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MINISTERSTVO 

DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácif 
odbor špeciálny stavebný úrad pre diarnice 

6.05371/2019/SCDPK/09644 	 Bratislava 11.02.2019 
stupefi d8vernosti: VJ 

ROZHODNUTIE 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný (mad pre dial'nice 
a rýchlostné cesty (d'alej len „ministerstvo") podl'a § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov, v spojeni s § 120 
zákona 6.50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni 
neskoršich predpisov, podl'a zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v priprave niektorých stavieb dial'nic a rýchlostných ciest a o dopineni zákona 
NR SR 6. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternosti (katastrálny zákon) v zneni neskoršfch 
predpisov (d'alej len „zákon č. 669/2007 Z. z.") a podl'a § 46 zákona 6. 71/1967 Zb. o 
správnom konanf (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov 

p ov o u j e 

podl'a § 68 stavebnčho zákona zmenu stavby pred jej dokončenfm 

na stavbu: 	„Diarnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec" 

stavebné objekty: 

204-01Zaistenie stavebnej jamy pre podchod pod dial'nicou D3 
213-00Most nad diarnicou na tičelovej komunikácii v km 42,695 D3 
215-00Most nad potokom Čierfianka na miestnej komunikácii v Podzávoze v km 
0,988 
283-10Podzávoz - vystužený násyp komunikácie SO 125 
281-06-01 H115 pre SO 281-06 
281-06 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,675 — 38,850 D3 
281-08Zárubný múr vpravo v km 38,550 - 39,159 D3 
281-09-01 HTO pre SO 281-09 
281-09Pilótová stena s uholnfkovým mfirom pri ŽSR vravo v km 37,950 —38,595 D3 
281-13Kotvený zárez vl'avo v km 41,320 - 41,766 D3 
281-19Zárubný mar na vetve "PB" križovatky Podzávoz vl'avo v km 0,310 — 0,390 
281-200porný múr vl'avo v km 42,550 —42,710 D3 
28)-21 Oporný mtlr v strednom deliacom páse v km 37,250 — 37,330 

stavebnikovi: Národnej diarničnej spoločnosti, a.s., Dilbravská cesta 14, 814 04 
Bratislava, v zasaipeni spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 
811 06 Bratislava. 

Ministerstvo dopravy a viistavby Slovenskej republiky Nárnestie slobody 6 I 810 05 Bratislava I Slovenska republika 
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Zmeny stavby bud& realizované: 

v katastrálnom tízenth 	Čadca 
v okrese: 	 Čadca 
kraj: 	 žilinský. 

Stavba bola povolená rozhodnutim č.16456/20015/5CDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 
v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016. 

Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie spočiva najma v nasledovnom: 

204-01 Zaistenie stavebnej jamy pre podchod pod diarnicou D3 dochádza k čiastočnej 
zmene typu zárubnej konštrukcie; k nahradeniu vačšej časti stavebnej jamy záporovým 
paženfm; k zniženiu paženej výšky a k zvačšeniu svahovania stavebnej jamy. 

213-00Most nad dial'nicou na ačelovej komunikácii v km 42,695 D3 dochádza 
k zmene statickej schérny na dvojpol'ový most s tuhým rámovým spojenim na krajných 
oporách a vnútornej podpere; k zmene priečneho rezu nosnej konštrukcie a priečneho rezu 
piliera. 

215-00 Most nad potokom Čierňanka na miestnej komunikácii v Podzávoze v km 
0,988 dochádza k aprave tvarov opôr; k zmene sklonu aložných prahov k lícu opory. 

283-10 Podzávoz - vystužený násyp komunikácie SO 125 dochádza k zmene založenia 
oporného maru a k predsunutiu pibtovej steny. 

281-06-01 HTĹJ pre SO 281-06 dochádza k aprave rozsahu zemných prác pre oporný 
mar. 

281-06 Oporný mar v strednom deliacom pdse v km 37,675 — 38,850 D3 dochádza 
k zmene tvaroviek obkladovej konštrukcie; zjednoteniu dĺžky pil6t; k špecifikácif rozmeru 
tvaroviek obkladovej konštrukcie. 

281-08 Zárubný mar vpravo v km 38,550 - 39,159 D3 dochádza k aprave sklonu 
kotevných prahov; pribetonávka pibt je nahradená obkladom z bet6nových tvaroviek; 
dochádza k optimalizácii dĺžky pil6t. 

281-09-01 HTO pre SO 281-09 dochádza k aprave rozsahu zemných prác pre zárubný 

281-09 Pikitová stena s uholnikovým rmarom pri ŽSR vl'avo v km 37,950 — 38,595 D3 
dochádza k zmene rastru a priemeru pil6t; k zmene množstva kotevných prahov; k zmene 
obkladu steny. 

281-13 Kotvený zárez vl'avo v km 41,320 - 41,766 D3 dochádza k znfleniu počtu 
arovni kotvenia zárezu a k zmene konštrukcie obkladu zárubného maru. 

281-19 Zárubný mar na vetve "PB" križovatky Podzávoz vl'avo v km 0,310 — 0,390 
dochádza k zmene dĺžok; k zniženiu počtu tarovni kotvenia pibtovej steny; k vynechaniu 
rimsy v korune. 

281-20 Oporný mar vl'avo v km 42,550 — 42,710 D3 dochádza k zniženiu počtu 
kotevných úrovni; k zmene dĺlok pibt a kotiev. 

281-21 Oporný mar v strednom deliacom páse v km 37,250 — 37,330 dochádza k 
zmene zakladania milru na plošné miesto hibkového z mikropibt; k zmene dlžky maru. 

Zmeny stavebných objektov bud' realizované v zmysle predloženej projektovej 
dokumentácie a nevyžadujú si zmeny zdberov stavebných pozemkov oproti pôvodnej 
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bob vydané stavebné 
povolenie rozhodnut fm č.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 v spojitosti 
s rozhodnutim min istra 6.12172/2016/D220-S LP/34379-M zo dňa 29.06.2016. 

mar. 
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Stavebnik je povinný počas realizácie zmeny stavby dodriae tieto záväzné 
podmienky: 

1. Ocerové konštrukcie mostných objektov budú vyhotovené vo farbe zelená 
a strieborná. 

2. Mostný objekt 215-00 bude zrealizovaný aj pre zaťaženie zvláštnych vozidiel — 
zaťalovacf model 3 v zmysle STN-EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podfa 61.4.3.4. 
Zvláštne vozidlá. 

3. Dodržať  všetky technické predpisy a normy platné pre projektovanie 
a realizáciu mostných objektov, ich prislušenstva a bezpečnostných prvkov. 

4. Počas výstavby akceptovať  geologické podmienky a na základe geologických 
pomerov dodržať  požadovanú statiku a zaťaliternosť  nosnej konštrukcie, v salade 
s platnou legislativou, normami a technickými predpismi. 

. 5. Počas realizácie dodržať  všetky platné technické predpisy a normy pre 
zakladanie mostných konštrukcif. 

6. Zmena zakladania na SO 283-10 nebude maf dopad na stabilitu a statiku 
oporného múru, čo potvrdi projektant, vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie, 
overiť  únosnosť  základovej škáry v úrovni plošného založenia kontrolnymi skakami 
v súlade s prislušnými STN a TKP. 

7. Zmena typu geopásov a ich prediženie z p6vodnych 5,0m na 6,5-7,5m v hornej 
úrovni vystuženej opornej konštrukcie nebude mat' dopad na kvalitu oporného múru 
a dodržanie technologického postupu Mac Res systimu v zmysle platnych technických 
predpisov a noriem, tak aby bol dodržaný požadovany sklon a aby nedošlo k vychyleniu 
konštrukcie oporného múru. Vykonať  požadovaný počet zafažovacich skaok, ktoré 
budú súčasfou dokumentácie pri preberaco-odovzdávacom konanf. 

8. Zabezpečif stavbu dlhodobým geotechnickým a geodetickým monitoringom, 
ktorý bude mapovať  dlhodobý účinok sanačných opatreni, ako aj prfpadné zmeny 
v chovanf sa masívu, v jednotliv 'ych etapách výstavby. Vysledkom monitoringu bude 
vystupná správa. 

9. Doriešif vlastractvo stavebného objektu 283-10 Podzávoz — vystulený násyp 
komunikácie SO 125-00, kv6li vymedzeniu hranice pre jednotlivych správcov 
stavebných objektov. 

10. Stavebnč  objekty budú zrealizovanč  podl'a projektovej dokumentácie pre 
zmenu stavby pred jej dokončenim overenej špeciálnym stavebnym úradom. 

11. Podmienky uvedené v stavebnom povoleni 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo 
Ma 09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M 
zo Ma 29.06.2016 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončenfm 
povolenú tymto rozhodnutím. 
Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podra § 70 stavebného 

zákona závazné aj pre právnych nástupcov účastnikov konania. 
Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebnik oslobodeny od zaplatenia správneho 

poplatku v zmysle Oslobodenia podra Položky 60 sadzobnika správnych poplatkov 
tvoriaceho prflohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni 
neskoršich predpisov. 

Odôvodnenie 

Spoločnosť  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného 
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktoré spinomocnila Národná digničná 
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spoločnosť, a.s., Dithravská cesta 14, 814 04 Bratislava doručila Ma 03.09.2018 žiadosť  
č.445/18/158-JBat zo dňa 06.08.2018, dopinenie žiadosti o vydanie povolenia na zmenu 
stavby pred jej dokončenfm na stavbu „Diarnica D3 Cadca, Bukov - Svrčinovec 
6.753/18/158-JBat zo dňa 15.10.2018, doručenú na ministerstvo dňa 23.10.2018". Dňom 
podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenim. 

Stavebnik doložil ku konaniu: 
Závazné stanovisko Mesta Čadca č.VD/5931/2017/Mu zo dňa 06.10.2017, v ktorom je 

uvedené, že Mesto Čadca po posúdeni žiadosti, vydáva v súlade s § 140b stavebného zákona 
stanovisko v zmysle §120 stavebného zákona, v ktorom sfihlasf s vydanim rozhodnutia 
o zmene stavby pred jej dokončenfm na stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" 
(vybrand časti dokumentácie na zmenu stavby pred jej dokončenfm) prfslušnym špeciálnym 
stavebným dradom. 

Stanovisko obce Svrčinovec 6.0U-526/2017/1 zo dňa 07.06.2017, v ktorom je 
uvedené, že obec Svrčinovec neprevezme SO 213-00 do vlastnictva, nakorko nemá technické 
ani finančné podmienky na jeho ladržbu, okrem pravidelnej zimnej ildržby (čistenie snehu), 
pripadne iné čistenie vozovky. Nakorko predmetom povolenia zmeny stavby pred jej 
dokončenim nie je určenie správy jednotlivých objektov zmeny stavby, bude správa 
a vlastnictvo objektu stavby riešená pred uvedenim diarnice D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec 
do ulivania. 

Vyjadrenie mesta Čadca, mestského úradu v Čadci, oddelenia vystavby, ilzemného 
plánovania, stavebného poriadku a dopravy č.VD/1191/2018/Gns zo dňa 19.02.2018, ako 
prislušného podra § 117 stavebného zákona, v ktorom je uvedené, že nemá námietky k SO 
283-10, na základe prerokovanej dokumentácie. 

Vyjadrenie mesta Čadca, mestského firadu v Čadci, oddelenia vystavby, územného 
plánovania, stavebného poriadku a dopravy č.VD/4158/2017/Mu zo Ma 06.06.2017, ako 
prislušného podra § 117 stavebného zákona, ktorého podmienka je zapracovaná v bode 1. 
závaznych podmienok realizácie stavby. 

Stanovisko Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy a (izemného plánovania 
6.04772/2018/0Da6P-5 zo dňa 18.06.2018, ako buclúceho vlastnika a správcu SO 215-00, 
ktorého podmienky sú zapracované v bodoch Č. 2., 3., a 4. závaznych podmienok realizácie 

stavby. Stanovisko Žilinského samosprávneho lcraja, odboru dopravy 6.04772/2018/0D-25 zo 
dim 26.10.2018, ktorého podmienky sú zapracovand v bodoch 6.5, 6, 7. 8. a 9. závazných 
podmienok realizácie stavby. 

Ministerstvo oznámilo verejnou vyhláškou 6.24641/2018/SCDPK/75859 zo dňa 
15.12.2018 začatie konania o zmene stavby pred jej dokončenfm na stavebné objekty uvedené 
vo vyroku tohto rozhodnutia, ako aj na SO 281-10 Oporný múr vravo v km 38,590-38,890 D3 
ňčastnikom konania a dotknutým orgánom a stanovilo termin, do ktorého môžu iičastnici 
konania a dotknuté orgány uplatniť  námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 
669/2007 Z. z. 

V stanovenom termine boli zaslané nasledovné stanoviská: 
- 

	

	Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia vodnej dopravy, sailasné stanovisko 
6.22641/2018/SVD/95839 zo dňa 18.12.2018, v ktorom je uvedené, le zmeny 
stavebných objektov, ktoré sú uvedené v oznámeni o začatf konania o zmene 
stavby pred jej dokončenim na stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" 
nemajfi vplyv na predchádzajňce vyjadrenia k pôvodnej projektovej dokumentácii 
stavby. 
Ministerstvo životného prostredia SR — závazné stanovisko 6.7186/2018-1.7/z1 zo 
dňa 16.11.2018 v ktorom je uvedené, že je mob-16 konštatovať, že návrh na začatie 
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konania o zmene stavby pred jej dokončenim k stavbe „Dignica D3 Čadca, Bukov 
— Svrčinovec" je z koncepčného hradiska v súlade so zákonom o posudzovani, 
s vydaným závazným stanoviskom MžP SR zo dňa 03.11.2000 a jeho 
podmienkami a vydaným vyjadrenim MŽP SR 6.4456/2013-3.4/ml zo &la 
04.04.2013, v ktorom neboli uplatnené liadne podmienky. 
Okresný tlrad Čadca, odbor krizového riadenia, záväzné stanovisko 6.0U-CA-
OKR-2018/014394-002 zo dria 10.12.2018, v ktorom je uvedené, le salasia 
s predloženou projektovou dokumentáciou zmeny stavby dial'nice D3 bez 
pripomienok. 

Na základe späťvzatia žiadosti stavebnika o zmenu stavby pred jej dokončenim na 
stavebný objekt 281-10, ministerstvo zastavilo konanie na predmetný objekt rozhodnutim 
6.05371/2019/SCDPK/12765 zo dria 11.02.2019. 

Nakollo sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť  poskytuje 
dostatočný podklad, upustilo od miestneho zisťovania a ilstneho konania. Podra § 3 ods. 1 
zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný (wad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie 
iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konani, ktorú nemožno inak odstránif. 

V uskutočnenom konaní ministerstvo posúdilo žiadosť  z hl'adisk uvedených v § 68 
stavebného zákona v spojeni s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistilo, že zmenou stavby 
nebudt1 ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hradiska ochrany životného prostredia, 
ochrany zdravia a života l'udi, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy ilčastnikov konania. Ministerstvo v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu zmeny stavby pred jej dokončenim, preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

Potienie 

Proti tomuto rozhodnutia môžu ilčastnici konania podl'a § 61 ods. 1 správneho 
poriadku podať  rozklad v lehote do 15 dni odo dňa jeho oznámenia. 

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému 
predchádzalo konanie podl'a osobitného predpisu, má právo podať  rozklad aj ten, kto nebol 
fičastraom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesidad povolenia s obsahom 
rozhodnutia podl'a osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podl'a § 140c ods. 8 
stavebného zákona je 15 pracovných dni a začne plynd odo dria zverejnenia tohto 
rozhodnutia. Podra § 140c ods. 10 stavebného zákona podanim rozkladu podl'a § 140c ods. 8 
stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva lačastnikom konania. 

Rozklad je možné podaf na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. slobody 6. 6, 810 05 Bratislava. 

Po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmatel'né 
prislušným súdom. 

Peter Varga, MBA, MSc. 
generálny riaditeF sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii 



&turn vyvesenia: 

odtlačok pečiatky, podpis: 

MESTO tADC111  
	j 

6 

Podra § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou 
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na firadnej tabuli MDV SR a zároveň  bude zverejnené 
na webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej laradnej 
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk  v časti „úradná tabura". 
Ministerstvo žiada prislušné obce, aby podl'a § 4 ods. 2 zákona '6. 669/2007 Z. z. predmetml 
verejnít vyhlášku zverejnili na ilradných tabuliach obci a na ich webových sidlach, ak ich 
may' zriadené, a to najmenej na tú isth dobu, ako sa zverejtiuje na Oradnej tabuli MDV SR. 
Po uplynuti 15 dtiovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame tilto vyhlášku zaslať  späť  na 
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

dátum zvesenia: 

odtlačok pečiatky, podpis 

Doruči sa účastnikom konania — verejnou vyhláškou: 
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
2. NDS, a.s., Daravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, 
môžu byť  oznátnenim priamo dotknuté. 

4.Zainteresovaná verejnosť  podl'a ust. § 24 — 27 zákona 6. 24/2006 Z.z. o posudzovanf 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni 
neskoršich predpisov 

Na vedomie 
5. Národná didničriá spoločnosť, a. s., 10, Radlinského 13/373, 010 01 žilina 
6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesenim po dobu 15 dni na ilradnej tabuli obce a na webovom sidle 
obce, ak ho má zriadené 

7. Obecný Cirad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 
vyvesenim po dobu 15 dni na aradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má 
zriadené 

8. SSE-Distribíicia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina 
9. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
10. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca 
11. SVS, a.s. Bôrická cesta 107, 010 23 žilina 
12. SOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 čadca 
13. SVP, š.p., Nábrežie 1. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 
14. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava 
15. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
16. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 
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17. ŽSR - GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
18. Technická inšpekcia, Partizanska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica 
19. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
20. MžP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nam. E. 

Štúra 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebrao zákona ktipia liadosti, PD na 
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom 
stanovisku MŽP SR 

21. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
22. Prezklium HaZZ, Drieflová 22, 826 86 Bratislava 29 
23. KR HaZZ, Nam. Požiarnikov 1, 010 01 žilina 
24. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
25. 01) Žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmefa 6. 17, 010 01 žilina 
26. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 
27. Okresný (wad, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 
Čadca 

28. Okresný tárad, pozemkový a lesný odbor, Palárilcova 95, 022 01 Čadca 
29. Okresný t:trad, pozemkový a lesný odbor, A. Kmefa 17, 010 01 žilina 
30. Okresný tárad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 Žilina 
31. Okresný tárad, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca 
32. Okresný (wad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nam. E. Šttára 3, 010 01 Žilina 
33. Okresný tárad, odbor starostlivosti o Iivotné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca 
34. Pamiatkový tárad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
35. Krajský pamiatkový tárad, Mariánské námestie 19, 010 01 žilina 
36. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu 
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