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

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VYSTAVBY

V SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava 09.07.2018

6.13955/2018/SCDPK/51476
stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný ňrad pre dignice
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 spojenf s § 120
zákona 6.50/1976 Zb. o ňzemnom 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 diarnic a rýchlostných ciest a o dopinenf zákona
NR SR 6. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternosti (katastrálny zákon) v zneni neskoršich
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
MESTSK ÚFJE ADCA.

povol'uje

Cislo znznamu

podl'a § 68 stavebneho zákona zmenu stavby pred jej dokončenim
na stavbu:
stavebné objekty:

„Dienica D3 Čadca, Bukov - Svainorec"
Prliohy:

1 9 ,07
znak:

2018

Sklad. zonk
a lehom

fitlfetent

—7774-7te

063-00
102-00
121-00
123-00
124-00
142-00
217-00
281-05
281-11-01
281-15
281-17
281-18
283-11
283-13

Sanácia ňzemia v km 40,475 —40,700 D
—
Privádzač Podzávoz
Oprava miestnej komunikácie pri rušňovom depe
Miestna komunikácia v km 41,380 D3 Podhájky
fJčelová komunikácia v km 41,963 — 42,133D3 pod Grapami
lOčelová komunikácia v km 42,695 D3
Lávka pre pešich nad traťou ŽSR a miestnou komunikáciou v km
39,447 D3
Zaistenie svahu násypu vl'avo v km 37,911 — 37,954 D3
Zárubný miff vl'avo v km 39,995 —40,160 D3
Oporný miar na vetve „PB" križovatky Podzávoz vl'avo v km 0,000 —
0,250
Oporný tmar na vetve „PA" križovatky Podzávoz vpravo v km 0,000 —
0,250
Oporný mňr na vetve „PB" križovatky Podzávoz vpravo v km 0,175 —
0,250
Podzávoz zaistenie svahu pri dome s p.č. 1641
Oporný múr vpravo na miestnej komunikácii SO 126-00 v km 0,085 —
0,145

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky I Islántestie slobody 6 810 05 Bratislava Slovenski republika
tel.: +421 2 594 94 370 fax: +421 2 524 947 34 I e-mail: občan@mindop.sk I www.mindop.sk
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stavebnfkovi: Národnej diarničnej spoločnosti, a.s., Dribravská cesta 14, 814 04
Bratislava, v zastapeni spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B,
811 06 Bratislava.
Zmena stavby bude realizovaná:
Čadca
v katastrálnom úze f:
Čadca
v okrese:
Žilinský.
kraj:
Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dria 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016
Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie spočiva najmä v nasledovnom:
SO 063-00 Sanácia fizemia v km 40,475 — 40,700 D3 dochádza k zmene typu
odvodnenia sanovaného rizemia. Pôvodne navrhnutý systém odvodnenia drenážnymi rebrami
bol nahradený hĺbkovým odvodnenim zosuvných svahov subhorizontálnymi odvodriovacími
vrtmi.
SO 102-00 Privádzač Podzávoz dochádza k riprave smerového oblfika na R 71,5 m
a k zvačšeniu výmeny hrtibky podložia v hr. 400 mm.
SO 121-00 Uprava miestnej komunikácie pri rušriovom depe dochádza k výmene
podložia pod cestnou pláriou z vrstvy štrkodrviny celkovej hrribky 600 mm (3x200 mm)
oddelenej od podložia separačnou geotextiliou.
SO 123-00 Miestna komunikácia v km 41,380 D3 Podhájky v záreze dochádza
k nahradeniu 600 mm vrstvy za vrstvu 3x200 mm zo štrkodrviny; v násype k výmene
podložia hr. 250 mm a hornej časti násypu hr. 400 mm za štrkodrvinu oddelema od podložia
separačnou geotextfliou.
SO 124-00 Očelová komunikácia v km 41,963 — 42,133D3 pod Grapami dochádza
k realizácii okrem vetvy A aj k realizácii vetvy B; dochádza k iiprave výmeny podložia
a k naviac výmene podložia hr. 600 mm; dochádza k dopineniu štrkodrvy pod vozovkou hr.
400 mm; k dopineniu trativodu.
SO 142-00 Očelová komunikácia v km 42,695 D3 dochádza k výmene podložia pod
cestnou pláriou; v záreze odstránenie 600 mm vrstvy a jej nahradenie 3x200 mm zo
štrkodrviny; v násype výrnenu podložia hr. 250 mm a hornej časti násypu hr. 400 mm zo
štrkodrviny oddeleml od podložia separačnou geotextiliou; k predĺženiu pravostranného
zvodidla o 7,00 m v km 0,025-0,070.
SO 217-00 Lávka pre pešith nad traťou ŽSR a miestnou komunikáciou v km
39,447 D3 dochádza k zjednodušeniu systému podoprenia lávky; k zjednodušeniu uloženia
nosnej konštrukcie pri podpere 6. 3, k zjednodušeniu konštrukčných detailov; k riprave
geometrie plošných základov.
SO 281-05 Zaistenie svahu násypu \Taw v km 37,911 — 37,954 D3 dochádza k zmene
typu oporného mfiru na vystužený múr s licovým opevnenfin z bet6nových tvaroviek, za
dodržania polohy päty a dĺžky imam.
S0281-11-01 Zárubný mfir vravo v km 39,995 — 40,160 D3 dochádza k zmene typu
kotvenia zárubného mriru na klincovaný zárezový svah s vodorovnými monolitickýrni
kotevnými trámami s klanovými kotvami. Výplei bude drôtokamenným košom a striekaným
bethnom.
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SO 281-15 Oporný mrir na vetve „PB" križovatky Podzávoz vravo v km 0,000 — 0,250
dochádza k zmene typu oporného mriru na vystužený mdr z bet6nových panelov so zvislým
licom mriru a stabilizačnou lavičkou.
SO 281-17 Oporný mrir na vetve „PA" križovatky Podzávoz vpravo v km 0,000 —
0,250 dochádza k zmene typu oporného mart' na vystužený mrir s licovým opevnenim
z betímových tvaroviek rozdelený stabilizačnou lavičkou so zvislým licom mrim.
SO 281-18 Oporný mUr na vetve „PB" križovatky Podzávoz vpravo v km 0,000 0,250 dochádza k zmene typu opornčho minu na vystužený mar s polotuhým licovým
opevnenim rozdelený stabilizačnou lavičkou so zvislým licom mriru.
SO 283-11 Podzávoz zaistenie svahu pri dome s p.č. 1641 dochádza k zmene typu
opornčho mriru na vystužený gabičnový
SO 283-13 Oporný mrir vpravo na miestnej komunikácii SO 126-00 v km 0,085 —
0,145 dochádza k dopineniu zábradlia na korune mítru.
Zmeny stavebných objelctov bud' realizovand v zmysle predloženej projektovej
dokumentácie a nevyladujfi si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti piivodnej
projektovej dokumentácii pre stavebnč povolenie, na základe ktorej bolo vydanč stavebné
povolenie rozhodnutfm č.16456/2015/SCDPK/64388 zo dria 09.11.2015 v spojitosti
s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016.
Stavebnik je povinný počas realizácie zmeny stavby dodržat' tieto záväzné
podmienky:
1. Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzeni vopred oznámiť
Národnému centru vojenskej dopravy ozbrojených sfl Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk.
2. Počas výstavby SO 123-00, 124-00 a 142-00 zabezpečiť stálu dostupnosť
bežných motorových vozidiel vrátane záchranných zloliek; prejazd zásobovacich
vozidiel a vozidiel, lctoré obhospodarujil prifahlé lesné a pornohospodárske pozemky;
zabezpečiť zachovanie možnosti napojenia na existujrice MK.
3. Ocerovč konštrukcie SO 217-00 budri vyhotovenč vo farbe zelená a striebomá;
stavebnflc zvolá stretnutie so ZSR a mestom Čadca, nakorko mesto Čadca má byť po
uvedenf stavby diarnice D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec správcom SO 217-00.
4. Stavebnč objekty budú zrealizovanč podra projektovej dokumentácie pre
zmenu stavby pred jej dokončenfm overenej špeciálnym stavebným riradom.
5.Podmienky uvedenč v stavebnom povoleni 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo
dria 09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutfm ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M
zo dria 29.06.2016 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončenim
povolenfi týmto rozhodnutim.
Toto povolenie, ktoré má charakter stavebnčho povolenia, je podra § 70 stavebného
zákona závazné aj pre právnych nástupcov ričastnikov konania.
Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebnik oslobodený od zaplatenia správneho
poplatku v zmysle Oslobodenia podra Položky 60 sadzobnika správnych poplatkov
tvoriaceho prflohu k zákonu NR SR 6. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni
neskoršich predpisov.
Odôvodnenie
Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučnčho
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktoré spinomocnila Národná diarničná
spoločnosť, a.s., Dribravská cesta 14, 814 04 Bratislava podala dria 29.03.2018 žiadosť
6.083/18/158-PBob zo dria 28.02.2018 a dria 23.04.2018 žiadosť č.121/18//158-Bob zo dria
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18.04.2018 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončenim na stavbu „Diarnica
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec". Driom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby
pred jej dokončenim.
Stavebnik doložil ku konaniu:
Závazné stanovisko Mesta Čadca č.VD/5931/2 017/Mu zo dria 06.10.2017, v ktorom je
uvedené, le Mesto Čadca po posúdeni žiadosti, vydáva v súlade s § 140b stavebného zákona
stanovisko v zmysle §120 stavebného zákona, v ktorom súhlasf s vydanim rozhodnutia
o zmene stavby pred jej dokončenim na stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec"
(vybrand časti dokumentácie na zmenu stavby pred jej dokončením) prislušným špeciálnym
stavebným úradom.
Stanovisko obce Svrčinovec 6.0U-526/2017/1 zo dria 07.06.2017 a 6.0U-708/2017/1
zo dria 31.08.2017, ktorých podmienky sú zapracované v bode č. 2 závazných podmienok
realizácie stavby. V bode 6. 9 závazných podmienok realizácie stavby stavebného povolenia
6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dria 09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutim ministra
6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016 je uvedené, že stavebnfk pred začatim
stavebných prác zabezpečf komisionálne posúdenie existujúcich pozemných komunikácif,
ktorých úseky bud' využívand počas výstavby za fičasti stavebnika, vlastnfIca (spravcu)
pozemnej komunikácie, zhotovitera a projektanta. Po ukončeni výstavby diarnice D3 Čadca,
Bukov — Svrčinovec budú pozemné komunikácie vyulivand pre staveniskovú dopravu
obnovené. Opravu miestnych komunikácif rieši stavebný objekt 813-00 Úprava krytu
vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách. Vetva A aj vetva B stavebného objektu
124-00 nahradila bet6novú cestu, ktorú križuje diarnica. Koniec úseku vetvy B smerom na
Svrčinovec vyúsťuje na miestnu komunikáciu, ktorá bude v rámci stavby stavebného objektu
813-00 upravená. Začiatok vetvy B nadväzuje na lesnú cestu, ako aj koniec úseku vetvy A.
Tieto lesné komunikácie nie je molné upraviť, pretože nebola vypracovaná projektová
dokumentácia, neboli predmetom územného konania, stavebného konania ani tohto konania.
Stanovisko mesta Čadca č.VD/5125/2017/Mu zo (Ma 17.08.2017, Ictorého podmienky
sú zapracované v bode 3. záväzných podmienok realizácie stavby.
Ministerstvo oznámilo verejnou vyhláškou 6.13955/2018/SCDPK/26058 zo dria
14.05.2018 11.09.2017 začatie konania účastnikom konania a dotknutým orgánom a stanovilo
tennín, do ktorého môžu fičastníci 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 obrany SR, stanovisko č.ÚCLaSMš-195-111/2018 zo dria 13.06.2018,
ktorého podmienky sú zapracované v bode 1. závazných podmienok realizácie
stavby.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia vodnej dopravy, stanovisko
6.17682/2018/SVD/44253 zo dria 04.06.2018, v ktorom je uvedené, le
k oznámeniu o začati konania o zmene stavby pred jej dokončenim na stavbu
„Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" nemá pripomienky.
Ministerstvo livotného prostredia SR — závazné stanovisko 6.7186/2018-1.7/z1 zo
dria 31.05.2018 v ktorom je uvedené, že je molné konštatovať, že návrh na začatie
konania o zmene stavby pred jej dokončenim k stavbe „Diarnica D3 Čadca, Bukov
Svrčinovec" je z koncepčného hradiska v súlade so zákonom o posuclzovanf,
s vydaným závazným stanoviskom MžP SR zo dria 03.11.2000 a jeho
podmienkami a vydaným vyjadrenim MŽP SR 6.4456/2013-3.4/m1 zo dria
04.04.2013.
Nakorko sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostataný podklad, upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podra § 3 ods. 1
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zákona 6. 669/2007 Z. z. stavebný firad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie
iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konani, ktorú nemožno inak odstraniť.
V uskutočnenom konani ministerstvo posúdilo žiadosť z hradisk uvedených v § 68
stavebného zákona v spojeni s § 2 zákona 6. 669/2007 Z. z. a zistilo, že zmenou stavby
nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hradiska ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života
ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
zaujmy ffčastnikov 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.
Pou č enie
Proti tomuto rozhodnutia môžu účastnici konania podra § 61 ods. 1 správneho
poriadku podať rozklad v lehote do 15 dni odo dŕia jeho oznámenia.
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému
predchádzalo konanie podra osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol
účastnikom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom
rozhodnutia podra osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podra § 140c ods. 8
stavebného zákona je 15 pracovných dni a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto
rozhodnutia. Podra § 140c ods. 10 stavebného zákona podanim rozkladu podra § 140c ods. 8
stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastnikom konania.
Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nam. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmaterné
prislušným súdom.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditer sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Podra § 4 ods. 1 zákona 6. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli MDV SR a zároveil bude zverejnené
na webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na stránke portálu vvww.slovensko.sk v časti „Úradná tabura".
Ministerstvo žiada prislušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona 6. 669/2007 Z. z. predmetnú
verejnú vyhlášku zverejnili na úradnych
' tabuliach obeli a na ich webovych sidlach, ak ich
majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejtiuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynuti 15 dtlovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať spat' na
ministerstvo s vyznačenim datumu jej vyvesenia a zvesenia.
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

ler2

datum vyvesenia:

odtlačok pečiatky, pod .•..

datum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis
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Doruči sa fičastnikom konania — verejnou vyhláškou:
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
2. NDS, a.s., D6bravska 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 byt' oznámenfm priamo dotlatuté.
4.Zainteresovaná verejnosť pods. ust. § 24 — 27 zákona 'C. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Iivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znenf
neskoršich predpisov
Na vedomie
5. Národná diarnična 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 dní na firadnej tabuli obce a na webovom sidle
obce, ak ho má zriadené
7. Obecný úrad, 023 12 Svrčinovec, so liadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má
zriadené
8. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina
9. SEVAK, a.s., B6rická cesta 1960, 010 57 Žilina
10. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
11. SVS, a.s. B6rická cesta 107, 010 23 Žilina
12. SOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
13. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14.Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava
15. Dopravný fwad SR, Letisko M.R. 'Štefanika, 823 05 Bratislava
16.Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
17.žSR — GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
18. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
19. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. MžP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. E.
Štfira 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona kópia žiadosti, PD na
vyhodnotenie sp6sobu zapracovania podmienok určených v záverečnom
stanovisku MŽP SR
21. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
22. Prezklium HaZZ, Driefiová 22, 826 86 Bratislava 29
23. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
24. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
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25. Oú žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmeťa 6. 17, 010 01 žilina
26. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 žilina
27. Okresný larad, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01
Čadca
28. Okresný (wad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
29. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
30. Okresný tlrad, odbor CD a PK, Predmestska 1613, 010 95 Žilina
31. Okresný úrad,_odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
32. Okresný tirad, odbor starostlivosti o Iivotné prostredie, Nam. E. šttra 3, 010 01 žilina
33. Okresný tírad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
34. Pamiatkový firad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
35. Krajský pamiatkový tlrad, Mariánské namestie 19, 010 01 Žilina
36. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu

