
M I N ISTERSTVO 

DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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

OPYg 
6.36219/2021/SCDPK/101755 
stuperi dôvernosti: VJ 

ratislava 02.09.2021 

ROZHODNUTIE 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diarnice 
a rýchlostné cesty (d'alej len „ministerstvo") podra § 3a ods.1 zákona Č. 135/1961 Zb. o 
pozemnych komunikáciách (cestny zákon) v zneni neskoršich predpisov, v spojeni s § 120 
zákona 6.50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf 
neskoršich predpisov, podra zákona Č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v priprave niektorých stavieb diarnic a rýchlostnych ciest a o dopinenf zákona NR 
SR Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternostf (katastrálny zákon) v znenf neskoršich predpisov 
(d'alej len „zákon Č. 669/2007 Z. z.") a podra § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani 
(správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov 

povol'uje 

podra § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončenim 

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

stavebný objekt: 
606-14 Preložka VN 22 kV pripojky Pornonákup 

stavebnfkovi: Národnej diarničnej spoločnosti, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 
Bratislava. 

Zmena stavby bude realizovaná: 
katastrálne územie: 	Čadca 
okres: 	 Čadca 
kraj: 	 Žilinský. 

Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dria 09.11.2015 
v spojitosti s rozhodnutrin ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016. 

Zmena stavebného objektu oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie spočíva najma v nasledovnom: 

606-14 Preložka VN 22 kV pripojky Pornonákup dochádza k prekládke káblového 
vedenia, k výmene káblového vedenia v druhej časti v tej istej trase, k oprave uzemnenia 
stožiaru. 

Zmena SO 606-14 si oproti pôvodnej DSP vyžaduje zmenu ročných záberov a záberov na 
zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C parc. č. 14554/1 o výmere 14 m2  (diel 1 a 2); 
KN-C parc. Č. 14557/2 a 14557/8 o výmere 80 m2  (diel 3 a 4); KN-E pare. Č. 13046/2 o výmere 
130 m2  (diel 7 až 12); KN-C s parc. č. 14559/259 o výmere 8 m2  podra GP 6.130/2019 zo dria 
30.09.2019 v k. ú. Čadca. 
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Stavebnik je povinný počas realizácie zmeny stavby dodrie tieto zivizné 
podmienky: 
1. Stavebné objekty budú zrealizované podra projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred 

jej dokončenim vypracovanej žiadaterom, Č. zákazky 5/017E1-606-14b z 06/2019, overenej 
špeciálnym stavebným úradom. 

2. V pripade spôsobenia škôd ich stavebnik odstráni na vlastné náklady. 
3. Podmienky uvedené v stavebnom povoleni 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dfia 09.11.2015 

v spojitosti s rozhodnutfm ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo &Ia. 29.06.2016 
ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončenim povolenú týmto rozhodnutim. 

Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podra § 70 stavebného 
zákona závazné aj pre právnych nástupcov účastrifkov konania. 

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebnik oslobodený od zaplatenia správneho poplatku 
v zmysle Oslobodenia podra Položky 60 sadzobnfka správnych poplatkov tvoriaceho prflohu 
k zákonu NR SR 6. 145/1995 Z. z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov. 

Odôvodnenie 

Spoločnosf Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného 
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktorú spinomocnila Národná diarničná 
spoločnosf, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (d'alej len „stavebnik") podala dim 
08.07.2021 žiadosf 6.140/21/158-JBat zo dfia 06.07.2021 o vydanie povolenia na zmenu stavby 
pred jej dokončenfm na stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec". 

Vzhradom na to, že predložend žiadosf poskytovala dostatočný podklad na posúdenie, 
ministerstvo oznámilo listom 6.36219/2021/SCDPK/87998 zo (Ma 27.07.2021 začatie konania 
na zmenu stavby pred jej dokončenim na stavbu diarnice D3 Cadca, Bukov — Svrčinovec. 

Stavebrifk doložil ku konaniu: 
Zavazné stanovisko Mesta Čadca, Mestského úradu v Čadci č.VD/3181/2020/Mu 

Lzázn.VD/25748/2020/Mu zo dfia 29.06.2020 k zmene stavby pred jej dokončenim, v ktorých 
je uvedené, že Mesto Čadca, ako prfslugný stavebný úrad podra § 117 stavebného zákona, podra 
140b stavebného zákona súhlasi v zmysle § 120 stavebného zákona s vydanim rozhodnutia 
o zmene stavby pred jej dokončenim na stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" 
prislugným gpeciálnym stavebným úradom — Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Námestie 
slobody 6, 810 05 Bratislava, závazné stanovisko. 

V stanovenom termine bolo zaslané Ministerstvom životného prostredia SR, sekciou 
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva závazné stanovisko 6.643/2021-
3.4/rc 40961/2021 zo di% 29.07.2021, v ktorom je uvedené, že s ohradom na rozdielny stupell 
podrobnosti technického riegenia stavebného objektu v environmentálnej dokumentácii (zámer 
a správa o hodnotenf navrhovanej činnosti, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti) 
a projektovej dokumentácii, porovnalo predmet konania len z hradiska koncepčného, pričom 
nezistilo také zmeny v predloženej dokumentácii stavby, ktoré by boli v rozpore so zákonom Č. 
24/2006 Z. z. o posudzovanf vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých 
zákonov v znení neskoršich predpisov, posúdenou činnosfou alebo boli dôvodom na postup 
podra § 18 tohto zákona. 

Nakorko sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadost' poskytuje 
dostatočný podklad, upustilo od miestneho zisfovania a ústneho konania. Podra § 3 ods. 1 
zákona Č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisfovanie iba 
vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konanf, ktorú nemožno inak odstránif. 

V uskutočnenom konani ministerstvo posúdilo žiadosf z hradisk uvedených v § 68 
stavebného zákona v spojeni s § 2 zákona Č. 669/2007 Z. z. a zistilo, že zmenou stavby nebudú 
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ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hradiska ochrany životného prostredia, ochrany 
zdravia a života 	ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastnfkov 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 
podat' rozklad v lehote do 15 dni odo deia jeho oznámenia. 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému 
predchádzalo konanie podra osobitného predpisu, má právo podat' rozklad aj ten, kto nebo 1 
fičastnikom 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 dill a začne plynút' odo diía 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 podat' na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. 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 Č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou 
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli MDV SR a zárovefi bude zverejnené na 
webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk  v časti „1:Jradná tabura". Ministerstvo žiada 
prislušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona Č. 669/2007 Z. z. predmetnú verejnú vyhlášku 
zverejnili na úradných tabuliach obci a na ich webových sidlach, ak ich majú zriadené, a to 
najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejfiuje na úradnej tabuli MDV SR. Po uplynuti 15 dfíovej 
lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslat' späf na ministerstvo s vyznačenim 
dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
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Doručf sa účastnikom konania — verejnou vyhláškou  

1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava 
3. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca 
4. Známym a neználnym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, 
môžu byf oznámenim priamo dotknuté. 

5. Ostatní účastníci 

Na vedomie  

6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 (adca, so žiadosfou o zverejnenie tohto 
oznámenia vyvesenim po dobu 15 dnf na úradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, 
ak ho má zriadené 

7. Obec Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec 6. 858, so žiadosfou o zverejnenie tohto 
oznámenia vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, 
ak ho má zriadené 

8. NDS, a.s. Daravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
9. SVP š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
10. ŽSR — GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
11. SEVAK, Worická cesta 1960, 010 01 Žilina 
12. SPP —Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 8, 010 01 Žilina 
14. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
15. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica 
16. MV SR, PPZ, odbor dopravnej policie, Račianska 45, 812 72 Bratislava 
17. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
18. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. E. 

Štilra 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona Ithpia žiadosti, PD na 
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom 
stanovisku MŽP SR 

19. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
20. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
21. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
22. 00, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca 
23. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca 
24. NDS, a. s., 10, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina 
25. MDVRR SR, AE00, C300, C230, tu 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

