sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

č.14976/2020/SCDPK/28087
stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 08.06.2020

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
povoľuje
podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením
na stavbu:

„Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“

stavebné objekty:
101-01 Zlepšenie podložia pod D3, zaistenie svahov násypov a zárezov
582-00 Preložka bezmenného potoka pri železničnej stanici Čadca
Stavba bola povolená rozhodnutím č.16456/20015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutím ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016.
Zmena stavby bude realizovaná:
v katastrálnych územiach: Čadca, Svrčinovec
v okrese:
Čadca
kraj:
Žilinský.
spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného plnomocenstva
„Združenia D3 Čadca, Bukov“, ktorú splnomocnila Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“).
Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie spočíva najmä v nasledovnom:
SO 101-01 Zlepšenie podložia pod D3, zaistenie svahov násypov a zárezov dochádza
k zmene technológie sanácie v miestach vysokého násypu diaľnice s podložím z ílovej vrstvy
na vertikálne odvodňovacie geodrény; k doplneniu zaistenia zosuvu v mieste prechodu
k stavebnému objektu 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3.
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582-00 Preložka bezmenného potoka pri železničnej stanici Čadca dochádza
k realizácii zastrešenia lávky na schodisku 1, 2 a nad prvým a časťou druhého poľa lávky;
k zmene osvetlenia lávky.
Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a projektovej
dokumentácie určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:
1. Stavebné objekty budú realizované podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby
pred jej dokončením vypracovanej spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.,
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, číslo zákazky 281-32/2017 z 12/2019, overenej
špeciálnym stavebným úradom v konaní o zmene stavby pred dokončením (ďalej len
„konanie“).
2. Prípadné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej v konaní, ktoré sa vyskytnú
počas výstavby, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny
stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona.
3. Podmienky uvedené v stavebnom povolení č.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa
09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutím ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa
29.06.2016 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončením povolenú týmto
rozhodnutím.
V stanovenej lehote špeciálnemu stavebnému úradu neboli doručené žiadne námietky
účastníkov konania k navrhovanej zmene stavby pred jej dokončením, a preto o nich nebolo
potrebné rozhodnúť.
Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho
poplatku v zmysle Oslobodenia podľa Položky 60 sadzobníka správnych poplatkov
tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Stavebník podal listom č.110/20/158-PBob zo dňa 09.03.2020 doručeným na
ministerstvo dňa 11.03.2020 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu
„Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“ na stavebné objekty 101-01 Zlepšenie podložia
pod D3, zaistenie svahov násypov a zárezov; 582-00 Preložka bezmenného potoka pri
železničnej stanici Čadca.
Stavba bola povolená rozhodnutím č. 16456/20015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutím ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016.
Stavebník doložil ku konaniu záväzné stanovisko Mesta Čadca podľa § 140b
stavebného zákona: č.VD/1734/2020/Mu, č. zázn. VD/36212/2017/Mu zo dňa 06.10.2017, č
VD/6844/2017/Mu, č. zázn. VD/8755/2020/Mu zo dňa 02.03.2020, v ktorom súhlasí
s vydaním rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením na stavebné objekty príslušným
špeciálnym stavebným úradom – Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č.14976/2020/SCDPK/29991 zo
dňa 06.04.2020 začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, v ktorej určil
termín na uplatnenie námietok, pripomienok, vyjadrení a záväzných stanovísk. Nakoľko sú
špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad, špeciálny stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho
konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie
alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak
odstrániť.
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Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva zaslala na základe oznámenia o začatí konania na zmenu stavby
pred jej dokončením záväzné stanovisko č.1041/2020-1.7/bk 25947/2020 zo dňa 01.06.2020,
ktoré bolo špeciálnemu stavebnému úradu elektronicky doručené dňa 03.06.2020, v ktorom
uvádza, že je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ je v súlade so
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP
SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo dňa 03.11.2000 a jeho
podmienkami a s vyjadrením MŽP SR č.4456/2013-3-4/ml zo dňa 04.04.2013. V závere
stanoviska, je uvedené, že na základe predložených podkladov možno konštatovať, že
v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní
vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona
o posudzovaní vplyvov.
V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených
v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zmenou stavby
nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené čí ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody,
ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodlo tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podľa § 70 stavebného
zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho
poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému
predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom
rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8
stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto
rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8
stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.
Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné
príslušným súdom.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené
na webovom sídle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.
Ministerstvo žiada príslušné obce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú
verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich
majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na
ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
2. ŽSR – GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
4. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
môžu byť oznámením priamo dotknuté
5. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Na vedomie
1. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
2. NDS, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
5. SVS, a.s. Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina
6. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
7. MV SR, PPZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
8. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona kópia žiadosti, PD na
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom
stanovisku MŽP SR
9. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina
11. Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
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12. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
13. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
14. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
15. OÚ Žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina
16. OÚ, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
17. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
18. OÚ, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
19. OÚ, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 Žilina
20. OÚ, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
21. OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 3, 010 01 Žilina
22. OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
23. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
24. NDS, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
25. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu

