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MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKE) REPUBLIKY

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

Bratislava 04.03.2019

č.06120/2019/SCDPK/15439
stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako špeciálny stavebný ňrad pre diarnice
a rýchlostné cesty (d'alej len „ministerstvo") podra § 3a ods.1 zákona 6. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršich predpisov, v spojeni s § 120
zákona 6.50/1976 Zb. o ňzemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskoršich predpisov, podra zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v priprave niektorých stavieb diarnic a rýchlostných ciest a o dopineni zákona
NR SR 6. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternostf (katastrálny zákon) v zneni 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 znení neskoršich predpisov
povo u j e
podra § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončenim
na stavbu:

„Diarnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec"

stavebné objekty:
031-00 Vegetačne ňpravy diarnice km 37,037-42,710 03
032-00 Vegetačné ňpravy na miestnej komunikácii v Podzávoze
061-00 Sanácia ňzemia v km 37,783 - 37,813 D3
062-00 Sanácia ňzemia v km 37,993 - 38,523 D3
122-00 Miestna komunikácia U Špindli - Bukov
126-00 i:iprava pol'nej cesty v km 39,950 D3
203-00 Oprava mosta "Kysuca" v mieste prejazdu SDP v km 37,037 -37,15003
204-00 Podchod pre pešich v km 38,546 D3
207-00 Most na vetve "PA" v križovatke Podzávoz v km 0,346
208-00 Most na vetve "PB" v križovatke Podzávoz v km 0,515
210-00Most nad diarnicou na miestnej komunikácii Podhájky v km 41,380 D3
212-00 Most na diarnici nad ňdolim v km 42,376 03
214-00 Most nad potokom Čadečanka na miestnej komunikácii v Podzávoze v km 0,445
281-01Zárubný mítr vpravo v km 37,037 - 37,274 D3
281-02 Oporný múr v strednom deliacom páse v km 37,037 — 37,250 03
281-07Zárubný mňr vpravo v km 38,050 - 38,160 D3
281-11-02 Oporný mňr vpravo v km 39.995 - 40,160 D3
281-12 Kotvený zárez vravo v km 40,705 - 40,840 03
281-16 Oporný mňr na vetve "PA" križovatky Podzávoz vravo v km 0,080 — 0,171
283-01 Zárubný mňr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km 0,183
0,290
283-01-01 Klincovaný svah 1-ITO pre SO 283-01
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283-02 Zárubný múr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km 0,371 0,510
283-03 Zárubný múr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km 0,600 0,755
283-03-01 Klincovaný svah HTO pre SO 283-03
283-04Zárubný mCir vpravo v km 38,285 - 38,468 D3
283-04-01 Klincovaný múr HTU pre SO 283-04
283-09 Podzávoz - zaistenie l'avého svahu upravenej komunikácie 1/11
283-10-01 HTO pre SO 283-09 a 283-10
290-15 PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,040 - 0,4259
290-16 PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,4546 - 0,9712
290-17PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 1,0122 - 1,080
290-18PHS vl'avo na
D3 v km 37,331 -37,548 na moste SO 201-00
290-19PHS vpravo na dial'nici D3 v km 37,327 - 37,548 na moste SO 201-00
290-20 PHS vpravo na križovatkovej vetve D3 v km 37,350(0,1135) - 0,320 SO 202-00
290-21 PHS vl'avo na dial'nici D3 v km 39,202 - 39,968 na moste SO 205-00
290-22 PHS vpravo na dial'nici D3 v km 39,207 - 39,983 na moste SO 205-00
D3 v km 41,788 - 41,980 na moste SO 211-00
290-24 PHS vl'avo na
290-25 PHS vpravo na dial'nici D3 v km 41,788 - 41,980 na moste SO 211-00
290-26PHS vpravo na dial'nici D3 v km 42,285 - 42,461 na moste SO 212-00
290-27PHS vl'avo na miestnej komunikácii v km 0,436 - 0,465 na moste SO 214-00
290-28PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,425 - 0,454 na moste SO 214-00
290-29PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,971 - 1,012 na moste SO 215-00
501-00Kanalizácia diarnice v km 37,037 - 42,710 D3
515-05 Oprava kanalizácie v km 38,522 D3
583-00 Oprava Bukovského potoka v km 37,370 D3
611-15Pripojka NN pre VO v km 40,750 D3
653-002st. Čadca, pre ložky káblov zabezpečovacieho zariadenia
801-00 Pristupová komunikácia na stavenisko v km 40,400 -41,400 D3
802-00 Pristupová komunikácia na stavenisko v km 41,500 D3
804-00Prfstupová komunikácia na stavenisko v km 42,300 D3
582-00Preložka bezmenného potoka pri železničnej stanici Čadca
stavebnfkovi: Národnej diarničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 814 04
Bratislava, v zasthpeni spoločnosfou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B,
811 06 Bratislava.
Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutim ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016.
Zmeny stavby budú realizované:
Čadca
v katastrálnom tízemi:
Čadca
v okrese:
2ilinský.
kraj:
Zmena stavebných objektov oproti p6vodnej projektovej dokumentdcii pre stavebné
povolenie spočiva najmä v nasledovnom:
SO 031-00 Vegetač né úpravy dienice km 37,037-42,710 D3 dochádza k zmene
výmery a skladby hydroosevu pre založenie trávnika.
SO 032-00 Vegetačné 6pravy na miestnej komunikácii v Podzávoze dochddza
k zmene skladby hydroosevu pre zalo4enie trávnika.
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SO 061-00 Sanácia ňzemia v km 37,783 - 37,813 D3 a SO 062-00 Sanácia ňzemia v
km 37,993 - 38,523 D3 dochádza k ňprave rastru klincov na ploche sanácie pre vytvorenie
vnútornej stability priamo spolupôsobenim klincov a použitych sietí.
SO 122-00 Miestna komunikácia U Špindli - Bukov dochádza k zmene konštrukcie
vozovky; k ňprave odvodnenia povrchových vôd pri protihlukovych stenách; k zmene polohy
priepustu vetvy A; k realizácii oporných konštrukch pre osadenie objektov trafostaníc,
k zmene typu a dĺžky zvodidla.
SO 126-00 Oprava pornej cesty v km 39,950 D3 dochádza k zmene ňpravy podložia
násypu a konštrukcie vozovky; k zmene odvodnenia cestnej plane; k zmene odvodnenia
vozovky a k ňprave nasypovych svahov nachadzajacich sa pod mostnym objektom 205-00.
SO 203-00 Oprava mosta "Kysuca" v mieste prejazdu SDP v km 37,037 - 37,150 D3
dochádza k zmene zaňstenia dažd'ovej vody z pozdižneho odvodňovacieho Il'abu
a k dopineniu zvislého zvodu zo žl'abu.
SO 204-00 Podchod pre peších v km 38,546 D3 dochádza k zmene zaistenia stavebnej
jamy; k zmene technologického postupu realizácie podchodu; k zmene izolačného
systému; k zmene sklonu strechovitého spádu hornej dosky nosnej konštrukcie.
SO 207-00 Most na vetve "PA" v križovatke Podzávoz v km 0,346 dochádza k 6prave
tvaru krajných opôr; k zmene sklonu úložného prahu od záverného mňrika; k zrugeniu
odvodňovacieho kanálika pred závernym mňrikom; k zmene konštrukcie revízneho chodnika.
SO 208-00 Most na vetve "PB" v križovatke Podzávoz v km 0,515 dochádza k zmene
tvarov krajných opôr; k ňprave spodnej stavby na krajných oporách; k zmene úložného prahu
na krajných oporách; k zmene priemeru velkopriemerových pil6t; k zmene konštrukcie
revízneho chodnika.
SO 210-00 Most nad dial'nicou na miestnej komunikácii Podhájky v km 41,380 D3
dochádza k zmene zakladania na plogné zakladanie; k zmene priečneho rezu nosnej
konštrukcie na jednotrámovy; k zmene priečneho rezu piliera na obdĺžnikovy.
SO 212-00 Most na dial'nici nad údolfm v km 42,376 D3 dochádza k zmene typu
zakladania na vellopriemerové pil6ty priemeru 900 mm; k drobnej zmene tvaru opôr;
k zmene polohy vstupu do priestorov opôr pre ňčely revízie; k zmene betemovej časti reviznej
lávky na kontrolu ložisk za ocerovň.
SO 214-00 Most nad potokom Čadečanka na miestnej komunikácii v Podzávoze v km
0,445 dochádza k zmene sklonu úložného prahu od zaverného mňrika; k zrušeniu
odvodňovacieho kanálika pred závernym mňrikom.
SO 281-01 Zárubny mňr vpravo v km 37,037 - 37,274 D3 dochádza k zniženiu počtu
ňrovni kotvenia mňru; k zmene dimenzie pilót a dilky pil6t; k zmene konštrukcie obkladu.
SO 281-02 Oporný mňr v strednom deliacom páse v km 37,037 — 37,250 D3 dochádza
k zmene dĺžok mikropilót, kotiev; k zniženiu počtu 6rovni kotvenia; k zmene tvaru oporneho
m6ru v celej dižke.
SO 281-07 Zárubny mňr vpravo v km 38,050 - 38,160 D3 dochádza k skráteniu
všetkych pil6t; k dopineniu systému rubového odvodnenia pribetonávky.
SO 281-11-02 Oporný mňr vpravo v km 39,995 - 40,160 D3 dochádza k zmene typu
tvarovky oporného mňru; k zmene tvaru železobetónovej rímsy a kotevného prahu.
SQ 281-12 Kotveny zárez vl'avo v km 40,705 - 40,840 D3 dochádza k zníženiu počtu
ňrovra kotvenia zárezu a k zmene konštrukcie obkladu zárubného mňru.
SO 281-16 Oporný mňr na vetve "PA" križovatky Podzávoz vravo v km 0,080 — 0,171
dochádza k zmene typu betónových tvaroviek a k zmene typu uchytenia spoja tvarovky.
SO 283-01 Zárubný m6r nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km
0,183 - 0,290 dochádza k zmene tvaru mňru; k zmene sklonu líca mňru.
SO 283-01-01 Klincovaný svah HTÚ pre SO 283-01 dochádza k tlprave výšky múru.
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SO 283-02 Zárubný múr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km
0,371 - 0,510 dochádza k optimalizácii dĺžky pit& a k optimalizácii dĺžky a rozmiestnenia
kotiev.
SO 283-03 Zárubný múr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km
0,600 - 0,755 dochádza k skráteniu oporného múru o jeden dilatačný celok; k zmene zatIstenia
odvodiiovacieho žrabu v korune
SO 283-03-01 Klincovaný svah HTLÍ pre SO 283-03 dochádza k úprave výšky svahu.
SO 283-04 Zárubný múr vpravo v km 38,285 - 38,468 D3 a SO 283-04-01 Klincovaný
múr HTU pre SO 283-04 dochádza k úprave výšky múru.
SO 283-09 Podzávoz - zaistenie l'avého svahu upravenej komunikácie 1/11 dochádza
k zmene typu oporného múru na vystužený múr z bet6nových pohradových panelov.
SO 283-10-01 HTO pre SO 283-09 a 283-10 dochádza k zmene výškových Itht
stavebnej jamy a k zmene sklonu svahu.
SO 290-15 PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,040 - 0,4259; 290-16 PHS
vpravo na miestnej komunikácii v km 0,4546 - 0,9712 a 290-17 PHS vpravo na miestnej
komunikácii v km 1,0122 - 1,080 dochádza v zmene kotvenia stipov na kotvenie cez
zabet6novaný kotevný prvok do rozšírenej hlavy pil6ty; k zmene materiálu protihlukových
stien na hlinfkový.
SO 290-18 PHS vravo na diarnici D3 v km 37,331 -37,548 na moste SO 201-00; 29019 PHS vpravo na dial'nici D3 v km 37,327 - 37,548 na moste SO 201-00; 290-20 PHS
vpravo na križovatkovej vetve D3 v km 37,350(0,1135) - 0,320 SO 202-00; 290-21 PHS
vravo na dial'nici D3 v km 39,202 - 39,968 na moste SO 205-00; 290-22 PHS vpravo na
dial'nici D3 v km 39,207 - 39,983 na moste SO 205-00; 290-24 PHS vravo na dial'nici D3
v km 41,788 -41,980 na moste SO 211-00 a 290-25 PHS vpravo na dial'nici D3 v km 41,788
- 41,980 na moste SO 211-00 dochádza k zmene spôsobu kotvenia PHS na chemické kotvy
a k zmene dĺžky PHS.
SO 290-26 PHS vpravo na dial'nici D3 v km 42,285 - 42,461 na moste SO 212-00;
290-27 PHS vravo na miestnej komunikácii v km 0,436 - 0,465 na moste SO 214-00; 29028PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,425 - 0,454 na moste SO 214-00 a 290-29
PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,971 - 1,012 na moste SO 215-00 dochádza
k zmene spôsobu kotvenia PHS na chemické kotvy.
SO 501-00 Kanalizácia diarnice v km 37,037 - 42,710 D3 dochádza k zmene
v trasovaní a dižkach kanalizačnych stôk; k posunom uličnych vpusti; k zmenám v trasovani
a dĺžkach kanalizačných stôk; k zykšeniu dimenzif potrubi stôk.
SO 515-05 Oprava kanalizácie v km 38,522 D3 dochádza k zmene stabilizácie
stavebných jám na svahové so svahmi 1:1 a s lavičkami.
SO 583-00 Oprava Bukovského potoka v km 37,370 03 dochádza k úprave polohy
brodu cez potok a k prepojeniu brodu s existujkou obslužnou komunikáciou.
SO 611-15 Pripojka NN pre VO v km 40,750 D3 dochádza k úprave trasy pri
križovanf cesty.
SO 653-00 Žst. Čadca, preložky káblov zabezpečovacieho zariadenia dochádza
k zmene časti trasy pod estakádou Podzávoz.
SO 801-00 Pristupová komunikácia na stavenisko v km 40,400 - 41,400 03 dochádza
k zmene konštrukcie vozovky pristupovej komunikácie; k výmene podlolia vozovky;
k zmene výškového vedenia trasy; k zmene sklonu násypových svahov.
SO 802-00 Pristupová komunikácia na stavenisko v km 41,500 03 dochádza k zmene
konštrukcie vozovky; k výmene podložia; k zmene dĺžky trasy prístupovej komunikácie.
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SO 804-00 Pristupová komunikácia na stavenisko v km 42,300 D3 dochádza k zmene
konštrukcie vozovky; k výmene podložia; k zmene výškovao vedenia trasy; k zmene sklonu
násypových svahov.
Zmeny stavebných objektov buclú realizované v zmysle predloženej projektovej
dokumentácie a nevyžadujú si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti pôvodnej
projektovej dokumentácii pre stavebnč povolenie, na zdklade ktorej bob vydané stavebné
povolenie rozhodnutim č.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 v spojitosti
s rozhodnutim ministra č.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016.
SO 582-00 Preložka bezmennao potoka pri železničnej stanici Čadca dochddza
k zmene trasovania prelolky zatrubnenao úseku; k zmene materiálu zatrubnenia potoka na
monolitický žl'ab; k dopineniu hydroizolácie zl'abu. Zmena stavebnao objektu oproti
pôvodnej DSP si vyžaduje zmenu trvalých záberov o pozemky s parcelnymi čislami KN-C
954/20 o vymere 22 m2, 954/21 o výmere 49 m2, odčlenených z pozemku s parcelnym čislom
KN-C 954/1 v k. ú. Čadca a pozemok s parcelným čislom KN-C 9459/45 o výmere 9 m2
odčlenený z pozemku s parcelným čislom KN-E 13 v k. ú. Čadca podra geometrickao plánu
6.108/2018.
Stavebnik je povinný počas realizácie zmeny stavby dodriať tieto zdväzné
podmienky:
1.
Stavebnik bude pri stavebných prácach dbat' o ochranu vodnao toku, nebude
poškodzovať brehy, nebude ukladať predmety a vykopovú zeminu do vodnao
toku, nebude znečisťovať vodu, alebo inak ohrozovať jej kvalitu. Nebude
vykondvať žiadnu činnosť, ktorá by bola v rozpore so zákonom NR SR 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 6. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskoršich predpisov (vodny zákon).
2.
Pri všetkych stavebných objektoch súvisiacich so ŽSR stavebnik uvedie
požiadavku na vykonávanie kvalifikovaneho stavebneho dozoru s opravnenfrn na
prislušné zariadenia ŽSR.
3.
Projektová dokumentácia bude v pinej miere zosúladená s projektovou
dokumentáciou modernizácie trate Čadca — št. hr. SR/CR.
Ku stanovištiam transformátorov bude zabezpečeny pristup k tymto stanovištiam
4.
ndkladnym vozidlom (trajlerom) pre pripad údržby a opravy.
5.
Stavebnik dopini dobu trvania prekládky káblov zabezpečovacieho zariadenia
a počas jej realizácie bude zabezpečené napájanie z naradnao zdroja tak, aby boli
zariadenia oznamovacej a zabezpečovacej techniky napájané v pinom rozsahu.
Pre minimalizovanie času potrebnao na výluku zabezpečovacieho zariadenia
6.
stavebnik zrealizuje pripravné práce, vybuduje a osadi všetky nove zariadenia
v predstihu pred samotnou vylukou.
7.
Pre vypracovanie ROV stavebnik v dostatočnom časovom predstihu min. 6-8
tyždňov pred zahájenim samotnych prác zašle od zhotovitel'a upiny technologický
postup, na základe ktorého bude jasný rozsah vylúčenao zariadenia.
Pri preložkách káblov stavebnik vykoná prepnutie podzemnych vedeni na základe
8.
.technologického postupu zhotovitel'a (schválenčho OR Žilina SOZT) pod dozorom
zodpovednao zamestnanca OR Žilina SOZT na základe potrebnao výlukovao
dokumentu.
9.
Počas stavebných prác stavebnik zabezpeči mechanickú ochranu káblových vedenf
odkrytých stavebnou činnosťou, tieto nesmú byt' ponechane obnažené.
10.
V pripade poškodenia telesa dray alebo súčasti dray, pripadne narušenia funkcie
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačnao zariadenia dráhy
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bude za toto poškodenie zhotoviterovi uložená pokuta v zmysle zákona Č. 519/2009
o dráhach v zneni a dopineni niektorých zákonov. Zhotovitel' bude znášať všetky
náklady spojené s poškodenim verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené
s obmedzenim prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené
s odstránenim poškodenia.
11.
Bez sňhlasu správcu nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných
vedeni.
12.
Vytyčenie vedeni a všetky práce sňvisiace s vypinanim a zapinanim zariadeni OZT
budú vykonand na základe objednávky od zhotovitel'a stavby.
Pred uvedenim zabezpečovacich a oznamovacich zariadeni do prevádzky musi byf
13.
PD schválená v zmysle vyhlášky ministerstva dopravy č. 205/2010 o určených
technickych zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených
-technických zariadeniach.
Ocel'ové konštrukcie objektov budfi vyhotovené vo farbe zelená a strieborná.
14.
Stavebnik doplrif káblovil chráničku na vybudovanie kamerového systému podl'a
15.
návrhu, ktorý predloli Mestská policia Čadca.
Stavebnik skoordinuje výstavbu stavebného objektu 126-00 1:1prava port-10 cesty
16.
v km 39,950 D3 s pripravovaným zámerom investora mesta Čadca „Rozširenie
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie".
Stavebné objekty budil zrealizované podl'a projektovej dokumentácie pre zmenu
17.
stavby pred jej dokončenim overenej špeciálnym stavebným Ciradom v tomto
konani.
Podmienky uvedené v stavebnom povoleni 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa
18.
09.11.2015 v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M
zo dňa 29.06.2016 ostávayi v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončenim
povolen6 tymto rozhodnutim.
Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podl'a § 70 stavebného
zákona závazné aj pre právnych nástupcov ňčastnikov konania.
Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebnik oslobodeny od zaplatenia správneho
poplatku v zmysle Oslobodenia podl'a Položky 60 sadzobnika správnych poplatkov
tvoriaceho prilohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni
neskoršich predpisov.
OcItivodnenie
Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktoré spinomocnila Národná diarnična
spoloč nose, a.s., Dilbravská cesta 14, 814 04 Bratislava doručila dňa 12.12.2018 žiadosf
o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončenim 6.723/18/158-JBat zo dňa
27.11.2018 a žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončenim
6.949/18/158-Mat zo dňa 12.12.2018, doručenň na ministerstvo dňa 21.12.2018 na stavbu
„Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec". Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie
o zmene stavby pred jej dokončenim.
Stavebnik doložil ku konaniu:
Závazné stanovisko Mesta Čadca č.VD/6844/20 I 7/Mu zo dňa 21.12.2017, v ktorom je
uvedené, že Mesto Čadca v zmysle § 120 stavebného zákona salasi s vydanim rozhodnutia
o zmene stavby pred jej dokončenim prislušnym špeciá.lnym stavebnym aradom (vybrand
časti dokumentácie na zmenu stavby pred jej dokončením); závazné stanovisko
č.VD/5931/2017/Mu zo dňa 06.10.2017, v ktorom je uvedené, že Mesto Čadca po posúdenf
žiadosti vydáva v súlade s § 140b stavebného zákona stanovisko v zmysle §120 stavebného
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zákona, v ktorom súhlasi s vydanim rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončenim na
stavbu „Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" (vybrané časti dokumentácie na zmenu
stavby pred jej dokončenim) prislušným špeciálnym stavebným úradom; závazné stanovisko
č.VD/2385/2018/Mu zo dňa 14.05.2018, v ktorom je uvedené, že mesto Čadca v zmysle
§ 120 sahlasi s vydanfm rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončenfm na stavbu
„Diarnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" (vybrané časti dokumentácie na zmenu stavby
pred jej dokončenim) prislušným špeciálnym stavebným úradom; zaväzn6 stanovisko
č.VD/2386/2018/Mu zo dňa 14.05.2018, v ktorom je uvedené, že Mesto Čadca v zmysle §
120 stavebného zákona súhlasi s vydaním rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončenim
(vybrané časti dokumentácie na zmenu stavby pred jej dokončením) prislušným špeciálnym
stavebným úradom.
Stanovisko obce Svrčinovec 6.0U-526/2017/1 zo dňa 07.06.2017, v ktorom je
uvedené, že obec Svrčinovec neprevezme SO 210-00 do vlastnictva, nakollo nemá technicla
ani finančné podmienky na jeho 6držbu, okrem pravidelnej zimnej 6držby (čistenie snehu),
pripadne iné čistenie vozovky. Nakollo predmetom povolenia zmeny stavby pred jej
dokončenim nie je určenie správy jednotlivých objektov zmeny stavby, správu a vlastníctvo
objektu stavby stavebník dorieši do podania navrhu na kolaudáciu stavby dignice D3 Čadca,
Bukov — Svrčinovec.
Vyjadrenie mesta Čadca, mestského úradu v Čadci, oddelenia výstavby, územného
plánovania, stavebného poriadku a dopravy č.VD/1737/2018/Gns zo dňa 25.04.2018, ako
prfslušného podfa § 117 stavebného zákona, v ktorom je uvedené, že mesto Čadca požaduje
preukázať, že rozmiestnenie protihlukových stien nezvýši hlukové zaťaženie dotknutej
obytnej z6ny od súbežnao koridoru železnice. Ministerstvo zd6razňuje, le železnice a cestné
komunikácie sú samostatné kategórie, pre ktoré platia samostatné pripustné hodnoty hluku.
Spoločná PHS pre trat' žSR a cestnú komunikáciu SO 125-00 nie je riešením, treba riešiť
samostatne ŽSR a samostatne cestnú komunikáciu tak, aby každá komunikácia spinila limity
hluku pre svoju kategóriu. Pri železnici sa navrhujú zväčša nizke PHS tesne pri kol'ajisku
a tieto by absolútne nemali vplyv na hluk z SO 125. Treba si uvedomiť aj fakt, že jestvujúca
cesta 1/11 v lokalite riešeného SO 125-00 vedie prevažne intravilánom obce v tesnej blizkosti
pozemkov prislúchajúcich k RD, kde nie je technicky možné zabezpečiť ochranu chránenao
vonkajšieho územia protihlukovými stenami, ktoré by aj v pripade ich realizácie (wine stratili
6činnosť z mnohých d6vodov (časte prerušenia pri vjazdoch k jednotlivým RD, križovania
s inými miestnymi cestnými komunikáciami — potreba zabezpečenia výhl'adových pomerov,
šfrkové usporiadanie jestvuj6cej komunikácie a pod.). Takže to, že diarnica D3 aj s objektom
SO 125-00 prevezme najmä tranzitn6 dopravu, ako aj vačšinu celkového dopravného
zaťaženia z cesty 1/16 a „vzdiali ju" od p6vodnej cesty 1/11 a pri nej sa nachádzajúcich
chtinených miest vonkajšieho prostredia s tým, že pri novonavrhovaných komunikáciach,
teda D3 a SO 125-00 už protihlukové steny je možné realizovať, je preukázaterné zlepšenie
hlukovej situácie v riešenej lokalite. Preto tvrdenie, že „výsledok s protihlukovými stenami
bude horši ako bez nich", uvedený len ako konštatovanie jednou vetou ničfm nepodložené, je
laický subjektivny názor. Blizka železnica v tejto lokalite je v hlukovej štúdii zohl'adnená
tým, že navrhované PHS pre SO 125-00 sú navrhované obojstranne pohltivé, teda pohltivé aj
zo strany ZSR. Na základe uveden6ho je možné konštatovať, že hluk z cestnej komunikácie
SO 125-00 s PHS uvedených akustických parametrov navrhnutých pre túto komunikáciu
nenavýši 6roveň hluku v lokalite, sp6sobeného traťou ŽSR.
Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., č.CS SVP OZ PN
4789/2017/2 zo dňa 28.09.2017, ktorého podmienky sú zapracované v bode č.1 závazných
podmienok realizácie stavby.
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Stanovisko ŽSR, oblastného riaditel'stva žilina 6.238/2017-SŽTS/108-1b.06 zo dňa
28.05.2017, ktorého podmienky boll zapracované v bodoch č. 2, 3 a 4 zdvazných podmienok
realizácie stavby.
Vyjadrenie ŽSR, sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky č.206/SOZT/2017-V
zo dim 29.05.2017, ktorého podmienky sú zapracované v bodoch 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a
13 závazných podmienok realizácie stavby.
Vyjadrenie mesta Čadca LVD/6317/2017/Gns zo dňa 06.11.2017, ktorého podmienky
sú zapracované v bodoch 6. 14 a 15 závazných podmienok realizácie stavby a vyjadrenie
6.4674/2017/Mu zo dňa 30.06.2017, ktorého podmienky sú zapracované v bode Č. 16
zdvazných podmienok realizácie stavby.
Vyjadrenia mesta Čadca, mestského úradu v Čadci, oddelenia výstavby, územného
plánovania, stavebného poriadku a dopravy č.VD/4477/2017/Mu zo dňa 20.06.2017, ako
prislušného podl'a § 117 stavebného zákona, VD/919/2018/Gns zo dňa 02.02.2018,
č.VD/2136/2018/Mu zo dňa 18.04.2018 a 6.VD/2866/2018/Mu zo dňa 03.07.2018, v ktorých
salasi s realizáciou zmeny stavby pred jej dokončenim.
Stanovisko Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy a územného plánovania
6.04772/2018/0DaCIP-5 zo dňa 18.06.2018, ako budúceho vlastraka a správcu SO 032-00
Vegetačné úpravy na miestnej komunikácii v Podzávoze, v ktorom salasi s predloženou
projektovou dokumentdc iou.
Stanovisko Lesov Slovenskej republiky, š. p. č.49091/1092/2017/240 zo dňa
22.03.2017, v ktorom siblasia s navrhovaným technickým riešenim podl'a predloženej
projektovej dokumentdcie.
Ministerstvo oznámilo verejnou vyhláškou č.005292/2019/SCDPK/174485 zo dňa
08.01.2019 začatie konania o zmene stavby pred jej dokončerran na stavebné objekty uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia, účastnikom konania a dotknutým orgánom, a stanovilo termin,
do ktorého man účastnici konania a dotknuté orgány uplatnif námietky a stanoviská v zmysle
§ 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z.
V stanovenom termine bolo zaslané zdvazné stanovisko Ministerstva livotného
prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie — záväzné stanovisko
č.1915/2019-3.4/zg 11520/2019 zo dňa 25.02.2019 v ktorom je uvedené, le je molné
konštatovaf, že návrh na začatie konania o zmene stavby pred jej dokončenim k stavbe
„Dialnica D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" je z koncepčného Hadiska v súlade so zákonom
6.24/2006 Z. z.. o posudzovara vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých
zákonov v zneni neskoršich predpisov, s vydaným záväzným stanoviskom MŽP SR zo dňa
03.11.2000 a jeho podmienkami a vydaným vyjadrenim MžP SR 6.4456/2013-3.4/ml zo dňa
04.04.2013, v ktorom neboli uplatnené žiadne podmienky.
V uskutočnenom konani ministerstvo posúdilo žiadosf z hl'adisk uvedených v * 68
stavebného zákona v spojera s * 2 zákona Č. 669/2007 Z. z. a zistilo, že zmenou stavby
nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hradiska ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života l'udi, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastnikov konania. Ministerstvo v priebehu konania nezistilo d6vody, 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 m6žu účastnici konania podl'a § 61 ods. 1 správneho
poriadku podaf 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 prdvo podaf rozklad aj ten, kto nebo I

9

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 plynd odo dňa zverejnenia tohto
rozhodnutia. Podl'a § 140c ods. 10 stavebnčho zákona podanim rozkladu podra § 140c ods. 8
stavebrao zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastnikom konania.
Rozklad je možné podaf na Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácif, Nám. slobody 6. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpanf riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodnutie preskamaterné
prislušnym súdom.

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

Podl'a § 4 ods. 1 zákona 6. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručenč verejnou
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli MDV SR a zároveň 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 „Oradnd tabura".
Ministerstvo žiada prislušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú
verejnú vyhlášku zverejnili na úradnych tabuliach obci a na ich webovych sidlach, ak ich
majú zriadenč, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.
Po uplynuti 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslaf spat' na
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia:

6 4O),

odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis

EsTo
-61-

Doručf sa účastnikom konania — verejnou vyhláškou
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
2. NOS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickym osobám, ktorých vlastnicke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susednym pozemkom a stavbám,
môžu byt' oznámenfrn priamo dotknutč.
4. Zainteresovaná verejnosf podra ust. § 24 — 27 zákona 6. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zákonov v zneni
neskoršich predpisov
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Na vedomie
5. Národná diarničná spoločnosť, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 žilina
6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle
obce, ak ho má zriadene
7. Obecný úrad, 023 12 Svrčinovec, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia
vyvesenim po dobu 15 drif na ítradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má
zriadene
8. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. SEVAK, a.s., 136rická cesta 1960, 010 57 žilina
10. SEVAK, a.s., Matične 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 I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava
15.Dopravny úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
16. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
17.2SR — 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.
Štúra 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebneho zákona k6pia žiadosti, PD na
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom
stanovisku MŽP SR
21. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 žilina
23. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
24. Krajsky pamiatkovy (Had, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
25. Prezidium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
26. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
27. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1,010 01 Žilina
28. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
29. 00 Žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmeťa č. 17, 010 01 žilina
30. 00, odbor civilnej ochrany a krizoveho riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
31. Okresný (wad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
32. 00, pozemkový a lesný odbor, A. Kmefa 17, 010 01 žilina
33. 00, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 Žilina
34. 00, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
35. 00, odbor starostlivosti o životne prostredie, Nám. E. štúra 3, 010 01 'Žilina
36. 00, odbor starostlivosti o životne prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
37. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKEj REPUBLIKY

Poverenie na zastupovanie

Podl'a § 113 ods.1 pism. g) zdkona 6. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopinení
niektorých zákonov

poverujem
Jug. Vladimira Majchera
Zastupovaním generálneho riaditel'a sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikacii
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky počas mojej nepritomnosti, z dtwodu
PN, dovolenky, OČR, slOobnej cesty alebo iných služobných povinnosti mimo pracoviska.
Poverenie na zastupovanie je platne do 31.12.2019.

V Bratislave

Peter Varga, MBAJ MSc.
generdlny riaOtel'
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii

