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MINISTERSTVO 

DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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

6.16539/2019/SCDPK/35947 	 Bratislava 15.05.2019 
stupeň  dôvernosti: VJ 

Oznámenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončenfin 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diarnice 
a rýchlostné cesty (d'alej len „špeciálny stavebný úrad"), podra § 3a ods. 1 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácidch (cestný zákon) v zneni neskoršfch predpisov 
v spojenf s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o tIzemnom plánovanf a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov 

oznamuje 

podra § 68 v spojeni s § 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v prfprave niektorých stavieb dial'nic a rýchlostných ciest a o dopinenf zákona 
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternosti (katastrálny úrad) v zneni neskoršfch 
predpisov (d'alej len „zákon č. 669/2007 Z. z.") začatie konania o zmene stavby pred jej 
dokončením. 

Spoločnosf Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného 
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktorú spinomocnila Národná diarničnd 
spoločnosf, a.s., Dúbravskd cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len „stavebnik") podala dňa 
18.04.2019 žiadost' 6.069/19/158-JBat zo dim 17.04.2019 o vydanie povolenia na zmenu 
stavby pred jej dokončenim 

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

stavebné objekty:  

065-00 Sanácia 6zemia v km 37,000 — 37,200 D3 
101-00Diarnica D3 v km 37,037 - 42,710 
128-000prava chodnika Capkov - Bukov 
206-00 Most na diarnici v križovatke Podzávoz v km 40,415 D3 
211-00 Most na diarnici nad údolim v km 41,884 D3 
281-03 Oporn 'y múr na vetve "BB" krilovatky Bukov v km 0,045 — 0,100 
290-06PHS vpravo na diarnici a križovatkovej vetve D3 v km 37,037 - 37,342(0,108) 
290-23PHS vpravo na diarnici D3 v km 40,839 - 41,280 na moste SO 209-00 
291-00Fasádne úpravy 
301-000plotenie diarnice v km 37,037 - 42,710 D3 
520-00Uprava meliorácif 
544-00Preložka vodovodu D 160 v km 38,660 D3 
606-092st. Čadca, preložka trakčných stožiarov v zárubnom rmlre 
611-05Preložka NN vzdušného vedenia v časti Podzávoz 

Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 
v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016. 
Zmena stavby bude realizovaná: 
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v katastrálnych tízemiach: Čadca, Svrčinovec 
v okrese: 	 Čadca 
kraj: 	 Žilinský. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenim. 
Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie spočiva najmä v nasledovnom: 
I.: SO 065-00 Sanácia územia v km 37,000 — 37,200 D3 dochádza k zmene typu 

odvodnenia na odvodnenie štrkovými stienkami a odvodňovacími vrtmi. 
SO 101-00 Diarnica D3 v km 37,037 - 42,710 dochádza k zmene výškového vedenia 

diarnice na začiatku úseku; k skráteniu spomarovacieho úseku Ld na vetve križovatky PB; 
k rozšireniu spevnenej krajnice ravého jazdného pásu; k ilpravám priečneho sklonu v oblasti 
napojenia križovatkových vetiev na trasu diarnice. 

SO 206-00 Most na diarnici v križovatke Podzávoz v km 40,415 D3 dochádza 
k úpravám tvarov opôr; k zmene tvarov pilierov; k zmene konštrukcie oporných múrov; 
k úprave uloženia nosnej konštrukcie; k dopineniu základu pre portál premenného 
dopravného značenia na kridle opory. 

SO 290-06 PHS vpravo na diarnici a križovatkovej vetve D3 v km 37,037 - 
37,342(0,108) dochádza k zmene dĺžky PHS; k zmene smerového vedenia a výškovej polohy; 
k zmene typu nosného prvku PHS. 

SO 290-23 PHS vpravo na diarnici D3 v km 40,839 - 41,280 na moste SO 209-00 
dochádza k zmene výšky PHS; k zmene kotvenia PHS. 

SO 291-00 Fasádne úpravy dochádza k zvýšeniu počtu objektov, na ktorých sa budú 
vykonávaf fasádne (ipravy. 

SO 301-00 Oplotenie diarnice v km 37,037 - 42,710 D3 dochádza k zmene celkovej 
dĺžky oplotenia; k zmene typu oplotenia na pozinkované; k dopineniu dvojkridlovej brány na 
vstup vozidiel údržby. 

SO 520-00 Oprava meliorácif dochádza k dopineniu melioračného potrubia dĺžky 
21,00 m, ktoré sa napojf na existujiku melioráciu v šachte 5n12, ktoré bude vyústené cez 
melioračnú výusf do cestnej priekopy SO 101-00. 

SO 544-00 Preložka vodovodu D 160 v km 38,660 D3 dochádza k predĺženiu trasy 
preložky; k zmene trasovania preložky vodovodu v úseku od ZÚ po A51 s napojenim na 
existujúci vodovod PVC D90 a k zrušeniu vodovodnej pripojky v tomto úseku. 

SO 606-09 Žst. Čadca, preložka trakčných stožiarov v zárubnom múre dochádza 
k zmene polohy trakčného stožiaru 6. 32 na vonkajšiu stranu koraje 6. 16. 

SO 611-05 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Podzávoz dochádza k zmene 
uloženia NN preložky na podzemné kábelové vedenie. 

Zmeny stavebných objektov uvedené v bode I. budta realizované v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie a nevyžadujú si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti 
pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bob vydané 
stavebné povolenie rozhodnutfm 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015 v spojitosti 
s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29.06.2016. 

II.: SO 128-00 Oprava chodnika Capkov — Bukov dochádza k zmene smerového 
a výškového vedenia chodnika; k úprave výškového vedenia; k zmene terénnych ilprav za 
palisádami; k realizácii nadzárezovej priekopy v mieste strmého threzu. 

SO 211-00 Most na diarnici nad údolim v km 41,884 D3 dochádza k zmene počtu polf 
nosnej konštrukcie; k zmene konštrukčnej výšky komôrky nosnej konštrukcie, k zmene 
zakladania z mikropil6t na verkopriemerové pil6ty; k zmene technol6gie na letmú betonál; 
k dopineniu odvodnenia opôr 1 a 2 priečnymi drenážnymi rebrami. 
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SO 281-03 Oporný múr na vetve "BB" križovatky Bukov v km 0,045 — 0,100 
dochádza k zmene kotevných úrovni zárubného múru; vystužený zárubný múr bol nahradený 
uholnikovým múrom. 

Zmeny stavebných objektov SO 128-00 a SO 281-03 uvedených v bode II. oproti 
pôvodnej DSP si vyžadujú zmenu trvalých záberov o pozemky s parcelným čislom KN-C 
9957/44 o výmere 10 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čislom KN-C 9957/15; KN-C 
9957/52 o výmere 7 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čfslom KN-C 9957/17; KN-C 
9957/46 o výmere 338 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čislom KN-C 9957/19; KN-C 
9957/51 o výmere 141 m2  odčleneného z pozemku s parcelným čislom KN-C 9957/20; 
pozemky KN-C 9957/48 o výmere 25 m2, KN-C 9957/49 o výmere 21 m2, KN-C 9957/53 o 
výmere 60 m2  odčlenených z pozemku s parcelným čislom KN-E 10995/1; pozemky KN-C 
9968/16 o výmere 139 m2  a KN-C 9974/29 o výmere 6 m2  odčlenených z pozemku s 
parcelným čfslom KN-E 11030/7 v k. ú. Čadca podl'a geometrického plánu 6.101/2018. 

Zmena stavebrao objektu SO 211-00 uvedeného v bode II. oproti pôvodnej DSP si 
vyžaduje zmeny ročných a trvalých záberov v k. ú. Svrčinovec. Zmena ročných záberov 
objektu SO 211-00 je na pozemkoch s parcelnými čislami KN-C 2423 o výmere 94 m2, KN-C 
2424 o výmere 179 m2  a KN-C 2425/1 o výmere 12 m2  v k. ú. Svrčinovec podl'a 
geometrického plánu č. 103/2017. Zmena trvalého záberu objektu SO 211-00 oproti pôvodnej 
DSP o pozemok s parcelným čfslom KN-C 2424/5 o výmere 14 m2  oddeleného z pozemku s 
parcelným čislom KN-E 1291 v k. ú. Svrčinovec podl'a geometrického plánu 6.112/2018. 

Nakol'ko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť  poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad 
od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podl'a § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z. z. 
stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne 
prekážka v konani, ktorú nemožno inak odstrániť. 

fičastnici konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a závazné stanoviská uplatniť  najneskôr v 
lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dni odo dŕia doručenia alebo zverejnenia tohto 
oznámenia. Špeciálny stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastnikov konania, ktoré už boli alebo 
mali byt' uplatnené a vybavené alebo zohl'adnené pri prerokúvani územnoplánovacej 
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. 

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhši čas, prediži 
stavebný úrad na jeho žiadosť  lehotu pred jej uplynutim. Ak účastnici konania alebo dotknuté 
orgány v určenej alebo prediženej lehote neoznámia svoje vyjadrenia, pripomienky alebo 
závazné stanoviská, má sa za to, že so zmenou stavby pred jej dokončenim z hradiska nimi 
sledovaných záujmov súhlasia. 

Očastnici konania majú podl'a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani 
(správny poriadok) možnosť  vyjadriť  sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 
prfpadne navrhnúť  jeho dopinenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 
6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodi, č. dveri 522. Do projektovej dokumentácie je možné 
nahliadnuť  na ministerstve a na prfslušnej obci. 

Peter Varga, MBA, MSc. 
generálny riaditel' sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
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Podl'a § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou 
vyhláškou vyvesenfm po dobu 15 dnf 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 „Oradná tabul'a". 
Ministerstvo liada prislušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona 6. 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 zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR. 
Po uplynuti 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať  spat' na 
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

dátu  ma: 

MESTO tADCA 

dátum zvesenia: 

-61- 

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis: 

Doruči sa účastrifkom konania — verejnou vyhláškou 
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedn 'ym pozemkom a stavbám, 
môžu byť  oznámenim priamo dotknuté. 

3.Zainteresovaná verejnosť  podra ust. § 24 — 27 zákona 61. 24/2006 Z.z. o posudzovani 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopinenf niektorých zákonov v zneni 
neskoršich predpisov 

Na vedomie 
4. Mesto čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

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

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

6. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 01947 Žilina 
7. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
8. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 čadca 
9. SVS, a.s. Bôrická cesta 107, 010 23 žilina 
10. SOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca 
11. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 
12. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava 
13. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
14. Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 
15. žSR — GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
16. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica 
17. MV SR, PPZ, odbor dopravnej policie, Račianska 45, 812 72 Bratislava 
18. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
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19. MžP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. E. 
'túra 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona k6pia žiadosti, PD na 
CD, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom 
stanovisku MžP SR 

20. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 
21. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
22. Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 žilina 
23. Prezidium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 
24. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 žilina 
25. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
26. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 čadca 
27. 00 žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmefa 6. 17, 010 01 žilina 
28. 00, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca 
29. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 
30. 00, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 žilina 
31. 00, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 žilina 
32. 00, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 čadca 
33. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. štúra 3, 010 01 žilina 
34. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca 
35. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
36. NDS, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 žilina 
37. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu 
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