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MINISTERSTVO 

DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácil 
odbor špeciálny stavebný (cad pre diarnice 

č.15256/2019/SCDPK/31116 	 Bratislava 02.05.2019 
Stupeft dôvernosti: VJ 

Oznámenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončenhn 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný ilrad pre diarnice 
a rýchlostné cesty (d'alej len „špeciálny stavebný firad"), podra § 3a ods. 1 zákona 
6. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zák6n) v zneni neskoršich predpisov 
v spojeni s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovanf a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov 

oznamuje 

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

Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, na základe substitučného 
pinomocenstva spoločnosti Váhostav-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 žilina, ktorri spinomocnila 
Národná diarničná spoločnosť, a.s., Daravská cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len 
„stavebnfk") podal dria 08.04.2019 žiadosť  6.3127/2019-2910/7505-00 zo dria 05.04.2019 
o vydanie „stavebného povolenia" 

na stavbu: 	„Diarnica D3 Svrčinovec - Skalité" 

stavebný objekt:  
101-02.67 Umiestnenie sila na sol'. 

Stavba bola povolená rozhodnutfm 6.8448/2009-2332/z.21302 zo dria 20. 12. 2010. 

Stavebný objekt bude realizovaný ako dočasný, do doby výstavby druhého jazdného pásu 
diarnice D3: 
v katastrálnom územi: 	Čierne 
v okrese: 	 Čadca 
kraj: 	 žilinský 
na pozemkoch s parcelnými čislami: 
KN-C 6540/111, 6652/7 a 6539/46. 

Dibm podania žiadosti bob začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenfm. 
Zmena stavebného objektu 101-02.67 oproti pôvodnej projelctovej dokumentácii pie 

stavebné povolenie spočiva v realizácif sila na sor v stavebnom km 24,629 vpravo v smere 
staničenia za odpočivadlom Čierne. Silo a pridružené spevnené plochy budfi umiestnené 
v mieste v sfičasnosti nevyuEvaného jazdného pásu dignice (SO 101-02) v fiseku medzi 
mostnými objektmi 240-00 a 242-00. K silu bude zabezpečený pristup vozidiel fidržby 
z dignice D3 odbočovacim a pripájacim jazdným pruhom. Silo na sob' bude 	na 
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uskladnenie posypového materiálu, a tvori ho samostatne stojaci valcovitý drevený zásobnik 
o objeme 300 m3, z ktorého sa bude dávkovať  so!' priamo do sypačov. 

Nakorko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť  poskytuje 
dostataný podklad pre posadenie navrhovanej zmeny stavby, upášťa gpeciálny stavebný Arad 
od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podra § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z. z. 
stavebný úrad nariadi ústne pojedndvanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne 
prekážka v konani, ktorú nemožno inak odstrániť. 

I.:Jčastníci konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona 6. 669/2007 
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a zdvazné stanoviská uplatniť  najneskôr v 
lehote do 7 (slovom sedem) pracovných drif odo dria doručenia alebo zverejnenia tohto 
oznámenia. Stavebný úrad neprihliada na zdvazné stanoviská a vyjadrenia dotknutých 
orgánov a na námietky a pripomienky fičastnikov konania a začastnených osôb, ktoré už boli 
alebo mali bye uplatnené a vybavene alebo zohradnené pri prerokúvanf územnoplánovacej 
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. 

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

Očastníci konania majú podra § 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf 
(správny poriadok) možnosť  vyjadriť  sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť  jeho dopinenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Namestie slobody 
6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodf, č. dveri 522. Do podkladov skrátenej projektovej 
dokumentácie je možné nahliadnuť  na ministerstve a na prislugnej obci. 

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 doručen6 verejnou 
vyhláškou vyvesenfm po dobu 15 dni na úradnej tabuli MDV SR a zdroveri bude zverejnené 
na webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na stránke portal www.slovensko.sk  v časti „1:Jradná tabura". 
Ministerstvo žiada prfslugné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú 
verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obci a na ich webových. sfdlach, ak ich 
majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejriuje na úradnej tabuli MDV SR. 
Po uplynuti 15 driovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať  spat' na 
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 
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datum vyvesenia: 

odtlačok pečiatky, pod 	MESTO eADCA 

datum zvesenia: 

odtlačok pečiatky, podpis: 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Doručf sa ačastnikom konania — verejnou vyhláškou 
1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
2. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnfeke 

alebo inč  práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, 
môžu byť  oznámenim priamo dotknuté. 

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

Na vedomie 
5. Obecný firad Čierne, Ústredie 189, 023 13 Čierne, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesenim po dobu 15 dní na firadnej tabuli obce a na webovom sfdle 
obee, ak ho má zriadené 

6. Mesto Čadca, Nám. slobody 30, 022 01 Čadca 
7. Združenie D3 Svrčinovec-Skalitč, Svrčinovec 977, 023 12 Svrčinovec 
8. Národná diarničná spoločnosť, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 žilina 
9. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina 
10. ŠOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca 
11. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
12. MZP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. E. Štúra 1, 812 35 

Bratislava 
13. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
14. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava 
15. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 žilina 
16. OD Žilina, odbor výstavby a bytovej politilcy, Vysokoškolákov 6.8556/33B, 010 08 

Žilina 
17. OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nam. E. Stara 3, 010 01 Žilina 
18. Of1 Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022.01 Čadca 
19. Teghnická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrtica 
20. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, tu 
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