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konania
o
zmene
stavby
pred
jej
dokončenim
Oznámenie o začati
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný firad pre diarnice
a rýchlostné cesty (d'alej len „d'alej len špeciálny stavebný firad"), podra § 3a ods. 1 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znenf neskoršich predpisov
v spojenf s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znerif neskoršich predpisov
oznamuje
podra § 68 v spojeni s § 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v priprave niektorých stavieb dignic a rýchlostných ciest a o dopineni zákona
v znenf neskoršich
NR SR 6. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternosti (katastrálny
predpisov (d'alej len „zákon č. 669/2007 Z. z.") začatie konania o zmene stavby pred jej
dokončenim.
Spoločnosf Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučneho
pinomocenstva „Združenia D3 Čadca, Bukov", ktoré spinomocnila Národná diarničná
spoločnost', a.s., Dilbravská cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len „stavebnik") podala drla
06.12.2017 žiadosf 6.144/18/158-PBob zo dfia 07.03.2018 o vydanie povolenia na zmenu
stavby pred jej dokončenim
na stavbu:

„Dianica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec"

stavebne objekty:
606-01 Preložka VN 22 kV prfpojky pre novii TS Bukov — Manči v km 37,800D3
606-03 Preložka 22 kV pripojky pre TS Jednota v km 38,863 D3
606-04 Preložka dvojiteho vedenia 2x22 kV 1.6.115/109 v km 39,161 D3
606-05 Preložka dvojiteho VN vedenia 2x22 kV 1.6'272/273 v km 39,776 D3
606-06 Preložka dvojiteho VN vedenia 2x22 kV 1.6.113/114 v km 39,938 D3
606-12 Preložka VN vedenia 22 kV 1.233 smer Milošová
606-13 Preložka VN vedenia 22 kV I.č.233 smer Dvrčinovec
606-14 Preložka VN 22 kV pripojky Pornonákup
611-01 Preložka NN vzdušneho vedenia v km 37,550 — 38,530 D3
611-03 Preložka NN kábloveho vedenia v km 38,838 D3
611-04 Preložka NN vzdušneho vedenia v km 0,150 — 0,400 miestnej komunikácie
v Podzávoze
611-11 Preložka NN vzdušneho vedenia v časti Blažkov
611-12 Preložka NN vzdušného vedenia v km 42,100 D3
631-00 Preložka stožiarovej trafostanice Bukov — Manči v km 37,800 D3
632-00 Preložka stožiarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3
Stavba bola povolená rozhodnutim 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dfia 09.11.2015
v spojitosti s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo Ma 29.06.2016.
Zmena stavby bude realizovaná:

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky I Ndrnestie slobody 6 I 810 05 Bratislava I SlovenskS republika
tel.: +421 2 594 94 370 I fax: +421252731445 I e-mail: občan@mindopsk I www.mindop.sk

v katastrálnom územi:
v okrese:
kraj:

Čadca
Čadca

Driom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.
Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebn6
povolenie spočiva najmä v nasledovnom:
I. 606-01 Preložka VN 22 kV pripojky pre nova TS Bukov — Manči v km 37,800D3
dochádza k zmene trasy káblového vedenia VN; k zmene miesta osadenia trafostanice 63100; k zmene typu stožiaru, izolátorov a VN káblov.
606-03 Preložka 22 kV pripojky pre TS Jednota v km 38,863 D3 dochádza k zmene
miesta osadenia trafostanice 632-00; k zmene trasy káblového vedenia; na existujacom
stožiari 6.1 sa vymeni asekový odpojovač z dôvodu možnej nefunkčnosti pri preregulovani
vodičov.
606-12 Preložka VN vedenia 22 kV 1.233 smer Milošová dochádza k zmene v tom, že
pôvodný stožiar 6.3 sa nedá postaviť, pretože nie je preložená Čierrianka; stožiare sa postavia
v inej konfiguracii na trval6 zábery pôvodných strožiarov; dochádza k zmene použitia druhu
vodičov vedenia a k prečislovaniu stožiarov.
606-13 Preložka VN vedenia 22 kV 126.233 smer Svrčinovec dochádza k zmene typu
stožiaru 6. 10; k zmene typu vodiča medzi stožiarmi 6. 10 a 6'. 11 a typu izolátorov.
606-14 Preložka VN 22 kV pripojky Pornonákup dochádza k zmene typu stožiaru;
k demontáži stožiaru 6.D7 bez náhrady; k miernemu posunutiu káblového vedenia; k zmene
typu stožiaru 6. 7 a 6. 8 a typu izolátorov; k zmene typu VN kábla; k prekládke podperného
bodu Č. D5 vrátane VN pripojky (podperný bod 6.
k existujacej 4 stlpovej trafostanici.
611-01 Preložka NN vzdušného vedenia v km 37,550 — 38,530 D3 dochádza k zmene
trasy a typu napájacich podzemných vedeni; rozostavanosť podperných bodov 1A-7A a 1B14B sa meni v rozostupoch (priemerná vzdialenosť 40,00 m; dochádza k zmene typu (vyšky
vrcholového zaťaženia) podperných bodov; dochádza k vyznačeniu dočasného prepoja medzi
trafostanicou „Jednota" a nadzemným vedenim 611-01 počas výstavby; dochádza k zmene
typu vodičov dotknutých domových pripojok; k zmene polohy a typu podperných bodov
6. 6C, 8C a 9C; k výmene podperného bodu 6. 3C v mieste jestvujaceho.
611-03 Preložka NN káblového vedenia v km 38,838 D3 dochádza k zmene trasy
podzemného vedenia, k zmene polohy napájacich podzemných vedeni; k zhotoveniu
podperného bodu Č. 1 v blizkosti demontovanej tafostanice 115/ts/cadca-jednota;
k zhotoveniu pripojkových skriri a elektromerových rozvádzačov v blizkosti demontovanej
trafostanice.
611-04 Preložka NN vzdušného vedenia v km 0,150 — 0,400 miestnej komunikácie
v Podzdvoze dochádza k výmene podperného bodu 6. lA na mieste pôvodného, k zmene trasy
podzemného vedenia; k posunu križovania cesty I/11; k posunu umiestnenia stipu 6. 2A;
k výmene podperného bodu 6. 3A na mieste pôvodného; bob dopinený dočasny zemný
káblový prepoj medzi cestou 1/11 a stipom 6. 2A; dochádza k výmene podperného bodu 6. 1B
na mieste pôvodného; k zmene trasy káblového vedenia NN os stipu 6. 1B až po križovanie
806-00 a 111-00; dochádza k prediženiu chrdničky a k zmene trasy káblového zemného
vedenia NN k stipu 6. 2B a výmena podperného bou 6. 2B na mieste pôvodného.
611-11 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Blažkov dochádza k výmene
podperných bodov 6. 1 a 6. 2 v mieste pôvodných; k zmene trasy a uloženia podzemného
vedenia; k zmene trasy a uloženia podzemného vedenia; k zmene typu napájacfch
podzemných vedeni a k vyznačeniu dočasného prepoja medzi podpernymi bodmi počas
výstavby.
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611-12 Preložka NN vzdušného vedenia v km 42,100 D3 dochádza k zmene typu
dvoch koncových podperných bodov a k zmene typu podzemného vedenia.
631-00 Preložka stožiarovej trafostanice Bukov — Manči v km 37,800 D 3 dochádza
k zmene typu a polohy trafostanice, ktorá bude umiestnená v rámci dodávky SO 122-00
Miestna komunikácie u Spindli — Bukov.
632-00 Preložka stožiarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3 dochádza k zmene
polohy trafostanice, ktord bude realizovaná v rámci dodávky SO 122-00.
Zmeny stavebných objektov v odseku I. budú realizované v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie a nevyžadujú si zmeny záberov stavebných pozemkov oproti
pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bolo vydané
stavebné povolenie rozhodnutim 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dfia 09.11.201:5 v spojitosti
s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016.
II. 606-04 Preložka dvojitého vedenia 2x22 kV 1.6.115/109 v km 39,161 D3 dochádza
k zmene ukončenia vzdušného vedenia 6. 109/115 na spoločný stožiar 6.3/109/115, dochádza
k miernemu odsunutiu trasy d'alej od krajnice cesty I/11 a k obideniu šachty kanalizácie 51300.
606-05 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22 kV 1.6.272/273 v km 39,776 D3
dochádza k dochádza k zmene ukončenia vzdušného vedenia č. 273/272 na spoločný stožiar
6.3/273/272, dochádza k miernemu odsunutiu trasy d'alej od krajnice cesty 1/11 a k obideniu
šachty kanalizácie 513-00.
606-06 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22 kV 1.6.113/114 v km 39,938 D3
dochádza k zmene ukončenia vzdušného vedenia 6. 113/114 na spoločný stožiar 6.3/113/114,
dochádza k miernemu odsunutiu trasy d'alej od krajnice cesty I/11 a k obideniu šachty
kanalizácie 513-00.
Zmena stavebných objektov v odseku II. oproti p&odnej DSP si vyžaduje zmenu
raných záberov o časti pozemkov v k. ú. Čadca s parcelnými čislami KNC 6.15364/1
o výmere 56 m2; KNC 15367 o výmere 21 m2; KNC 15368/1 o výmere 42 m2; KNC
6.15371/2 a 15/374/1 o výmere 62 (40 a 22) m2; KNC 6.15375/1 o výmere 4 m2.
Nakorko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosf poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšt'a špeciálny stavebný úrad
od miestneho zist'ovania a ústneho konania. Podra § 3 ods.1 zákona 6. 669/2007 Z. z.
stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisfovanie iba vtedy, ak sa vyskytne
prekážka v konani, ktorú nemožno inak odstránif.
fJčastnici konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona 6. 669/2007
Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a závazné stanoviská uplatnif najneskôr v
lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dni odo dŕía doručenia alebo zverejnenia tohto
oznámenia. Stavebný úrad neprihliada na závazné stanoviská a vyjadrenia dotknutych
orgánov a na námietky a pripomienky účastnikov konania, ktoré už boll alebo mall byt'
uplatnené a vybavené alebo zohradnené 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 žiadosf 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 zdujmov súhlasia.
Očastnici konania majú podra § 33 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani
(správny poriadok) možnost' vyjadrif sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
pripadne navrhnút' jeho dopinenie na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody
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6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodi, Č. dveri 522. Do podkladov projektovej dokumentácie je
možné nahliadnuť na ministerstve a na prislušnej obci.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditel' sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Podra § 4 ods. 1 zákona 6. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli MDV SR a zároveri 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 „I:Jradná tabul'a".
Ministerstvo žiada prislušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetml
verejntil vyhlášku zverejnili na laradných tabuliach obcf a na ich webových sidlach, ak ich
majú zriadenč, 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 spät' na
ministerstvo s vyznačenim dátumu jej vyvesenia a zvesenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
datum vyvesenia:
odtlačok p

dátum zvesenia:

ei9
podpis:

MEST

odtlačok pečiatky, podpis:

A
-61

Doruči sa Ačastnikoin on .1- . ver jnou vyhláškou
1. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
2. NDS, a.s., Dithravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3. Známym a neznámym pravnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnicke
alebo iné prava k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozernkom a stavbám,
môžu byt' 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 dopineni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov
Na vedomie
5. Národná diarničná spoločnosť, a. s., JO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
6. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, so žiadost'ou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesenim po dobu 15 drif na úradnej tabuli obce a na webovom sidle
obce, ak ho má zriadenč
7. Obecný úrad, 023 12 Svrčinovec, so žiadost'ou o zverejnenie tohto oznamenia
vyvesenfm po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce a na webovom sidle obce, ak ho má
zriadenč
8. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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9. SEVAK, a.s., B6ricka cesta 1960, 010 57 Žilina
10. SEVAK, a.s., Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
11. SVS, a.s. B6rická cesta 107, 010 23 Žilina
12. SOP SR, SCHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
13. SVP, š.p., Nabrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešt'any
14.Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava
15.Dopravný úrad SR, Letisko M.R. štefánika, 823 05 Bratislava
16.Lesy SR, š.p., Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
17.ŽSR — 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.
kill-a 1, 812 35 Bratislava a v zmysle § 140 stavebného zákona Ithpia žiadosti, PD na
CD, vyhodnotenie sp6sobu zapracovania podmienok určených v záverečnom
stanovisku MŽP SR
21. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
22. Prezidium HaZZ, Driefiová 22, 826 86 Bratislava 29
23. KR HaZZ, Nam. Požiarnikov 1, 010 01 žilina
24. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
25. 00 Žilina, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmefa č. 17, 010 01 Žilina
26. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
27. 00, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 čadca
28. Okresný Arad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
29. 00, pozemkový a lesný odbor, A. Kmefa 17, 010 01 Žilina
30. 00, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 Žilina
31. 00, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca
32. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nam. E. Štúra 3, 010 01 Žilina
33. 00, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca
34. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
35. Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina
36. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu
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