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Oznámenie o začati konania o zmene stavby-predje.  dokončenim 

Ministerstvo dopravy a výstayby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diarnice 
a rýchlostné cesty (d'alej len „d'alej len špeciálny stavebný úrad"), podra § 3a ods. 1 zákona 6. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znenf neskoršich predpisov 
v spojenf s § 120 ods. 1 zákona 6. 50/1976 Zb. o Uzemnom plánovani a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov 

oznamuje 

podFa § 68 v spojeni s § 3 zákona 6. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v priprave niektorých stavieb dial'nic a rýchlostných ciest a o dopinenf zákona 
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuternostf (katastrálny Arad) v znenf neskoršich 
predpisov (d'alej len „zákon 6. 669/2007 Z. z.") začatie konania o zmene stavby pred jej 
dokončenim. 

Spoločnosf Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na základe substitučného 
pinomocenstva „Združenia D3 'Čadca, Bukov", ktoré spinomocnila Národná diarničná 
spoločnosf, a.s., Ddbravská cesta 14, 814 04 Bratislava (d'alej len „žiadatel'") podala dria 
06.12.2017 žiadosf 6.334/17/158-PBob zo dria 13.11.2017 o vydanie povolenia na zmenu 
stavby pred jej dokončenfm a dria 15.01.2017 listom 6.004/18/158-PBob zo dria 04.01.2018 
dopinila žiadosf o zmenu stavby pred jej dokončenfm 

na stavbu: 

stavebné objekty: 

Dienica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec" 

064-00 Sanácia územia v km 40,810 — 41,100 D3 
209-00 Most na diarnici v km 41,065 D3 „FURMANEC" 
401-01 Meniareň  Čadca, chránená kabelová trasa 
606-15 Preložka 6 kV kábla v žkm 280,364 — 281,868 
606-16 Preložka 22 kV pripojky pre pojazdnú meniareri Čadca 
606-17 Preložka 3x22 kV káblov ž" SR z Rz 22 kV Čadca (SSE) — MR 
Skalité 
606-18 Meniareri Čadca, preložka trakčných napájacich káblov 

Stavba bola povolená rozhodnutfm 6.16456/20015/SCDPK/64388 zo dria 09.11.2015 
v spojitosti s rozhodnutfm ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016. 

Zmena stavby bude realizovaná: 
v katastrálnom 	 Čadca 
v okrese: 	 Čadca 
kraj: 	 Žilinsky. 

Driom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončenfm. 
Zmena stavebných objektov oproti p6vodnej projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie spočiva najmä v nasledovnom: 
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I. SO 064-00 Sanácia územia v km 40,810 — 41,100 D3 dochádza k zmene typu 
odvodnenia sanovančho územia. Pôvodne navrhnuty systém odvodnenia drenážnymi rebrami 
bol nahradený hĺbkovým odvodnenim zosuvných svahov subhorizontálnymi odvodriovacími 
vrtmi. 

Zmena stavebného objektu v odseku I. oproti pôvodnej DSP si vyžaduje zmenu 
ročného záberu o časf pozemku s parcelným čfslom CKN 6.14559/245 o vymere 665,2 m2 
v katastrálnom úzernf Čadca podFa nájomnej zmluvy 6.2017/ACB/05/003-S0 064 uzavretej 
medzi mestom Čadca, Nátnestie slobody 30,022 01 Čadca, ako vlastnikom predmetného 
pozemku podra vypisu z LV 6.3053 a stavebtrikom zastúpeným Združenim D3 Čadca, Bukov, 
ako nájomcom. 

II.S0 209-00 Most na dignici v km 41,065 D3 „FURMANEC" dochádza k zmene 
druhu nosnej konštrukcie; k zmene rozpätia a počtu poli na Favom aj pravom moste a k zmene 
tvaru prierezu pilierov. 

SO 401-01 Meniareri Čadca, chrdnená kabelová trasa dochádza k úprave polohy trasy 
káblovodu o celkovej dižke káblovodu 108,00 m; k zmene počtu šácht z 3 ks na 4 ks. 
Káblovod slúži ako podzemné zariadenie pre vedenie trás silnoprúdových káblov ŽSR. 

Zmeny stavebnych objektov v odseku II. buchl realizované v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie a nevyžadujú si zmeny záberov stavebnych pozemkov oproti 
pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, na základe ktorej bolo vydané 
stavebné povolenie rozhodnutim 6.16456/2015/SCDPK/64388 zo dria 09.11.2015 v spojitosti 
s rozhodnutim ministra 6.12172/2016/D220-SLP/34379-M zo dria 29.06.2016 

III.S0 606-15 Preložka 6 kV kábla v žkm 280,364 — 281,868 dochádza k zmene časti 
trasy pri uloženi do káblovodu a k úprave časti trasy v priestore pod estakádou Podzávoz. 
Dĺžka trasy preložky je 1364 m. Práce na prekládke je potrebné koordinovaf s prácami na 
káblovode (SO 401-00) a s prdcami na nových inžinierskych siefach. 

SO 606-16 Preložka 22 kV pripojky pre pojazdnú meniareri Čadca dochádza k zmene 
časti trasy pri uloženi káblovodu o dĺžke trasy 236 m. Prke na prekládke vn kábla je potrebné 
koordinovat' s prdcami pri budovani novej miestnej komunikácie. 

606-17 Preložka 3x22 kV káblov ŽSR z Rz 22 kV Čadca (SSE) — MR Skalité 
dochádza k zmene časti trasy v priestore pod estakádou Podzávoz o dĺžke trasy 122 m. 
Preložky káblov je potrebné koordinovaf s preložkami káblov v tomto priestore. 

606-18 Meniareri Čadca, preložka trakčných napájacich káblov dochádza k úprave 
trasy napájacieho vedenia medzi výstupmi zo šacht káblovodu (iné polohy Malt) 
a koncovymi bodmi (existujúce trakčné podpery) o dĺžke trasy 1519 m. 

Zmeny stavebných objektov v odseku III. oproti pôvodnej DSP si vyžadujú zmenu 
dočasného záberu o časf pozemku s parcelným čislom CKN 6.15375/2 v katastrálnom územi 
čadca podra nájomnej zmluvy 6.808393128-4-2013 uzavretej medzi železnicami Slovenskej 
republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ako vlastnikom predmetného pozemku podra 
vypisu z LV 6.4165 a stavebrifkom zastúpeným Združenim D3 Čadca, Bukov, ako nájomcom. 

Nakorko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosf poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšfa špeciálny stavebny úrad 
od miestneho zisfovania a ústneho konania. Podra § 3 ods.1 zákona 6. 669/2007 Z. z. 
stavebny Arad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisfovanie iba vtedy, ak sa vyskytne 
prekážka v konanf, ktorú nemožno inak odstránif. 

Očastníci konania a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona 6. 669/2007 
Z. z. svoje namietky, pripomienky, vyjadrenia a závazn6 stanoviska uplatnif najneskôr v 
lehote do 7 (slovom sedem) pracovnych dni odo dria doručenia alebo zverejnenia tohto 
oznámenia. Stavebny úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutych 
orgánov a na námietky a pripomienIcy účastnfkov konania a zúčastnenych osôb, ktorč  ill boli 
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odtlačok pečiatky, podpis:  odtlačok pečiatky, podpis: 

NESTO 6130 
-61-I 

alebo mali byt' uplatnené a vybavené alebo zohl'adnene 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 liadosť  lehotu pred jej uplynutim. Ak ačastnici konania alebo dotknuté 
orgány v určenej alebo prediženej lehote neoznámia svoje vyjadrenia, pripomienky alebo 
závdzné stanoviská, má sa za to, že so zmenou stavby pred jej dokončenim z hradiska nimi 
sledovaných zdujmov súhlasia. 

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

Peter Varga, MBA MSc. 
generálny riaditer sekeie 

cestnej dopravy a pozernných komunikácii 

Podra § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie bude doručené verejnou 
vyhláškou vyvesenim po dobu 15 dni na úradnej tabuli MDV SR a zároveň  bude zverejnene 
na webovom sidle MDV SR, v časti „Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk  v časti „1.'1radnd tabura". 
Ministerstvo žiada prislušné obce, aby podra § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú 
verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obef 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  spa' na 
ministerstvo s vyznačenfm dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

dátum vyvesenia: 	 dáturn zvesenia: 

61: 	7ff 
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Doručuje sa  

1. Národná diarnična spoločnosf, a.s., DAbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
2. Národná diarničná spoločnosf, a. s., JO, Radlinského 13/373, 010 01 žilina 
3. Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 čadca 
4. Obecný Arad, 023 12 Svrčinovec 
5. Amberg Engineering Slovakia, a.s., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
6. SSE-DistribAcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 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 Piešfany 
12. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava 
13. Dopravný Arad SR, Letisko M.R. Šteanika, 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. Ostatrif Ačastníci konania verejnou vyhláškou 

Na vedomie  

18. MO SR, sekcia majetku a infraštruktAry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
19. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. E. ŠtAra 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. KR PZ, KDI, Kuzmanyho 26, 012 23 Žilina 
21. Prezfdium HaZZ, Driefiová 22, 826 86 Bratislava 29 
22. KR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 'Žilina 
23. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
24. Krajský stavebný Arad v Žiline, odbor štátnej stavebnej správy, A. Kmefa č. 17, 010 01 

žilina 
25. Slovenský pozemkový fond, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina 
26. Okresný Arad, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca 
27. Okresný Arad, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 
28. Okresný Arad, pozemkový a lesný odbor, A. Kmefa 17, 010 01 Žilina 
29. Okresný Arad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 95 Žilina 
30. Okresný Arad, odbor CD a PK, 17. nov. 2711, 022 01 Čadca 
31. Okresný Arad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. štAra 3, 010 01 Žilina 
32. Okresný Arad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca 
33. Pamiatkový Arad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
34. Krajský pamiatkový Arad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
35. MDVRR SR, AE00, C300, C400, C230, B 900, tu 
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