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

č. 52634/2021/SCDPK/140147
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 15.12.2021

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný
úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný
úrad“) v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o
doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) začatie konania o zmene stavby pred
jej dokončením.
Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava na
základe substitučného splnomocnenia spoločnosťou Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04
Bratislava, ktorej udelila plnú moc Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podal listom č. 404/21/270-DTok zo dňa 07.12.2021
doručeným dňa 07.12.2021 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“
stavebných objektov:
401-03 Portálová budova ZP
401-04 Portálová budova VP
401-06 Budova vetracej šachty
607-00 Prípojka NN pre objekt 401-14
608-00 Prípojka NN pre požiarnu nádrž
643-00 Telefónna prípojka pre ZP
611-02 VN káblový prívod do objektu ZP
Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie pod č. 1580/20092332/z.8336 dňa 10.03.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2009. Zmena termínu
ukončenia stavby bola povolená rozhodnutiami: č. 21324/2012-2332/z.62789 zo dňa
09.11.2012 a č. 20349/2018/SCDPK/67829 zo dňa 06.09.2018. Zmeny stavby pred jej
dokončením boli povoľované rozhodnutiami: na SO 401-06 č. 25786/2018/SCDPK/87009 zo
dňa 12.12.2018 a na SO 611-02 č. 22872/2018/SCDPK/78938 zo dňa 18.10.2018.
Zmena stavby pred jej dokončením v tomto konaní oproti pôvodnej projektovej
dokumentácií spočíva najmä:
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SO 401-03: v zmene polohy budovy, ktorá bola pôvodne umiestnená v priestore medzi
tunelovými rúrami a podľa návrhu bude umiestnená v severnej časti portálu mimo pôvodného
trvalého záberu, v zmene dispozičného riešenia budovy a doplnení jej zateplenia, v doplnení
spevnených plôch pred budovou a prístupovej cesty k budove z SO 127-00. Zmeny vyvolali
potrebu nových záberov v k.ú. Višňové. Pozemky sú vo vlastníctve stavebníka.
SO 401-04: v zmene polohy budovy, ktorá bola pôvodne umiestnená v priestore medzi
tunelovými rúrami a podľa návrhu bude umiestnená v severnej časti portálu v rámci pôvodného
trvalého záberu v k.ú. Vrútky, v zmene dispozičného riešenia budovy a doplnení jej
zateplenia, v doplnení spevnených plôch s oporným múrom pred budovou, na spevnené plochy
je zabezpečený prístup priamo z existujúcej prístupovej cesty SO 126-00;
SO 401-06: v zmenšení dispozície budovy z dôvodu zrušenia odsávania dymu zo šachty
a s tým súvisiaceho zrušenia miestností, v ktorých mali byť umiestnené ventilátory, rozvádzače
a transformátory. Budova bude jednopodlažná so sedlovou strechou;
SO 607-00: v zmene odberového miesta: NN prípojka namiesto napájania technológie
vodojemu pre budovu ZP bude napájať požiarny vodovod v odvodňovacej štôlni, dôjde
k skráteniu dĺžky NN prípojky zo 150 m na 20 m;
SO 608-00: v zmene odberového miesta vyplývajúceho zo zmeny koncepcie zásobovania
požiarneho vodovodu, NN prípojka bude umiestnená v budove ZP namiesto pripájania
požiarneho vodovodu nad vetracou šachtou;
SO 643-00: v úprave trasy tel. prípojky vyplývajúcej zo zmeny polohy SO 401-03, predĺženie
trasy prípojky je navrhnuté v trvalých záberoch SO 401-03 a 101-00;
SO 611-02: v úprave trasy pri budove pri západnom portáli v rámci trvalých záberov.
Všetky stavebné objekty, ktoré sú predmetom tejto zmeny, sa budú realizovať na
pozemkoch v rámci pôvodných záberov uvedených v stavebnom povolení, okrem stavebného
objektu SO 401-03. Nové trvalé zábery sú na v k.ú. Višňové pozemkoch parc.č. stav KN-C
2751/45, 2751/46, 2756/98, 2756/100, 2759/99, ktoré boli odčlenené z parc.č. stav KN-E 2160
a 2161 na základe geometrického plánu č. 47418397-204/2021 úradne overeného Okresným
úradom Žilina dňa 02.07.2021 pod č. G1-1227/2021. Pozemky sú vo vlastníctve stavebníka.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo konanie začaté. Nakoľko sú ministerstvu dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods.3 zákona č. 669/2007 Z. z. nenariaďuje ústne
pojednávanie ani miestne zisťovanie.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona
č.669/2007 Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť
najneskôr v lehote do 7 (slovom sedem) pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Stavebný úrad nebude prihliadať na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli
alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.
Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi
svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania a zúčastnené osoby majú podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť
vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie,
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na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, na 5.
poschodí, č. dverí 522.

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810
05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby
SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej
tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.
Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:
1. Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť
oznámením priamo dotknuté.
3. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v zmysle záverečného stanoviska zo dňa 17.03.1997 v znení rozhodnutia č.
1981/2017-1.7/dj zo dňa 12.05.2017 a č. 9611/2021-11.1.1/ac/R zo dňa 29.07.2021;
Na vedomie:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. Mesto Vrútky, Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené,
3. Obec Višňové, 013 23 Višňové č.556 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
4. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka, so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené,
5. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
6. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené,
7. Obec Rosina, Horná Rosinská 167, 013 22 Rosina, so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené,
8. Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
9. Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 038 61 Vrútky, so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho má zriadené,
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10. Mesto Martin, Nám. S. H.Vajanského 1, 036 49 Martin so žiadosťou o zverejnenie tohto
oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené,
11. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
12. Okresný úrad v Žiline, OCDPK,OKR, OSŽP, OVBP, OPL, Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina
13. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
14. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina,
15. Okresný úrad v Martine, OSŽP, OCDPK, OKR, OPL, Námestie S.H. Vajanského 1, 036
01 Martin
16. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Komenského 2, 036 01 Martin
17. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
18. Obvodný banský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica
19. Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza
20. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
22. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
23. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
24. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
25. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin
26. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
27. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
28. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
29. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
30. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
31. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
32. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
33. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
34. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
36. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám.M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
37. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
38. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., 013 11 Lietavská Lúčka
39. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
40. MV SR, Prezídium H a ZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
41. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava
42. MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, vrátane príloh podľa §140c ods. 2
stavebného zákona
43. MO SR, SMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
44. MDV SR, AE00, C340, C230
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia: .......................

........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:
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