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Bratislava 01.06.2018

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre
diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, podľa
zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb
diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov
p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením
podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona
na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“,
stavebných objektov:
342-00 Úprava bezmenného potoka km 41.230
401-05 Vyústenie vetracej šachty
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 821 09 Bratislava v zastúpení
spoločnosťou Salini Impregilo S.p.A, so sídlom Via dei Massaglia 97, 20142 Milano,
Taliansko, korešpodenčná adresa Prievozská 4B, 821 09 Bratislava v zastúpení Združenia
SALINI IMPREGILO – DÚHA, P.O.Box A 52, 010 01 Žilina v zastúpení spoločnosťou
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava (ďalej len „stavebník“).
Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní oproti pôvodnej projektovej dokumentácií
spočíva najmä:
SO 342-00 – v úprave nivelety bezmenného potoka a v kritických miestach (súbehu
viacerých inžinierskych sietí) k zmene otvoreného profilu na uzavretý. Vzhľadom na
vybudovanie nových prípojok inžinierskych sietí v blízkosti bezmenného potoka, ktoré
pribudli od vydania stavebného povolenia v roku 2008, dopĺňajú sa nové podobjekty: 342-01
Úprava oplotenia, 342-02 Úprava podzemnej NN prípojky, 342-03 Úprava rozvodu káblovej
televízie, 342-04 Úprava vodovodu a vodovodných prípojok, 342-05 Úprava plynovodu, 34206 Úprava telefónneho vedenia v km 0,336 69, 342-07 Úprava kanalizácie. Stavebný objekt
sa bude realizovať na pozemkoch v rámci pôvodných záberov uvedených v stavebnom
povolení a na pozemkoch: trvalý záber: v k.ú. Višňové parc.č.: E-KN: 2160, 2107, 2109,
2124, 804, 2128/2, 2128/1, 2586/1, 819; C-KN: 1589/3, 1651/4, 1652/3, 1673/3, 2756/51;
dočasný záber: v k.ú. Višňové parc.č. E-KN: 2107, 2159, 2566, 2126, 2127; C-KN: 1585,
1591, 1592, 1587/1, 1588/2, 1589/2, 1589/3, 1594/1, 1594/2, 1669/1, 1679/1;
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SO 401-05 - v zmene maximálnej výšky lavičky výkopu z pôvodnej výšky max. 3,0 m na
navrhovanú 4,0 m, a v zmene pracovného priestoru z pôvodného 37,0 x 142,0 m na nový
rozmer 37,0 x 62,0 m, Výkopy vyústenia budú realizované smerom nadol po úrovniach medzi
ktorými budú vodorovné lavice. Pri stavebnom objekte SO 401-05 nedochádza k zmenám
záberov pozemkov.
Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a
po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky :
I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené
v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:
1. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 220/2004 Z.z.“) vydal súhlasné stanovisko k pripravovanému zámeru na
poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Višňové pod č. OÚZA-PLO-2016/003690002-Sá zo dňa 10.10.2016 s týmito podmienkami:
1.1 Zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto
stanovisko až po doby realizácie stavby, najmä zaburinením pozemkov a porastom samonáletu
drevín.
1.2 Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej
hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.
1.3 Po realizácií výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z., požiadať Okresný úrad Žilina,
katastrálny odbor o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku záhrady, orná pôda a trvalý
trávny porast na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu,
kolaudačného rozhodnutia a stanovisko OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor č. OÚZA-PLO2016/0036900-02-Sá zo dňa 10.10.2016.
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve podľa § 108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015
Z.z.“) vydal stanovisko v ktorom súhlasí s vydaním povolenia na zmenu stavby pod č. OUZA-OSZP3-2016/007291-002/Slt zo dňa 25.01.2016 s týmito podmienkami:
2.1 Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas
realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí
podľa platného Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z.)
2.2 Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá
oprávnenia subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom
zariadení alebo na povolenej skládke.
2.3 Vzniknuté odpady budú odovzdané na zneškodnenie a zhodnotenie oprávnenej
organizácii vo vhodnom zariadení. Stavebník bude mať uzavreté zmluvy na odvoz
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov.
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2.4 V kolaudačnom konaní predložiť doklady o druhoch, množstve a zabezpečení
zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov (evidenčné listy odpadov, faktúry
odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.
3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších (vodný zákon), v znení neskorších predpisov vydal súhlas
podľa § 27 ods. písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z.z. s vydaním povolenia na zmenu stavby
pod č. OU-ZA-OSZP3-2016/014947-002/Grf zo dňa 15.03.2016 s týmito podmienkami:
3.1 Počas zmeny stavby budú všetky činnosti vykonané v súlade s plánom preventívnych
opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok a na postup
v prípade ich úniku - havarijný plán zostavený v súlade s ustanovením § 39 ods. 3 vodného
zákona a navrhnuté také opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby pri zaobchádzaní so škodlivými
látkami a obzvlášť škodlivými látkami tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd
alebo neohrozili ich kvalitu.
3.2 Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.
3.3 Pri zaobchádzaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015
Z.z.
3.4 Počas zmeny stavby dodržať podmienky vyjadrenia č. 5487/210/2016 zo dňa
22.02.2016 správcu vodného toku SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80
Piešťany
3.5 Rešpektovať vyjadrenia č. 557-2/120/2016 zo dňa 07.03.2016 od Hydromeliorácií, š.p.,
Vrakunská 29, 825 63 Bratislava.
3.6 Počas zmeny stavby nesmie byť do koryta vodných tokov uskladňovaný žiaden búrací
resp. stavebný materiál, ktorý by mohol ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd,
zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu
byť splavnené do vodného toku.
3.7 Vo vodnom toku nesmú pracovať mechanizmy, z ktorých by mohli uniknúť
nebezpečné látky.
3.8 Stavbu vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch zabezpečiť pred škodlivými
účinkami vôd, splaveninami a ľadom a dbať o jej riadnu údržbu v súlade s ustanovením § 47
vodného zákona.
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 vodného zákona vydal vyjadrenie podľa § 27 vodného zákona, v ktorom súhlasí so
stavbou z hľadiska ochrany vodných pomerov pod č. OU-ZA-OSZP3-2016/007292-002/Grf
zo dňa 19.02.2016 a § 28 vodného zákona, v ktorom súhlasí so stavbou z hľadiska ochrany
vodných pomerov pod č. OU-ZA-OSZP3-2016/035185-002/Han zo dňa 30.08.2016 za
podmienok:
4.1 Dokumentácia zmeny stavby stavebných objektov týkajúca sa úpravy vodných tokov
musí byť odsúhlasená s ich vlastníkom a s príslušným správcom vodného toku – SVP, š.p., OZ
Piešťany, resp. Lesy SR, š.p., OZ Žilina.
4.2 Dokumentácia zmeny stavby stavebných objektov týkajúcich sa preložky kanalizácie,
úpravy vodovodu a vodovodných prípojok musí byť odsúhlasená s jej vlastníkom
a prevádzkovateľom SEVAK a.s., Žilina.
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4.3 Počas výstavby ako aj užívania predmetnej stavby musia byť dodržané ustanovenia §
39 vodného zákona, čím sa zabezpečí, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami tieto
nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd a neohrozili ich kvalitu.
5. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava po posúdení projektovej
dokumentácie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 124/2006 Z.z.“) vydala odborné stanovisko č. 648/2/2016 zo dňa 15.01.2016 a č.
5130/2/2016 zo dňa 23.08.2016 s týmito zisteniami, pripomienkami a upozorneniami, ktoré je
potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby (v realizačnej dokumentácii):
5.1 V technickej správe projektovej dokumentácie „Úprava plynovodu“ v ods. G.2 nie je
správne riešená tlaková skúška distribučných plynovodov a distribučných pripojovacích
plynovodov – rozpor s STN EN 12007-2 (38 6409) a STN EN (38 6437).
5.2 Projekt
neobsahuje
vyhodnotenie
neodstrániteľných
nebezpečenstiev
a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj
u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto
nebezpečným a ohrozeniam - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.
5.3 Nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov (Projekt V342-03) – rozpor s §
9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“) v nadväznosti na STN
33 2000-5-51;
5.4 Nie je uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín (Projekt V 342-03) – rozpor
s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky
MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“).
5.5 V projekte elektrického zariadenia (Projekt V342-02) nie je dostatočne riešený spôsob
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri
budúcej prevádzke ochrany pred skratom a preťažením/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8
vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
5.6 Do prieleznej šírky kanalizačnej šachty nevhodne zasahujú stúpadlá (V342-00/A) –
rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., § 14 a § 19 vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb.,
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
v znení neskorších predpisov a STN 74 3282.
5.7 Výplň zábradlia z oceľových rúrok (V342-00/A, odvodnenie) je nedostatočná – rozpor
s čl. 4.2.1 a čl. 4.4.1 STN 74 3305.
5.8 Šírka schodíšť 500 mm (V342-00/A) je nedostatočná, nie sú navrhnuté rozmery
schodišťových stupňov – rozpor s § 27 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, čl. 3.1.1 STN 26 9010 a čl. 30 STN 73 4130.
5.9 V technickej správe projektovej dokumentácie „Úprava plynovodu“ v ods. 4 na str. 12
a v ods. „Záver“ na str. 13 sú použité STN EN, TPP, ktoré neriešia požiadavky na navrhované
distribučné plynovody.
5.10 V technickej správe (Projekt V342-02) je uvedená neplatná STN 33 2000-5-523.
5.11 Pri navrhovaní zábradlí v okolí tunela je potrebné rešpektovať čl. 4.2 a čl. 4.4.1 STN
74 3305.
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5.12 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného zariadenia plynového je potrebné posúdiť
v zmysle § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006
Z.z. oprávnenou technickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
5.13 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom zariadení plynovom vykonať
úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č.
124/2006 Z.z. oprávnenou technickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
5.14 Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné
uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia
vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa
zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
6. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina (ďalej
len „SEVAK“) ako dotknutý orgán podľa § 140b stavebného zákona vydal stanovisko č.
O16370001903/LKo zo dňa 05.02.2016:
6.1 Prekládku VV v km 034775-0,36075 realizovať z rúr HDPE 100, SDR 17, PN 10, D
110x6,6 mm.
6.2 Ostré prepojenie preloženého vodovodu bude možné až po stavebnom ukončení,
skolaudovaní, po úspešných tlakových skúškach a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní
vodovodu medzi zainteresovanými.
6.3 Počas stavebných prác a k tlakovej skúške prizývať ako odborný technický dohľad
budúceho prevádzkovateľa zamestnanca spoločnosti SEVAK (HS vodovodov – J. Žiak – 0905
850 649). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako
podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby.
6.4 Preskúšať funkčnosť vyhľadávacieho vodiča. Pred preskúšaním konzultovať s Ing.
Hyčkom (0907 020 456). V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča
stavbu neprevezmeme.
6.5 Všetky vodovodné prípojka realizovať z HDPE 100, SDR 11, PN 16, D 32x 3,0 mm
v min stúpaní 0,3% smerom k nehnuteľnosti.
6.6 Prekládku verejnej kanalizácie realizovať z rúr PVC, SN 8 DN 300 mm.
6.7 V rámci stavebných prác zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety komunikácie všetky
vodovodné a kanalizačné poklopy. Ich funkčnosť preveriť pri kolaudácii stavby za prítomnosti
pracovníka z prevádzky SEVAK, a.s, Žilina.
6.8 POV, ktorý nebol doložený, musí zohľadniť nepretržite zásobovanie pitnou vodou
a odvádzanie splaškových odpadových vôd počas realizácie stavebných prác, v zmysle
štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody
verejnou kanalizáciou ustanovených vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.
276/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení neskorších
predpisov.
6.9 V rámci stavebných prác riešiť celú kanalizačnú prípojku od bodu napojenia na VK po
revíznu šachtu RŠ v jednotnom stúpaní v min. sklone 2%. Celá kanalizačná prípojka musí byť
vybodovaná ako vodotesná.
6.10 Na KP nesmú byť použité 45° kolená, osadiť plynulé oblúky (doporučené 3x30°). KP
zaústiť do hornej tretiny profilu verejnej kanalizácie.
6.11 Počas stavebných prác prizývať ako odborný technický dohľad budúceho
prevádzkovateľa zamestnanca spoločnosti SEVAK (HS kanalizácii – p. Jašurek – 0918
609 495) ku kontrole stavu vykonaných prác (lôžko, obsyp), spôsobu napojenia VK a KP,
umiestnenia RŠ a skúške vodotesnosti (vykonať podľa STN EN 1610). O výsledku skúšok
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napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho
povolenia stavby. Vysadené odbočky na kanalizačné prípojky musia byť pri skúškach
vodotesnosti kanalizácie zablendované.
6.12 Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení,
ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii stavebných prác bola
dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní inžinierskych vedení SEVAK s ostatnými
vedeniami.
6.13 Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať na príslušnom úseku
prevádzky prepojovacie práce na existujúcom vodovode a kanalizácii. Tieto budú vykonané za
účasti zástupcov SEVAK na základe objednávky s termínom realizácie.
6.14 Trasu verejného vodovodu a kanalizácie viesť po verejných pozemkoch. V prípade, že
sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas
vstup na pozemok a k preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bremeno na uložené
potrubie a jeho ochranné pásmo. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedená
verejná kanalizácia vysporiadané, stavbu SEVAK neprevezme.
6.15 Do doby kolaudácie stavebných objektov SO 342-04 Úprava vodovodu a vodovodných
prípojok a SO 342-07 Úprava kanalizácie navrhovaný vodovod a kanalizácia nebudú
prepojené na existujúce siete.
6.16 Spustenie preloženého vodovodu a kanalizácie bude možné až po stavebnom ukončení,
skolaudovaní, po úspešných skúškach (tlakových a vodotesnosti) a podpísaní zmluvy
o prevádzkovaní medzi zainteresovanými.
6.17 Dodržať ochranné pásmo 1,5 m od bočného pôdorysného okraja potrubia VV a VK na
obe strany v zmysle §19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany podľa ods. 5 je zakázané
vykonávať zemné práce, terénne úpravy, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné
zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV a VK alebo, ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav. Prípadnú kolíziu s inžinierskych sieťami riešiť samostatne
s prevádzkovým majstrom. Zistený stav do stavebného denníka. Tento zápis slúžiť ako
porealizačné vyjadrenie.
6.18 Vybudovaný verejný vodovod a kanalizáciu odovzdať s príslušnými dokladmi do
prevádzky spoločnosti SEVAK do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia SO 342-07. Odovzdanie vybudovanej VK uskutočniť „Protokolom o odovzdaní
a prevzatí stavby“.
6.19 Staré potrubie verejného vodovodu a kanalizácie bude zaslepené a odstavené
pracovníkmi HS vodovodu a HS kanalizácie na základe objednávky investora prekládky.
6.20 Spracovať geodetické zameranie skutočného stavu celej stavby so spracovaním
polárnych súradníc pre vynesenie do programu MICROSTATION (digitálna mapa)
s vynesením do súboru *dgn (mimo vytlačenie na papiere).Pred spracovaním konzultovať
s Ing. Vaškovou – správcom GIS-u na SEVAK, a.s.
6.21 Po zrealizovaní stavby vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti pôvodnému
návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
7. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ďalej len „SSD“) vydala vyjadrenie
k zmene stavby pod č. 4600042645/135 zo dňa 25.04.2018 s týmito podmienkami:
7.1 V predmetnej lokalite katastra Višňové sa nachádzajú nadzemné vzdušné vedenia VN
vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN
vedenia a skrine.
7.2 Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z.z.“) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných
STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10,0 m, NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1,0 m, VN a NN zemné káblové vedenie na každú
stranu 1,0 m). Pri realizácií výkopových, neporušiť uzemňovacej sústavy.
7.3 Pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné ju fyzicky vytýčiť.
7.4 Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovateľ@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
7.5 Pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednať postup prác na stredisku Údržby – Žilina – okolie.
7.6 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD, musí realizátor
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia
zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia SSD.
7.7 V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1,0
m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD,
nezodpovedá za poškodenie zariadenia stavebníka.
8. Slovak Telekom, a.s., (ďalej len „Slovak Telekom“) vydal podľa § 66 ods. 6 zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 351/2011 Z.z.“), vyjadrenie pod č. 6611809850 zo dňa 12.04.2018 s týmito
podmienkami:
8.1 existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z., týkajúce sa ochrany
proti rušeniu;
8.2 vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si nesplní
povinnosť podľa bodu 8.3;
8.3 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak, zistí, že jeho zámer, pre
ktorý podal žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“)
Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať Slovak Telekom
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom
zamestnanca povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, tel.
+421 41 500 1398,
8.4 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
8.5 V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. stavebník uzavrie dohodu o
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dohodnutých SEK. Bez
uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
8.6 V textovej časti vykonávacieho projektu uviesť podmienku spoločnosti Slovak
Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
8.7 Stavebník je povinný zabezpečiť nadzemnú telekomunikačnú sieť proti poškodeniu
alebo narušeniu ochranného pásma Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
8.8 Stavebník je povinný zastaviť zemné práce, ak vydané vyjadrenie stratí platnosť
a požiadať o nové vyjadrenie.
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8.9 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu, Vzhľadom
k tomu, že v záujmovom území sa nachádzajú zariadenia iných prevádzkovateľov (napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody), je stavebník povinný si
vyžiadať vyjadrenia aj od prevádzkovateľov týchto zariadení.
8.10 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, na základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania objednávky.
8.11 V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácií so zamestnancom Slovak Telekom povinný zabezpečiť:
8.11.1 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom.
8.11.2 V lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil,
hradil@suptel.sk, 0907 777474;
8.11.3 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia s rôznou
funkčnosťou;
8.12 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
8.12.1 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačene polohy priamo a povrchu terénu,
8.12.2 preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené;
8.12.3 upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ±30 cm skutočného uloženie vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu;
8.12.4 upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hĺbiace stroje);
8.12.5 aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
8.12.6 zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
8.12.7 bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129
8.12.8 overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (pretože spoločnosť
Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
vykonané bez ich vedomia);
8.12.9 v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telefónnych
káblov je to možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom.
8.13 Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
9. SPP-distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa
ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. vydal stanovisko, č. TD/553/ZA/Ki/2017 zo dňa
06.07.2017:
9.1 v zmysle § 81 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. preložku vykonáva prevádzkovateľ
distribučnej siete SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D;
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9.2 stavebník je povinný pre realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke
plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel. č.
+421 41 242 4106, e-mail: dusan.pauliny@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať
podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku; bez uzavretia
Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť zariadenie do prevádzky;
v zmysle § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. náklady na preložku plynárenského zariadenia uhrádza
ten, kto potrebu preložky vyvolal;
9.3 stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona č. 251/2012 Z.z.;
9.4 stavebník je povinný realizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej
dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických
objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie
tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom;
9.5 Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D
k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. výnimka sa nevyžaduje;
9.6 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01;
9.7 stavebník je povinný pred realizáciu zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania
iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení;
9.8 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);
9.9 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu;
9.10 stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona č.
251/2012 Z.z., vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn
(TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702-10;
9.11 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel. č. +421 41 242 4107)
najneskôr dní pred zahájením plánovaných prác;
9.12 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný
prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem;
9.13 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m
na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov;
9.14 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
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obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly zaznamenať do stavebného denníka;
9.15 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s ním je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
SPP-D;
9.16 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu;
9.17 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
9.18 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
zákona č. 251/2012 Z.z. umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.
9.19 každé poškodenie SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727;
9.20 stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala
iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní
nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu;
9.21 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba
oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu vypracovaného
zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným
pracovníkom SPP-D;
9.22 stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli
vykonávané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia
zástupcovi SPP-D;
9.23 stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení
plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške
a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis;
9.24 stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie
prevádzky SPP-D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia podľa prílohy;
9.25 Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť
vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je
stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení
užívania stavby;
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany,
Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany ako správca vodných tokov stanovisko č.
5487/210/2016 zo dňa 22.2.2016 a č. CS SVP OZ PN 7636/2017/1, CZ 30212/210/2017 zo
dňa 09.10.2017:
10.1Na všetky zásahy do korýt vodných tokov v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z.z.“) pred
začiatkom prác spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác – vyhovuje sa;
10.2 Trvalé zábery pri preložkách vodných tokov majetkovo vysporiadať – vyhovuje sa ;
Projekty skutočného prevedenia preložiek vodných tokov bezodplatne odovzdať Správe
povodia stredného Váhu I Púchov, pri kolaudačnom konaní - vyhovuje sa.
10.3 Začiatok prác oznámiť zástupcovi Správy povodia stredného Váhu I Púchov – Ing.
Gábor, t.č. 0903 403 220, zástupcu prizvať ku kolaudačnému konaniu - vyhovuje sa.
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10.4 Všetky zmeny oproti dokumentácie stavebného povolenia odsúhlasovať so Správy
povodia stredného Váhu I Púchov – vyhovuje sa.
10.5 Vypúšťaním dažďových vôd do toku nesmie byť ohrozená kvalita povrchových
a podzemných vôd - vyhovuje sa.
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia
stredného Váhu I Púchov, č. budovy 1/97, 020 71 Nimnica ako správca vodných tokov
stanoviskom č. CZ 2572/2016 zo dňa 12.05.2016:
11.1 V zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. k realizačným prácam v koryte vodného toku vyhotoviť
povodňový plán zabezpečovacích prác najneskôr do zahájenia realizačných prác
s odsúhlasením na SVP, š.p., OZ Piešťany: p. Uváčik , tel: 0903 460 612 – vyhovuje sa.
11.2 Vyťaženú zeminu ako i stavebný materiál neskladovať v prietočných profiloch
vodných tokov okrem nevyhnutných násypov potrebných na vybudovanie jednotlivých
stavebných objektov – vyhovuje sa.
11.3 Na pozemky vo vlastníctve SR – SVP, š.p. najneskôr so kolaudačného konania
uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo iný právny vzťah) na
odbore správy majetku OZ Piešťany (platí pre zásah stavby a jednotlivých stavebných
objektov na pozemky v ich vlastníctve). Trvalé zábery pri preložkách korýt vodných tokov
majetkovo usporiadať – vyhovuje sa.
11.4 Bezodplatne poskytnúť SVP, š.p. porealizačné zameranie skutočného prevedenia
preložiek korýt vodných tokov v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...) - vyhovuje sa.
11.5 Pred zahájením výstavby jednotlivých stavebných objektov súvisiacich s vodnými
tokmi v správe SVP, š.p. v predmetnom úseku, zvolať pracovné stretnutie so spresnením
stavebným postupov, aby sme predišli kolízii s harmonogramom údržby vodných tokov
v budove Správy povodia stredného Váhu I v Nimnici – vyhovuje sa.
11.6 K zahájeniu stavby, ku kontrolným dňom a k ukončeniu prác prizvať zástupcu SVP,
š.p., SPSV I., Úseková kancelária Žilina – Ing. Gábor, tel. č. 041/764 53 14, 0903 403 220 vyhovuje sa.
11.7 SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, ako budúci
prevádzkovateľ, pred realizáciou prekládky objektu V342-00 požaduje uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva a odovzdaní a prevzatí vyvolaní
investícii do vlastníctva a prevádzky. Priepusty, mosty a zatrubnené úseky vodných tokov
nespadajú do tejto kategórie - vyhovuje sa.
II. Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby tieto záväzné podmienky:
1. Stavebné objekty budú zrealizované podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby
pred dokončením pre uvedené objekty, overené špeciálnym stavebným úradom.
2. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutiach č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa 10.03.2009
a č. 116253/2008-2331/z.38401 dňa 27.08.2008 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred
dokončením povolenú týmto rozhodnutím.
Odôvodnenie
Stavebník podal listom č. 1503/2018-2910/8582-00 zo dňa 27.02.2018 doručeným dňa
01.03.2018 a doplneným dňa 21.03.2018 listom č. 1549/2018-2910/8582-00 zo dňa
20.03.2018 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na objekty stavby uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Na stavbu vydalo ministerstvo stavebné povolenie pod č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa
10.03.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2009.
Zmena stavby na objekte 401-05 sa bude realizovať na pozemkoch v rámci pôvodných
záberov uvedených v stavebnom povolení. Stavebný objekt 342-00 bude realizovaný aj na
nových záberoch pozemkov, ku ktorým preukázal stavebník vlastnícke alebo iné právo a
podľa § 2 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z.z. doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho
konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení v katastrálnom území Višňové na parc.č.
KN-C: 2756/51.
K žiadosti boli doručené záväzné stanoviská Okresného úradu Žilina, odbor výstavby
a bytovej politiky podľa § 120 stavebného zákona, v ktorých konštatuje, že nezistil nesúlad
navrhovanej zmeny stavby pred dokončením s podmienkami určenými v rozhodnutí
o umiestnení stavby a zmeny sa týkajú predovšetkým stavebno-technického riešenia
stavebných objektov, k SO 342-00 stanovisko č. OU-ZA-OUBP2-2016/005959-1/Pál zo dňa
20.01.2016 a stanovisko č. OU-ZA-OUBP2-2016/035422-1/Pál zo dňa 02.09.2016 k SO 40105.
Ďalej boli doložené súhlasné stanoviská, stanoviská, v ktorých neboli uvedené žiadne
výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy týkajúce objektov stavby
uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia: Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku
a infraštruktúry č. SEMaI-18-46/2016 zo dňa 21.01.2016 a č. SEMaI-18-1768/2016 zo dňa
08.09.2016, Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR č.
SITB-OT4-2016/000226-142 zo dňa 28.01.2016, Ministerstvo vnútra SR, Prezídium
Policajného zboru, odbor dopravnej polície č. PPZ-ODP2-92-002/2016 zo dňa 07.02.2016,
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja č. 25/2016/SC ŽSK-141 zo dňa 13.01.2016,
Žilinský samosprávny kraj č. 02529/2016/ODaÚP-4 zo dňa 21.01.2016, Mesto Žilina č.
2286/2016-4903/2016-OS-Krj zo dňa 03.02.2016, obec Turie č. 26/2016 zo dňa 27.04.2016,
Dopravný úrad č. 5933/2016/ROP-002/00706 zo dňa 05.02.2016, Okresný úrad Žilina, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZA-OCDPK-2016/05958/2/BIL zo dňa
14.01.2016, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-ZAOSZP3-2016/007289-002/Bre zo dňa 29.01.2016 a č. OU-ZA-OSZP3-2016/035188-002/Bre
zo dňa 09.09.2016, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia pod č. OU-ZA-OKR12016/004660-005 zo dňa 15.01.2016 a OU-ZA-OKR1-2016/004660-025 zo dňa 24.08.2016,
Hydromeliorácie, š.p. č. 557-2/120/2016 zo dňa 07.03.2016, SEPS, a.s. č. PS/2016/019186 zo
dňa 08.12.2016 a č. PS/2016/019185 zo dňa 08.12.2016, SSE-Distribúcia, a.s., Žilina, č.
4600027475/1692 zo dňa 14.11.2016, Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia OUMT-OKR-2015/000462-14 zo dňa 09.09.2016, Obvodný banský úrad v Prievidzi č. 10102328/2016 zo dňa 06.09.2016, Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie
č. OU-MT-OSZP-2016/11727-Mu zo dňa 27.09.2016 a č. OU-MT-OSZP-2016/012211vod.Va zo dňa 03.10.2016, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo
Odštepného závodu Piešťany, č. CS SVP OZ PN 1916/212/CZ 26478/2016 zo dňa
22.09.2016, Dopravný úrad zo dňa 12.09.2016
Stavebník doložil právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Žilina, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, č. OU-ZA-OSZP3-2017/042995-003/Bar zo dňa 27.11.2017 na osobitné
užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, vydal rozhodnutie pod č. OU-ZA-PLO2018/009511-02/Sá zo dňa 12.02.2018, ktorým dočasne odňal poľnohospodársku pôdu podľa
§ 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR“) na základe posúdenia
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vydalo dňa 13.12.2014 vyjadrenie č. 9004/201412

3.4/ml, podľa ktorého u zmeny navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala,
tunel Višňové“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto
nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“).
MŽP SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor
enviromentálneho posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie č.
1981/2017-1.7/dj zo dňa 12.05.2017, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude
posudzovať.
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 11719/2018/SCDPK/24745 zo dňa 28.03.2018
začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania, zúčastneným osobám a
dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Nakoľko sú špeciálnemu
stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od
miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný
úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka
v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok
a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené centrálnej úradnej
elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch 29.03. –
13.04.2018, v meste Vrútky v dňoch 03.04 – 20.04.2018, v meste Martin v dňoch 03.04.18.04.2018, v obci Višňové v dňoch 03.04. – 18.04.2018, v obci Rosina v dňoch 03.04. –
12.04.2018, v obci Turie v dňoch 03.04. – 17.04.2018 a v obci Turčianske Kľačany v dňoch
03.04. – 17.04.2018. Ku konaniu neboli vznesené námietky, a preto nebolo potrebné o nich
rozhodnúť.
Na základe oznámenia boli v stanovenej lehote doručené špeciálnemu stavebnému úradu
stanoviská: Obvodného banského úradu Prievidzi č. 55-883/2018 zo dňa 11.04.2018 bez
pripomienok a MŽP SR č. 1981/2017-1.7/dj-1 zo dňa 23.05.2018, v ktorom konštatuje, že
porovnalo predmet konania len z koncepčného hľadiska vzhľadom na stupeň podrobnosti
technického riešenia stavebných objektov, pričom nezistilo také zmeny v predloženej
dokumentácií stavby, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z.z, posúdenou
činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z.z.
s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Záväzným stanoviskom
potvrdilo súlad stavby, pre ktorú začalo konanie o zmene stavby pred jej dokončením so
zákonom č. 24/2006 Z.z. a so záverečným stanoviskom a s rozhodnutím vydanom
v zisťovacom konaní.
V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad posúdil
žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby nebudú
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.
Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu
zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie tohto rozhodnutia
v zmysle Oslobodenia podľa položky č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho
prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
konania.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa
osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona
je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c
ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten,
kto ho podal, stáva účastníkom konania.
Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné
príslušným súdom.

Peter Varga MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Toto rozhodnutie 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. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO 31322000
3. 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.
4. 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;
Na vedomie:
1. Mesto Vrútky, Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 so
žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
2. Obec Višňové, 013 23 Višňové č.556, IČO 00648078 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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3. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO 00648981 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 Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO 00648060 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 Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka, IČO 00649210 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 Rosina, Horná Rosinská 167, 013 22 Rosina, IČO 00647519 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 Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, IČO 00316776 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 Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 038 61 Vrútky, IČO 00316971 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. Mesto Martin, Nám. S. H.Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO 00316792 so žiadosťou
o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené,
10. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427
11. Okresný úrad v Žiline, OCDPK,OKR, OSŽP, OVBP, OPL, Predmestská 1613, 011 95
Žilina, IČO 42059950
12. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina. IČO
00151866
13. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, IČO 00151866
14. Okresný úrad v Martine, OSŽP, OCDPK, OKR, OPL, Námestie S.H. Vajanského 1, 036
01 Martin; IČO 00151866
15. OR PZ, ODI, Komenského 2, 036 01 Martin, IČO 00151866
16. OR PZ, ODI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina; IČO 00151866
17. Obvodný banský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica; IČO 31780270
18. Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10, 971 22 Prievidza; IČO 31780270
19. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
20. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava; IČO 317 551 94
21. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina; IČO 317 551 94
22. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava; IČO 003328
23. Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina; IČO 003328
24. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina; IČO 42054575
25. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin; IČO 37906275
26. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1; IČO 31364501
27. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany; IČO 3602204702
28. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina; IČO
36442151
29. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava; IČO 35785217
30. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava; IČO 35910739
31. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO 36672084
32. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina; IČO
36672297
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33. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
34. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava; IČO 35697270
35. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina; IČO 35971967
36. BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky; IČO 31605842
37. Družstvo Brezová, 010 09 Žilina – Bytčica; IČO 36387355
38. ROLSPOL s.r.o, 013 12 Turie 525, IČO 36375934
39. PD Kľačianska Magura, 038 61 Turčianské Kľačany 271; IČO 36407291
40. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám.M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina; IČO 36038351
41. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211; IČO 35860839
42. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., 013 11 Lietavská Lúčka; IČO 31561837
43. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica, IČO 31744567
44. MO SR , Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica; IČO
30845572
45. MV SR, Prezídium H a ZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, IČO 678678
46. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 678678
47. MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
48. MO SR, SMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; IČO 30845572
49. Geoconsult s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO 31422969
50. Združenie SALINI IMPREGILO – DÚHA, P.O.Box A 52, 010 01 Žilina
51. TERRAPROJEKT, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava, IČO 31398570
52. SALINI IMPREGILO S.p.A, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
53. MDV SR, AE00
54. MDV SR, C340
55. MDV SR, C230
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: .......................

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

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

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

Tel 02/5949 4632

Fax 02/5273 1445
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