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

č. 20349/2018/SCDPK/67829

Bratislava 06.09.2018

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 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“,
spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby do 31.12.2022
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“).
I.

Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby túto záväznú podmienku:

1. 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, č. 11719/2018/SCDPK/36941 zo dňa 01.06.2018,
č. 11656/2017/C240-SCDPK/38966 zo dňa 25.05.2017, č. 18948/2017/SCDPK/55417 zo dňa
02.08.2017, č. 26947/2017/SCDPK/86529 zo dňa 13.12.2017, č. 10268/2015/C212SCDPK/21940 zo dňa 16.04.2015, č. 14418/2013/C212-SCDPK/32474 zo dňa 17.05.2013
ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.
II. Špeciálnemu stavebnému úradu po oznámení o začatí konania bola doručená
námietka účastníka konania, o ktorej rozhodol takto:
1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina vo svojom stanovisku č.
05309/2018/ODaÚP-2 zo dňa 26.07.2018 elektronicky doručeného dňa 30.07.2018 nesúhlasí
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s predĺžením lehoty realizácie stavby a požaduje realizovať všetky kroky a opatrenia
k urýchleniu dostavby predmetného úseku – zamieta sa.
Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podľa § 70 stavebného
zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
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.
Odôvodnenie
Stavebník podal listom č. 2809/2018-2910/8582-00 zo dňa 24.04.2018 doručeným dňa
28.06.2018 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením v zmene termínu ukončenia stavby
z dôvodu dopracovania technického riešenia, ako aj dopracovania podkladov (najmä
vyhotovenia dopravného modelu v roku 2011, dodatočnej hlukovej štúdie a jej aktualizácie,
doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu) a ich dopadu na realizáciu stavby.
Na stavbu vydalo ministerstvo stavebné povolenia pod č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa
10.03.2009 a č. 116253/2008-2331/z.38401 dňa 27.08.2008 a rozhodnutia na zmenu stavby
pred dokončením č. 11719/2018/SCDPK/36941 zo dňa 01.06.2018, č. 11656/2017/C240SCDPK/38966 zo dňa 25.05.2017, č. 18948/2017/SCDPK/55417 zo dňa 02.08.2017, č.
26947/2017/SCDPK/86529 zo dňa 13.12.2017, č. 10268/2015/C212-SCDPK/21940 zo dňa
16.04.2015, č. 14418/2013/C212-SCDPK/32474 zo dňa 17.05.2013.
Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 20349/2018/SCDPK/53694 zo dňa 10.07.2018
začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania 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 v dňoch
12.07. – 28.07.2018, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva v dňoch 12.07. –
27.07.2018, v meste Martin v dňoch 19.07.- 03.08.2018, v obci Rosina v dňoch 19.07. –
03.08.2018, v obci Lietavská Lúčka v dňoch 18.07. – 02.08.2018 a v obci Turčianske Kľačany
v dňoch 18.07. – 03.08.2018.
Na základe oznámenia vzniesol námietku Žilinský samosprávny kraj listom č.
05309/2018/ODaÚP-2 zo dňa 26.07.2018 elektronicky doručeného dňa 30.07.2018 nesúhlasí
s predĺžením lehoty realizácie stavby a požaduje realizovať všetky kroky a opatrenia
k urýchleniu dostavby predmetného úseku.
Stavebník odôvodňuje predĺženie termínu zmenami, ktoré vyplynuli z neskoršieho
zahájenia výstavby, ktoré bolo posunuté na z roku 2009 na 06/2014, z dôvodu odlišných
geologických podmienok, ktoré sa vyskytli počas razenia tunela Višňové a rozsiahlych
nadvýlomov a závalov, doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu (IGHP), z ktorého
vyplynuli nepredvídateľné geologické podmienky a zosuvné územia a na základe ktorého
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bolo nevyhnutné realizovať dodatočné opatrenia v trase diaľnice predovšetkým v zakladaní na
zaistenie stability stavby v predportálových úsekoch diaľnice. Z vyššie uvedených dôvodov
vyplynuli požiadavky na dodatočnú majetkovoprávnu a inžiniersku činnosť a viaceré zmeny
stavebných objektov pred dokončením, čo má taktiež dopad na časový a vecný priebeh
realizácie stavby. Ďalšími dôvodmi boli dopracovanie technického riešenia, jeho
prispôsobenia zmenenej legislatíve a normám okrem iného preprojektovanie a zmeny
technológie Tunela, vyhotovenia dopravného modelu v roku 2011. V súvislosti z vyššie
uvedených dôvodov bol doprojektovaný pruh pre pomalé vozidlá v smere Martin. Z
dodatočnej hlukovej štúdie z januára 2015 a jej aktualizácie z júna 2015 vyplynuli nové úseky
protihlukových stien, obnoveného zamerania stávajúceho terénu. Poznamenávame, že
predpokladaný termín uvedenia do prevádzky Diaľnice D1 Višňové – Dubná Skala je
plánovaný na 06/2021, nakoľko práce na stavebných objektoch, ktoré nesúvisia so
sprejazdnením, nemusia byť v tomto čase ukončené a zároveň bude potrebné odstraňovať
nedorobky nebrániace užívaniu ( napr. opravy ciest po výstavbe, pristupové komunikácie
a pod.) pričom celkové ukončenie stavby je plánované 12/2022.
Uvedené odôvodnenie považuje špeciálny stavebný úrad za dôvodné a preto námietku
Žilinského samosprávneho kraja zamieta.
Na základe oznámenia bolo v stanovenej lehote doručené špeciálnemu stavebnému úradu
stanovisko aj Obvodného banského úradu Prievidzi č. 778-1770/2018 zo dňa 18.07.2018 bez
pripomienok.
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.
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.
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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,
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,
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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
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
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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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