RE101936855SK
• •III! II llll IIIIIRI ||

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia cestnej dopravy a pc
odbor špeciálny stav

OBECNÝ ÚRAD
PORÚBKA

Č. spisu:
I ! Prílohy/ísty

č. 18948/2017/SCDPK/55417
Stupeň dôvernosti: V J

^

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre
diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad") podľa § 3a ods.l 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
na stavbu:

„Diaľnica Dl Višňové - Dubná Skala",

stavebných objektov:
132-00 Úprava poľnej cesty km 1,830 úseku L.L. - Višňové
401-01 Západný portál
401-02 Východný portál
401-07 Tunel budovaný v otvorenej stavebnej jame ZP
401-08 Tunel budovaný v otvorenej stavebnej jame VP
stavebníkovi:
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
Miláno, 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 spočíva najmä:
SO 132-00 - v zmene smerového a výškového vedenia trasy z dôvodu prispôsobenia sa
zmene usporiadania pilierov mostného objektu 202-00 stavby Lietavská Lúčka - Višňové,
s ohľadom na skládku vyrúbaného materiálu z tunela Višňové. Z vyššie uvedeného vyplýva
zmena pripojenia na SO 133-00 a úprava konštrukcie vozovky podľa STN. Stavebný objekt sa
bude realizovať na pozemkoch v rámci pôvodných záberov uvedených v stavebnom povolení
a n a pozemkoch v k.ú. Turie parc.č.: E-KN 1756, parc.č. KN-C: 2074, 2122, 2124, 2125,
2126, 2127, 2200/1, 2200/2 a v k.ú. Lietavská Lúčka parc.č. KN-C: 1151/244, 1151/245,
1151/246, 1151/247, 1151/248, 1151/249, 1152/62, 1152/64, 1152/63;
SO 401-01 (zemné práce) - v zmene tvaru a polohy obkladového múru ako trvalej konštrukcie
bez statickej funkcie. Konštrukcia zaistenia bude vytvorená kombináciou kotvenia predpätými
kotvami a klincovaného svahu zo striekaného betónu;
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SO 401-02 (stavebné práce) - v zmene tvaru a polohy obkladového múru ako trvalej
konštrukcie bez statickej funkcie, v doplnení trvalých predpätých kotiev, ktoré boli
znefunkčnené;
SO 401-07 - v zmene hĺbených tunelov, ktoré sú navrhnuté v jednom ucelenom úseku, v
dĺžke hĺbených tunelov z hodnôt 39,10 m (STR) a 39,75 m (JTR) na nové hodnoty 39,0 m
(STR) a 40,10 (JTR), v zmene priečneho rezu tunela (bez vetracieho kanálu nad dopravným
priestorom) a doplnení hĺbeného úseku odvodňovacej štôlne napojenej na portálovú budovu;
SO 401-08 - v zmene dĺžky hĺbených tunelov z hodnôt 39,10 m (STR) a 35,4 m (JTR) na
nové hodnoty 43,4 m (STR) a 36,9 (JTR), v zmene priečneho rezu tunela (bez vetracieho
kanálu nad dopravným priestorom), v doplnení hĺbeného úseku odvodňovacej štôlne
napojenej na portálovú budovu a v doplnení núdzového východu v severnej tunelovej rúre.
Pri stavebných objektoch SO 401-01, 401-02, 401-07 a 401-08 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 :
Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky
v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:

uvedené

1. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza ako príslušný
orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. 1) zákona Slovenskej národnej rady č.
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov vydal stanoviská pod č. 123-130-1/2016 zo dňa 27.01.2016 a č. 216-1489/2017 zo
dňa 21.06.2017 s touto podmienkou:
1.1
Stavebník je povinný rešpektovať chránené ložiskové územia a dobývacie priestory
Turie, Turie L, Lietavská Lúčka a Lietava - Drieňovica. Súradnice uvedených ložísk boli
stavebníkovi oznámené.
2. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov vydal súhlas k zmene stavby v zmysle § 27 ods. 1 písm.
a) a b) vodného zákona pod č. OU-ZA-OSZP3-2016/008653-002/Grf zo dňa 26.02.2016
s týmito podmienkami:
2.1
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;
2.2
dodržiavať ust. § 39 vodného zákona pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami;
2.3 pri zaobchádzaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavať ust. zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2.4 počas zmeny stavby dodržať podmienky správcu vodného toku SVP, š.p., OZ
Piešťany, Nábr. I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany;
2.5 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,
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zdravie ľudí a ich bezpečnosť, príp. ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť
splavené do vodného toku;
2.6 vo vodnom toku nesmú pracovať mechanizmy, z ktorých by mohli uniknúť nebezpečné
látky;
2.7
stavbu vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch zabezpečiť pred škodlivými
účinkami vôd, splaveninami a ľadom a dbať ojej riadnu údržbu v súlade s ust. § 47 vodného
zákona.
3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ zákon č. 223/2001 Z.z.") vydal pod č. OU-ZA-OSZP3-2015/046667002/Slt zo dňa 31.12.2015 stanovisko s týmito podmienkami:
3.1 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, a druhy vzniknutých odpadov zaradí podľa platného
Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov);
3.2 odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá
oprávnenému subjektu, ktorý má súhlas na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, len na
povinnej skládke alebo vo vhodnom zariadení;
3.3 v kolaudačnom konaní predložiť na príslušný stavebný úrad doklady o druhoch,
množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov
(evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov;
4. 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 stanoviská č. 5130/2/2016 zo dňa 23.08.2016 a č.
647/2/2016 zo dňa 18.01.2016 s týmito upozorneniami:
4.1 pri návrhu zábradlí v okolí tunela je potrebné rešpektovať 51. 4.2 a 51. 4.4.1 STN 74
3305;
4.2 pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčastí 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. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov, 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 správny inštalácia a ich správne fungovanie.
5. Okresný úrad Martin,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina ako
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona vydal vyjadrenie k zmene
stavby v zmysle § 28 vodného zákona pod č. OU-MT-OSZP-2016/012211-vod.Va zo dňa
03.10.2016 s touto podmienkou:
5.1 pri hĺbení tunelov a pri hĺbení úseku odvodňovacej štôlne napojenej na portálovú budovu
nesmie dôjsť k znečisteniu horninových vôd a priemyselné (technologické) odpadové vody
pred zaústením do vodného toku musia byť prečistené na mechanicko-biologickej ČOV
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(výrobné číslo A210) v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Martin, OSŽP, č. OU-MTOSZP-2016/0001327-vod.Va to dňa 12.02.2016.
6. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa 10.03.2009
ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.
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.
V stanovenej lehote špeciálnemu stavebnému úradu neboli doručené žiadne námietky
účastníkov konania k navrhovanej zmene stavby pred dokončením, preto o nich nebolo
potrebné rozhodnúť.

Odôvodnenie
Stavebník podal dňa 05.06.2017 listom č. 2781/2017-2910/8582-00 zo dňa 05.05.2017
žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia, doplnenú listom č. 4013/2017-2910/8852-00 zo dňa 20.06.2017 doručeným dňa
22.06.2017.
Na stavbu vydalo ministerstvo
stavebné povolenie č. 1580/2009-2332/z.8336 dňa
10.03.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2009. Zmena stavby na objektoch 40101, 401-02, 401-07 a 401-08 sa bude realizovať na pozemkoch v rámci pôvodných záberov
uvedených v stavebnom povolení. Stavebný objekt 132-00 bude realizovaný aj na nových
záberoch pozemkov, ku ktorým preukázal stavebník vlastnícke alebo iné právo.
K žiadosti boli doručené záväzné stanoviská Okresného úradu Žilina, odbor výstavby
a bytovej politiky podľa § 120 stavebného zákona, v ktorých konštatuje, že predmetné zmeny
stavby pred dokončením nie sú v rozpore s podmienkami určenými v územnom rozhodnutí
a zmeny sa týkajú predovšetkým stavebno-technického riešenia stavebných objektov, k SO
132-00 stanovisko č. OU-ZA-OUBP2-2016/004909-1/Pál zo dňa 20.01.2016 a stanovisko č.
OU-ZA-OUBP2-2016/035422-1/Pál zo dňa 02.09.2016 k SO 401-01, 401-02, 401-07 a 40108. 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: Okresného úradu Žilina, odbor krízového riadenia
č. OU-ZA-OKR1-2016/004660-003 zo dňa 08.01.2016 a OU-ZA-OKR1-2016/004660-025 zo
dňa 24.08.2016, Okresného úradu Martin, odbor krízového riadenia č. OU-MT-OKR2015/000462-14 zo dňa 09.09.2016, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline č.
ORPZ-ZA-ODI1-68-525/2015 zo dňa 31.12.2015, Ministerstvo vnútra SR, Prezídium
policajného zboru č. PPZ-ODP2-92-004/2016 zo dňa 17.02.2016, Ministerstvo vnútra SR,
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR č. SITB-OT4-2016/000317-016 zo
dňa 19.01.2016, Ministerstvo vnútra SR, prezídium Hasičského a záchranného zboru č. PHZOPP4-2016/000658-004 zo dňa 22.01.2016, Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku
a infraštruktúry č. SEMaI-18-1/2016 zo dňa 14.01.2016 a SEMaI-18-1768/2016 zo dňa
08.09.2016, Obvodného banského úradu v Prievidzi č. 123-130-1/2016 zo dňa 27.01.2016 a
č. 1010-2328/2016 zo dňa 06.09.2016, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií č. OU-ZA-OCDPK-2015/046776/2/BIL zo dňa 30.12.2015,
Dopravný úrad č. 5172/2016/ROP-002/45003 zo dňa 21.01.2016. Obec Lietavská Lúčka č.
OcÚ-2015/00169/ 1446/Šm zo dňa 31.12.2015, Obec Rosina č. OcÚ-2214-1/2015 zo dňa
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04.01.2016, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-ZAOSZP3-2016/001689-002/Han zo dňa 19.01.2016, OU-ZA-OSZP3-2016/001688-002/Bre zo
dňa 18.01.2016 a č. OU-ZA-OSZP3-2016/035185-002/Han zo dňa 30.08.2016, Okresný úrad
Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-MT-OSZP-2016/11727-Mu zo dňa
27.09.2016, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. č. 1628/210/2016 zo dňa 19.01.2016 a č.
CS SVP OZ PN 1916/2012/CZ 26478/2016 zo dňa 22.09.2016, Hydromeliorácie, š.p. č. 2012/210/2016 zo dňa 13.01.2016 a 6653-2/120/2015 zo dňa 05.02.2016, SEVAK a.s., č.
016370000696/LKo zo dňa 18.01.2016, Slovák Telekom, a.s., č. 6611714381 zo dňa
23.05.2017, SPP - distribúcia, a.s. zo dňa TD/221/ZA/KÍ/2016 zo dňa 16.02.2016, SSEDistribúcia, a.s. č. 460003665 zo dňa 20.03.2017, Orange Slovensko, a.s., č. BB-1349/2017
zo dňa 31.05.2017, SEPS, a.s. č. PS/2016/019185 zo dňa 08.12.2016. Upozornenie Lesov SR,
GR Banská Bystrica uvedené vo vyjadrení č. 25367/2017-520 zo dňa 05.06.2017, že ani
v budúcnosti nebudú zabezpečovať správu povrchového odvodnenia tvoreného objektom
V101-00/C - odvodňovacia priekopa a existujúceho priepustu po cestou 1/18.
Investor/prevádzkovateľ týchto objektov bude aj v budúcnosti zabezpečovať ich udržiavanie
v prevádzkyschopnom stave, nebolo zapracované do podmienok rozhodnutia nakoľko súvisí
s objektom 401-02 nepriamo a je len upozornením týkajúcim sa správy.
Podmienky zapracované do podmienok tohto rozhodnutia vyplynuli z týchto stanovísk:
odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava č. 647/2/2016 zo dňa 18.01.2016,
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZA-OSZP32016/008653-002/Grf zo dňa 26.02.2016, č. OU-ZA-OSZP3-2015/046667-002/Slt zo dňa
31.12.2015 a Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-MTOSZP-2016/012211-vod.Va zo dňa 03.10.2016.
Stavebník doložil právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Žilina, Pozemkový a lesný
odbor, č. OU-ZA-PLO-2017/016323-02/Sá zo dňa 03.05.2017 na trvalého odňatie pôdy
z pôdneho fondu podľa §17 ods. 1 a 6 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 s a doplnení niektorých zákonov.
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR") na
základe posúdenia
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vydalo dňa 13.12.2014 vyjadrenie č. 9004/20143.4/ml, podľa ktorého u zmeny navrhovanej činnosti „Diaľnica Dl 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. 18948/2017/C240-SCDPK/44182 zo dňa
15.06.2017 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.l 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
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podanie námietok a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené
internetovej stránke a úradnej tabuli špeciálneho stavebného úradu v dňoch 15.06. 30.06.2017, v meste Vrútky 20.06. - 07.07.2017, v meste Martin 19.06.- 04.07.2017, v obci
Rosina 20.06. - 05.07.2017, v obciach Višňové, Lietavská Lúčka, Lipovec
19.06. 04.07.2017, v obci Turčianske Kľačany 21.06. - 07.07.2017 , v obci Turie v dňoch 20.06.05.07.2017. Ku konaniu neboli vznesené námietky, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.
Na základe oznámenia boli doručené špeciálnemu stavebnému úradu stanoviská:
Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1048-1767/2017 zo dňa 22.06.2017 bez
pripomienok, Obvodného banského úradu v Prievidzi č. 216-1489/2017 zo dňa 21.06.2017
s podmienkou zapracovanou do podmienok v bode 1. tohto rozhodnutia a MZP SR č.
3052/2015-1.7/dj zo dňa 27.06.2017, v ktorom konštatuje, že oznámenie o začatí konania o
zmene stavby pred dokončením je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006
Z.z, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
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.
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.
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.
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Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto rozhodnutie bude doručené verejnou
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené
na webovom sídle MDV SR, v časti Verejné vyhlášky.
Špeciálny stavebný úrad dotknuté obce a mestá, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007
Z.z. predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obci a na ich webových sídlach,
ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV
SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na
špeciálny stavebný úrad s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
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odtlačok pečiatky, podpis:
OBEC PORÚBKA
Obecný úrad Porúbka
01311
Porúbka139
£Q. 0064921^

Účastníci konania
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO
35919001
2. Mesto Vrútky, Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209
3. Obec Višňové, 013 23 Višňové č.556, IČO 00312151
4. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO 00648981
5. Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie, IČO 00648060
6. Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka, IČO 00649210
7. ObecRosina, Horná Rosinská 167, 013 22 Rosina, IČO 00647519
8. Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, IČO 00316776
9. Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 038 61 Vrútky, IČO 00316971
10. Mesto Martin, Nám. S. H.Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO 00316792
11. Geoconsult s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO 31422969
12. Združenie SALINIIMPREGILO - DÚHA, P.O.Box A 52, 010 01 Žilina
13. TERRAPROJEKT, a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava, IČO 31398570
14. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO 31322000
15. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
T

T

T

Dotknuté orgány a organizácie
1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427
2. Okresný úrad v Žiline, OCDPK,OKR, OSŽP, OVBP, OPL, Predmestská 1613, 011 95
Žilina, IČO 42059950
3. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina. IČO
00151866
4. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, IČO 00151866
5. Okresný úrad v Martine. OSŽP, OCDPK, OKR, OPL, Námestie S.H. Vajanského 1, 036
01 Martin; IČO 00151866
6. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Komenského 2, 036 01 Martin, IČO
00151866
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7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina; IČO
00151866
8. Obvodný banský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica; IČO 31780270
9. Obvodný banský úrad, M. Slovenskej 10,971 22 Prievidza; IČO 31780270
10. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
11. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava; IČO 317 551 94
12. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina; IČO 317 551 94
13. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava; IČO 003328
14. Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina; IČO 003328
15. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina; IČO 42054575
16. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin; IČO 37906275
17. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1; IČO 31364501
18. SVP, š.p., Nábrežie I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany; IČO 3602204702
19. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina; IČO
36442151
20. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava; IČO 35785217
21. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava; IČO 35910739
22. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO 36672084
23. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina; IČO
36672297
24. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
25. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava; IČO 35697270
26. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina; IČO 35971967
27. BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky; IČO 31605842
28. Družstvo Brezová, 010 09 Žilina - Bytčica; IČO 36387355
29. ROLSPOL s.r.o, 013 12 Turie 525, IČO 36375934
30. PD Kľačianska Magura. 038 61 Turčianske Kľačany 271; IČO 36407291
31. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám.M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina; IČO 36038351
32. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211; IČO 35860839
33. Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s., 013 11 Lietavská Lúčka; IČO 31561837
34. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica, IČO 31744567
35. MO SR , Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica; IČO
30845572
36. MV SR, Prezídium H a ZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, IČO 678678
37. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 678678
38. MŽP, SEHR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
39. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava; IČO
30845572
40. M D V S R , A E 0 0
41. M D V S R , C 3 4 0
42. M D V S R , C 2 3 1

Tel 02/5949 4632

Fax 02/5273 1445

