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oznámenie
o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy
a pozemných komunikácli, ako špeciálny stavebný úrad pre dialhice (ďalej len ,,špeciálny
stavebný úrad") podťa § 3a ods. I zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v z;není neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zékona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov

Dzna,muje

podťa § 68 stavebného zákona, vspojení s § 3 zákona č.66912007 Z. z. ojednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorych stavieb diaťnic a rýchlostných ciest
a o doplneni zákona Národnej rady Slovenskej republiky ě.16211995 Z. z. o katastri
nehnuteťnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon č.66912007
Z. z.) začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.

Národná diaťničná spoločnosť, á,s., Dúbravská cesta 14, 84I 04 Bratislava (ďalej len

,,stavebník") podal día 2.IL2020 listom ě.464818408613030112020 žiadosť o zmenu stavby
pred jej dokončením na stavbu:

,,Dial'ničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina" (ďalej len,,stavba")

povolenú rozhodnutím č.11185712008-233llz.43968 zo dňa 10,10.2008, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 10,11.2008 (ďalej len ,,stavebné povolenie"). Zmeny stavby pred jej
dokončením spočívajúce v pred7ženi termínu rnýstavby boli povolené rozhodnutiami:
č. 0408412012ISCDPK-55451 zo dřta 08.11,2012 a č.05434|2018/SCDPK/ 01549 zo dňa
10.1.2018. Zmena stavby pred jej dokončením spočívajúca v rozdelení stavby do etáp bola
povolená rozlrocínutím č. 2I940120L51C2I2-SCDPK/65077 zo dňa 2L10.20l5. V rozhodnutí
o zmene stavby č. {J5434|20I8/SCDPK/0I549 zo dřla 10,01.2018, bol povolený termín
ukončenia stauby do 1212020. Vzhl'adom na to, že stavba ešte nie je ukončená z uvedeného
dóvodu stavebník žiada o zmenu termínu ukončenia výstavby do12l2021.

Dňom podania žiadosti bolo zaěaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.
l\akolko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie nawhovaných zmien stavby, špeciálny stavebný
úrad podl'a § 3 ods. 3 zákona ě, 66912007 Z. z. nenariaduje ústne pojednávanie ani miestne
zisťovanie.

Účastníoi konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány móžu v zmysle § 3 ods. 3 zákona
ó, 669Da0'/ V,. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a závázne stanoviská uplatniť
najneskór v ie}rote do 7 (slovom sedem) pracovných dní odo dňa doruČenia tohto
oznámenia. Špeciálny stavebný úrad nebude prihliadať na závázné stanoviská a vy,jadrenia
dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených
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osób, ktoré už boli alebo mali byt uplatnené a vybavené alebo zohťadnené Pri Prerokúvaní
územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak účastníci konania, zúčastnené oso-by alebo dotknuté orgány v urČenej lehote

neoznárrtta svoje vyjadrenie, pripomienky alebo závázné stanovisko, má sa za to, Že

so zmenou stavby , ňťudirku ním sledovaných záqmov súhlasí. Ak dotknutý orgřn Štátnej

správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný írad najeho Žiadosť urČenú lehotu

pred jej uplynutím primerane predlži.' ŮĚurinici konania a zučastnené osoby majú podťa § 33 ods. 2 zákona sPrávneho

poriadku možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spósobu jeho zistenia, PríPadne

nawhnúť jeho dopln.rri. .ru Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej rePublikY, Námestie

slobody ó, sto bs Bratislava, na 5. póschodí č. dverí 520 (ďalej len ,,MDV sR").

co proiektovej dokumentácieje možnó nahliadnuť aj na prísluŠnom obecnom Úrade a meste

žíItna.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeť sekcie

cestnej dop íaw apozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhláŠky vYvesením

po dobu 15 dní na úradnej tabuji na MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle

MDV SR www.mindop.sk v časti ,,Verejné vyhlášky", ako aL, na centráinej úradnej

elektronickei tauuti na stránke portálu www.slovensko.sk" v časti ,ýradná tabuťa". Posledný

deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručuje sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
1, Národná diaťničná spoločnosť, u.r., Ďúbravská cesta 14, 84t }4Bratislava, IČO

3 59 1 9001
2. Geoconsult, spol, s r.o., Tomášikova I)lE,821 03 Bratislava, IČo 3t422969

3. Známym a'niznámymprávnickým osobám afyzickyrnosobám, ktorých vlastnícke

alebo iné práva k pózemkom alóbo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám,

nróžu byť oznánrenírn priamo dotknuté.
4. Zainteresovaná verejnósť podťa ust. § 24-27 zákona ó. 2412006 Z.z, o posudzovaní

vplyvov na žívotně prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni

néskorších predpisov vzmysle záverečného stanoviska zo dřla 04.03.1997 v zneni

rozhoclrruti a č. 40tr7 l20l 6,3 .4l ml zo dňa 1 8, 03,20 1 6,

Na vedomie:
1. Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 ll LietavskáLúčka, tČo oo6+ggst,

so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na Úradnej

tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriaďené.

2, obec Forúbka, č.29, 013 l1 Lietavská Lúčka, IČo 00649210, so žiadosťou

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na Úradnej tabuli obce

a na webovorn sídle obce, ak ho má ztiadené,

3. Nles1o žíIina, Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu I,011 31 Žilna, tČO

t]ů321796, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesenímPo dobu 15 dní

na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta,

4, MžP SR, Nám. I_. štúra I,81,2 35 Bratislava, ICo 42181810

5. MV SR, Prezídiurn PZ, ()DP, Račianska 45, 8I2 72 Bt,atislava, IČo 00151 866

6. iVíV SR, SIT,aB, oT, Pribinova2,8I272Bratislava, IČo 00151866



7 , MO SR, SMaI, Kutuzovova8,832 47 Bratislava, IČO 30845572
8. MV SR, Prezídium HaZZ,Drieňová 22,826 86 Bratislava, IČO 00151866
g, Doprarmý úrad, Letisko M.R. Štefanika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
1O, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽiIna,IČO 37808427
1 1, okresný úrad v Žtline, OVBP, OSŽP, OPL, OKR, CDPK Predmestská 1613,010 01

žIlína,Ičo 42059950
Sioverrský pozemkový fond, Búdkova36,811 01 Bratislava, lČO LIZZSS+S
Obvodný banský úrad, Matice Slovenskej 10, 97t 22Prievídza,IČO 31780270
Famiatkový úraÁ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tČO ltlSStg+
KpÚ, Mariánske námestie 19, 010 0I Žilina,IČo 31755194
KR PZ SR, KDI, Kuzmányho 26,01223 Žllna,IČo 00151866
oR PZ SR, oDI, Vel,ká ohužná30, 010 75 Žltina,IČo 00151866
Dopravoprojekt, a. s., Komin árska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO 3 1 322000
Teclirrická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,82l01 Bratislava, IČO 36653004
í{kbIaZZ,Nám. Požiarnikov 1, 010 01Žllna,ICO 00151866
I-esy SR, š.p., oZ Žllina,Nám. M.R. Štef;ínika 1, 011 4s Žilina,lČo
SVP š.p,, OZ,Nábrežie L Krasku 83413,92I80 Piešťany, IČO 36022047 02
SE'VAK, a.s., Bóricka cesta 1960, 010 57 Žilína,IČo 36672297
SSC-, Miletičova 19, P.O.BOX Ig, 826 19 Bratislava, IČO 003328
SsC, IV a SC, M, Rázusa I04lA,010 01 ŽíIina,IČo 003328
Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 U Žllna,IČo 42054575
S S E-l]istribúcia, a. s., Pri Raj čiank e 2927 l 8, 01 0 47 Žilna, IČo 3 64421 5 I

Energotel a.s., Ivliletičova 7, 821 08 Bratislava, lČO gSlSSZtl
SPP - ciistritrúoia, a.s., Mlynské Nivy 44lb,82519 Bratislava, IČO 35910739
Slovak Telekom, a .s., tsajkalská 28, 8I7 62 Bratislava, íČO 35763469
Orange Slovensko, a. s., Prievo zská 6 l A, 82I 09 Bratislava, IČO 3 5697 27 0

UPC Broaclband Slovakia, s.r.o., NaZávaži7,0I0 U Žitna,IČO 3597t967
Siemens s.r.o. VEREDIE OsvBTLENIE ŽILINA, J.M. Hurbana 2I,010 01 Žilna,
tČo r É4%a7

34. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská29,825 63 Bratislava, IČO 35360839
35. NDS a,s.,IC) Ži|ina,Radlinského 131373,010 01 Žilina,IČo 35919001
3ó. iMetrostav Slovakia a.s., OZBratislava, Košická I7I80l4g, 821 08 Bratislava, IČO

47144190
37, lMDV SR, AE 00 - Sekcia riadenia projektov, C 230

Potwdenie dátumu vlwesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:, /./,./Í /!/!-,

OBEC PORÚBKA
Obecný úrad Porrlbka
0l3 l1 Porúbkáč.29

*ěa oosnlzlo 
7{,

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

OBEC PORÚBKA
ObecnÝ úrad Porrlbka
013 1 Í Porúbka č. 29

tčo:oosegztl l,lr
Dátum rr"r"niu,/6. (/ efu .,..,,

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:


