MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Č.

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15
13440/2015/SCDPK-66742
Bratislava 23.10.2015

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad
pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len "ministerstvo") podľa § 3a ods. l zákona Č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
v spojení s §
120 zákona č.50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov apodľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR
SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon č.669/2007 Z.z.") podľa § 46 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým
povoľuje
podľa § 5 ods.2 zákona č.669/2007 Z.z. do 30.06.2018 časovo obmedzené predčasné užívanie
stavebných objektov:
051-00
052-00
053-00
054-00
055-00
056-00
265-00
310-01
310-11
310-31
310-32
310-51
310-52
310-53
310-54
310-61
310-62
320-01
320-11
320-32
320-51
320-52
320-54
320-61
320-62

Vegetačné úpravy dial'nice
Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala
Vegetačné úpravy križovatky Martin 1
Vegetačné úpravy križovatky Turany
Vegetačné úpravy privádzača Martin
Vegetačné úpravy križovatky Martin 2
Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 Dl vpravo pri trati ŽSR
Sadovnícke úpravy, odpočívadio Turčianska Štiavnička vl'avo
Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadIo Turčianska Štiavnička vl'avo
Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadle Turčianska
Štiavnička vl'avo
Drobná architektúra, odpočívadle Turčianska Štiavnička vl'avo
Dažd'ová kanalizácia, odeočívadlo Turčianska Šríavníčka vl'avo
Splašková kanalizácia a CSOV, odpočívadio Turčianska Stiavnička vl'avo
Prípojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá
Vonkajší vodovod pitný a požiarny, odpočívadio Turčianska Štiavnička vl'avo
Vonkajšie osvetlenie, odpočívadle Turčianska Štiavnička vl'avo
Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadio Turčianska Štiavnička vl'avo
Sadovnícke úpravy, odpočivadlo Turčianska Štiavnička vpravo
Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadio Turčianska Štiavnička vpravo
Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
Dažd'ová kanalizácia, odpočívadio Turčianska Štiavnička vpravo
Prípojka splaškovej kanalizácie, odpočívadle Turčianska Štiavnička vpravo
Vonkajší vodovod pitný a požiarny, odpočívadIo Turčianska Štiavnička vpravo
Vonkajšie osvetlenie, odpočívadle Turčianska Štiavnička vpravo
Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadio Turčianska Stíavníčka vpravo

stavby: Dial'nica Dl Dubná Skala - Turany
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stavebníkoví:

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava
(ďalej len "stavebník").

Účel stavby: Stavebné objekty budú slúžiť účelu, na ktorý boli určené a boli povolené
v stavebnom povolení.
Ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektov stavby tieto záväzné
podmienky:
1. Stavebník v dostatočnom predstihu pred uplynutím časového obmedzenia na stavebné
objekty povolené do predčasného užívania podá návrh na kolaudáciu. Prílohou návrhu na
začatie kolaudačného konania diaľnice podľa § 9a ods. 3 zákona Č. 66912007 Z.z. budú aj
doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom, ku ktorým tieto
práva neboli v stavebnom konaní preukázané a doklady uvedené v § 5 ods. 1 zákona č.
669/2007 Z.z.
2. Stavebné objekty 051-00,052-00,053-00,054-00,055-00,056-00,
310-01, 310-11,310-31,
310-32, 310-51, 310-52, 310-53,310-54,310-61,
310-62, 320-01, 320-11, 320-32,320-51,
320-52, 320-54, 320-61, 320-62 sú vo vlastníctve a v správe a údržbe NDS a.s, Stavebný
objekt 256-00 je v správe a údržbe ŽSR as.
3. Vlastníci a správcovia stavebných objektov sú povinní udržiavať ich v dobrom technickom
stave, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu
4. Stavebník zabezpečí urýchlené ukončenie procesu majetkoprávneho vysporiadania
pozemkov pod SO 265-00 v prospech NDS as. Následne stavebník požiada špeciálny
stavebný úrad o trvalé užívanie objektu. Po uvedení stavebného objektu do trvalého
užívania uskutoční stavebník bezodplatný prevod objektu a pozemkov pod objektom
v prospech ŽSR a.s.
5. Stavebník na objekte 320-11 doplní dopravné zariadenie "tlmič nárazu" s úrovňou zachytenia
110 km/h z dôvodu ochrany života a zdravia posádky vozidla pred nárazom do betónového
zvodidla umiestneného na ochránenie núdzového telefónu v kIine zjazdu z Dl na
odpočívadIo Turčianska Štiavnička.
6. Stavebník odstráni drobné nedorobky na stavebných objektoch SO 051-00 až 056-00, ktoré
sú uvedené v preberacích protokoloch do 15.11.2015.
7. Stavebník prekryje vodovodnú rúru pod stropom v miestnosti skladu na objekte SO 310-31
v termíne do 15.11.2015.
8. Stavebník pred spustením stavebného objektu SO 310-31 do prevádzky uskutoční preplach
vodovodného potrubia a vykoná nové skúšky nezávadnosti vody.
9. Pri prevádzkovaní objektov budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy a
technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných
záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci.
10. Vlastník stavebných objektov je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
uchovávať po celý čas jej užívania.
Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho poplatku
v zmysle Oslobodenia podľa Položky 62a sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu
k zákonu NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči vydaniu
povolenia na užívanie stavby a preto o nich nebolo potrebné rozhodnúť.

Odôvodnenie
Stavebník podal listom zo dňa 27.08.2015 doručeným dňa 27.08.2015 na ministerstvo
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty 051-00 Vegetačné úpravy
diaľnice; 052-00 Vegetačné úpravy križovatky Dubná Skala; 053-00 Vegetačné úpravy
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privádzača Martin; 056-00 Vegetačné úpravy križovatky Martin 2; 265-00 Protihluková stena v
km 7,30 - 8,58 Dl vpravo pri trati ŽSR; 310-01 Sadovnícke úpravy, odpočívadio Turčianska
Štiavnička vI'avo; 310-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadIo Turčianska Štiavnička
vľavo; 310-31 Objekt hygienického
vybavenia
a občerstvenia,
odpočívadle
Turčianska
Štiavnička vľavo; 310-32 Drobná architektúra, odpočívadio Turčianska
Štiavnička vľavo;
310-51 Dažďová kanalizácia, odpočívadio Turčianska Štiavnička vľavo; 310-52 Splašková
kanalizácia a ČSOV, odpočívadle Turčianska Štiavnička vľavo; 310-53 Prípojkasplaškovej
kanalizácie
pre odpočívadlá;
310-54 Vonkajší vodovod pitný a požiarny,
odpočívadio
Turčianska Štiavnička vľavo; 310-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadio Turčianska Štiavnička
vl'avo; 310-62 Vonkajšie sílnoprúdové rozvody, odpočívadio Turčianska Štiavnička vľavo; 32001 Sadovnícke úpravy, odpočívadIo Turčianska Štiavnička vpravo; 320-11 Komunikácie
a spevnené plochy, odpočívadio Turčianska Štiavnička vpravo; 320-32 Drobná architektúra,
odpočívadle
Turčianska
Štiavnička
vpravo; 320-51 Dažďová
kanalizácia,
odpočívadio
Turčianska Štiavnička vpravo; 320-52 Prípoj ka splaškovej kanalizácie, odpočívadle Turčianska
Štiavnička vpravo; 320-54 Vonkajší vodovod pitný a požiarny, odpočívadle
Turčianska
Štiavnička vpravo; 320-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadio Turčianska Štiavnička vpravo;
320-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo.
Na stavbu bolo vydané stavebníkovi stavebné povolenie dňa 09.03.2009 pod č. 1740/20092332/z.66 l 5.
Ministerstvo oznámilo
začatie
konania
listom č. 1344012015/SCDPK-53162
zo dňa
28.08.2015 a nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.10.2015.
Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých
obciach a na internetovej stránke ministerstva a úradnej tabuli ministerstva.
Nakol'ko stavebník nedoložil doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k
pozemkom, na ktorých sa realizovali stavebné objekty 051-00,052-00,053-00,054-00,055-00,
056-00, 265-00, 310-01, 310-11, 310-31, 310-32, 310-51, 310-52, 310-53, 310-54, 310-61,
310-62, 320-01, 320-11, 320-32, 320-51, 320-52, 320-54, 320-61, 320-62 stavebný úrad
povoľuje predčasné užívanie stavebných objektov do termínu uvedeného vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

o ústnom

konaní spísal špeciálny stavebný úrad protokol.
Na konani boli vznesené nasledovné požiadavky:
ŽSR OR Žilina požaduje urýchlené
ukončenie
procesu majetkoprávneho
vysporiadania
pozemkov pod stavebným objektom SO 265-00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 Dl vpravo
pri trati ŽSR, t.j. uskutočniť prevod pozemkov v prospech NDS a.s. a ich následný bezodplatný
prevod Železniciam SR.
Mesto Martin požiadalo, aby bolo prizvané na druhé
prebiehajúce úpravy na SO 053-00, 055-00 a 056-00.
Prezídium policajného

kolaudačné

konanie

vzhľadom

na

zboru požiadalo na konaní, že svoje stanovisko zašle osobitne.

Na konaní stavebník predložil protokoly o skúške nezávadnosti
vody z vodovodu
v stavebnom objekte SO 310-31 a 320-32, v ktorých bolo uvedené, že v určitých parametroch
voda nevyhovela z hľadiska kvality na pitnú vodu. V stanovisku Eurofinsu Bel/Novamann s.r.o.,
ktorý skúšku uskutočnil sa uvádza, že to vzniklo z toho, že voda dlho stála v potrubí a nebol
žiadny odber. Doporučuje pred uvedením priestorov do prevádzky vykonať preplach rozvodného
potrubia a potom urobiť rozbor vody.
Po konaní zaslali svoje stanoviská MV SR, Prezídium policajného zboru, MDVRR SR,
Útvar oblastného hygienika Žilina a Krajské riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v
Žiline.
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zariadenie "tlmič nárazu" s úrovňou zachytenia 110 km/h z dôvodu ochrany života a zdravia
posádky vozidla pred nárazom do betónového zvodidla ~miestneného na ochránenie núdzového
telefónu v kline zjazdu z Dl na odpočívadle Turčianska Stiavnička.
MDVRR SR, Útvar oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48,01001 Žilina súhlasí
s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre uvedené objekty a konštatuje, že stavba nebude
ohrozovať verejné zdravie.
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov 1,01001
Žilina súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavebné objekty 310-11, 310-31, 31054, 320-11 a 320-54 bez pripomienok.
Zúčastnení nemali námietky proti uvedenému termínu predčasného užívania stavebných
objektov 051-00, 052-00, 053-00, 054-00, 055-00, 056-00, 265-00, 310-0 1, 310-11, 310-31, 31032,310-51,310-52,310-53,310-54,310-61,
310-62,320-01, 320-11, 320-32, 320-51, 320-52,
320-54,320-61,320-62.
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia
zaslalo záväzné stanovisko Č. 2980/15-3.4/ml zo dňa 17.09.2015 doručené dňa 23.09.2015,
v ktorom konštatuje, že oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania je v
súlade so zákonom Č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s podmienkami, vydanými v
rámci posudzovania.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine doručil dňa 30.09.2015 list
v ktorom uvádza, že ako príslušný orgán verejného zdravotníctva plní úlohy na úseku verejného
zdravotníctva podľa § 6 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež posudzuje aj stavby diaľnic v štádiu
posudzovania zámeru, územného konania (umiestnenia stavby) vo svojej územnej pôsobnosti
a súčasne kjednotlivým stavbám poskytuje konzultácie a vydáva odborné stanoviská.
V stanovisku ďalej uvádza, že ministerstvo neuviedlo v rozdeľovníku Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Martine, vzhľadom na to, že posudzoval zámer, vydával záväzné
stanoviská k územnému konaniu stavby a preto považuje takýto postup za diskontinuitný. Má za
to, že vplyvy stavby na životné prostredie, priamy dopad na verejné zdravie obyvateľstva v danej
lokalite rieši v štádiu prípravy, kontroluje opatrenia a ich efektivitu po realizácii stavby miestne
príslušný orgán verejného zdravotníctva. Riešenie situácie navrhuje v spolupráci orgánov
verejného zdravotníctva miestne a vecne príslušného RÚVZ a rezortného hygienika a požadujú
od špeciálneho stavebného úradu zaujatie stanoviska v danej veci.
Ministerstvo k danému listu uvádza, že v kolaudačnom konaní je pre špeciálny stavebný
úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty dotknutým orgánom z hl'adiska hygieny MDVRR SR, Útvar
vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, ktorý vydáva záväzné
stanovisko pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia pre všetky objekty v rámci stavby. Iný
orgán verejného zdravotníctva nie je pre špeciálny stavebný úrad príslušným orgánom pre
vydanie záväzného stanoviska.
Inšpektorát práce Žilina doručil na ministerstvo dňa 10.09.2015 list zo dňa 08.09.2015
v ktorom uvádza, že si v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona Č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene doplnení niektorých zákonov neuplatní záväzným stanoviskom požiadavky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vydaní kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné objekty boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom
konaní a stavebné objekty 310-32 a 320-32 podľa povolenia na zmenu stavby pred jej
dokončením.
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Na objekte SO 310-31 bola zistená drobná závada a to podhfadovo neprekrytá vodovodná rúra
v miestnosti skladu. K objektom SO OSI-OO až 056-00 Vegetačné úpravy bol doložený zo many
stavebnfka iba preberacf protokol o odovzdaní a preV7Jltfverejnej práce, v ktorom bol uvedený
súpis drobných nedorobkov s lehotami na ich odsrinenie.
Stavebník predložil v konaní požadované doklady a splnil vietky podmienky pre vydanie
rozhodnutia na predčasné ufívanie a trvalé užívanie stavebných objektov. Ich užívaním nebudú
ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného
prostredia.
Pou~eDie

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66912007 Z.z. toto oznámenie (rozhodnutie) bude doručené verejnou
vyhlUkou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDVRR SR a zäroveň bude zverejnené
na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejné vyhltiky.
Ministerstvo žiada mestá Martin, Vrútky a obce Lípovee, Turčianske Kľačany, Turčianska
Štiavnička, Podhradie, Turany a Sučany, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 66912007 Z.z.
predmetnú verejnú vyhlUku vyvesili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak
ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDVRR
SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlmru zaslať spať na
ministerstvo s vyznačenfm dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlUky:
dátum vyvesenia:

dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:
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Doručuje sa :
Účastníci konania:
1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava
2. Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1,03649 Martin
3. Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4,03861 Vrútky
4. Obec Lipovec, Hrabiny 290,03861 Vrútky
5. Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 03853 Turany
6. Obec Turčianske Kl'ačany, 038 61 Vrútky
7. Obec Podhradie nad Váhom, 1. mája 194/61,03852 Podhradie, Pošta Sučany
8. Obec Sučany, Nám. SNP 1531131,03852 Sučany
9. Obec Turčianska Štiavnička, 038 51 Turčianska Štiavnička
10. ŽSR Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
11. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8 , O1O47 Žilina
12. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
13. Infraprojekt, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
14. Váhostav - SK, a.s., HIinská 40, Ol l 18 Žilina
15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,811 Ol Bratislava
16. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány a organizácie:
1. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. S.H.Vajanského 1,036 Ol Martin
3. Okresný úrad Martin, Odbor pozemkový a lesný, Pavla Mudroňa 45, 036 O1 Martin
4. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45,812 72 Bratislava
5. Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. Krajské riaditel'stvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 Ol Žilina
7. Obvodný banský úrad, u1.9.mája 2,97590 Banská Bystrica
8. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
9. ŠOP, Lazovná 10, P.O. Box 5, 974 01 Banská Bystrica
10. SVP, š.p., Nábrežie l. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
11. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
12. Inšpektorát práce, Hlavná 2,010 09 Žilina
13. MDVRR SR - Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48,010 01 Žilina
14. MDVRR SR - C 300 - Sekcia železničnej dopravy a dráh
Na vedomie:
1. MDVRR SR - Sekcia Operačného programu Doprava
2. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373,01001 Žilina

Vybavuje: Ing. Surový

tel. 5949 4335

fax: 5244 2005

