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MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPU3LIKY

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

Bratislava 28.06.2018

č. 17662/2018/SCDPK-51293
Stupeň dôvernosti: V J

ROZHODNUTIE
Ministerstvo dopravy a výstavby, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné
cesty (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3a ods, 1 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č.50/1967
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v žnem neskorších predpisov,
a podľa 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 £.
669/2007 Z.z.“) podľa § 46 zákona č.71/1967 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 30.06.2020 časovo obmedzené predčasné užívanie
stavebných objektov:
041-00
042- 00
043045046048-00
051052053054055056- 00
071-00
101-00
102-00
103104-00
111-00
122-00
131-00
133134-00
135136137-00
138-00
139-00
142-00
144-00

Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Vrútky
Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Lipovec
00Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianske Kľačany
00Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Sučany
00Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianska Štiavnička
Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turany
00Vegetačné úpravy diaľnice
00Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala
00Vegetačné úpravy križovatky Martin 1
00Vegetačné úpravy križovatky Turany
00Vegetačné úpravy privádzača Martin
Vegetačné úpravy križovatky Martin 2
Úprava melioračných systémov v križovatke Turany
Diaľnica D l
Križovatka Dubná skala
00Križovatka Martin 1
Križovatka Turany
Privádzač Martin
Úprava cesty 1/18 v križovatke Turany
Úprava prístupovej cesty k penziónu Dubná skala
00Poľná cesta v km 2,175-2,745 D l vľavo
Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec
00Preložka poľnej cesty v km 3,040-3,285 D l vľavo
00Prístupy k pozemkom v km 3,874 D l
Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D l
Preložka poľnej cesty v km 1,843 30 privádzača Martin
Preložka poľnej cesty v km 1,76810 privádzača Martin
Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spoL Sučany
Chodník pre peších v km 7,796-8,567 D l vpravo (úsek A+B)
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146-00 Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D l
148-00 Preložka poľnej cesty v km 12,791 70 D l
150-00 Preložka poľnej cesty v km 14,875 99 D l
171-00 Úprava cesty 1/18 (po ukončení výstavby)
201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D l - Dubná skala
203-00 Most na diaľnici v km 2,136 29 D l nad c.DI/01892
204-00 Most na diaľnici v km 2,748 31 D l nad poľnou cestou
205- 00 Most na diaľnici v km 4,823 D l nad Váhom
206- 00 Lávka pre peších a OA - Turčianske Kľačany
207- 00 Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D l na privádzači Martin
208-00 Most na privádzači Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou
213-00 Most na diaľnici v km 8,389 58 D l nad potokom Sučanka
214-00 Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka
217-00 Lávka pre peších nad potokom Sučanka
219-00 Most na diaľnici v km 10,136 77D1 nad železničnou traťou a mokraďou
220- 00 Most na diaľnici v km 10,586 96 D l - Kantorský potok
221- 00 Most na diaľnici v km 11,804 92 D l pre zver
222- 00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D l pre zver
224- 00 Most na diaľnici v km 12,941 83 D l cez Váh
225-00 Most na diaľnici v km 15,004 26 D l nad železničnou traťou a Krpelianskym
kanálom
226- 00 Most na diaľnici v km 15,407 02 D l nad bezmenným potokom a poľnou cestou
227- 00 Most na diaľnici v km 16,323 65 D l v križovatke Turany
228-00 Most na diaľnici v km 0,900 D l pre zver
231-00 Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo
232-00 Oporný múr v km 0,840-1,160 D l vpravo
235-00 Oporný múr v km 7,590-8,350 D l vpravo
236- 00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo
237- 00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo
238- 00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo
239- 00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo
240-00 Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo
243-00 Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D l vľavo
244-00 Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D l vpravo
251-00 Protihluková stena v km 0,870-1,400 D l vľavo
252-00 Protihluková stena v km 1,600 - 2,900 D l vpravo
253-00 Protihluková stena v km 1,800 - 4,680 D l v strede
254-00 Protihluková stena v km 1,800 - 3,400 D l vľavo
255-00 Protihluková stena v km 3,400 - 3,600 D l vľavo
256-00 Protihluková stena v km 3,600 —4,680 D l vľavo
257-00 Protihluková stena v km 4,680 - 5,100 D l vľavo
258-00 Protihluková stena v km 7,100 —7,550 D l vľavo
259-00 Protihluková stena v km 7,200 - 8,550 D l vpravo
260-00 Protihluková stena v km 8,380 —8,563 D l vľavo
261-00 Protihluková stena v km 8,630 - 9,000 D l vpravo
262-00 Protihluková stena v km 11,800 -12,750 D l vľavo
263-00 Protihluková stena v km 12,750 -1 3,135 D l vľavo
264-00 Protihluková stena v km 13,350 -1 4,000 D l vpravo
265-00 Protihluková stena v km 7,30 - 8,58 D l vpravo pri trati ŽSR
266-00 Zábrana proti vtákom
301-00 Oplotenie diaľnice D l
302-00 Oplotenie areálu ČOV Martin - Vrútky
303-00 Oplotenie areálu Keramika, Vrútky
310-54 Vonkajší vodovod pitný a požiarny, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
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331-00 Prístrešok pre cestujúcich pri koľaji č.2, zast. Sučany
402-00 Izolované styky v žkm 305,420, Turany
501-00 Kanalizácia diaľnice D l
502-00 Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala
503- 00 Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1
505-00 Úprava kanalizácie v km 8,531 D l
506-00 Úprava kanalizácie v km 7,23260 D l
507- 00 Úprava kanalizácie v km 2,74440 D l
508-00 Úprava kanalizácie v km 10,615 D l
509-00 Úprava kanalizácie v km 14,13945 D l
520-00 Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D l
522- 00 Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D l
523-00 Preložka vodovodu DN 300 v km 10,176-10,369 D l
524-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D l
525-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D l
527-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D l
528-00 Preložka vodovodu DN 350 - privádzač Martin
540-00 Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D l
562-00 Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D l, stavebná časť
562- 00.1 lČerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D l, technologická časť
563-00 Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D l, stavebná časť
563- 00.11Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D l, technologická časť
564-00 Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365D1, stavebná časť
564- 00.11Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D l, technologická časť
565-00 Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D l, stavebná časť
565- 00.11Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D l, technologická časť
566-00 Čerpacia stanica v km 10,700 D l, stavebná časť
566- 00.11Čerpacia stanica v km 10,700 D l, technologická časť
567-00 Čerpacia stanica pre ORL v km 0,850 privádzača Martin, stavebná časť
567- 00.1lČerpacia stanica pre ORL v km 0,850 privádzača Martin, technologická časť
568-00 Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720D1, stavebná časť
568-00.1lČerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D l, technologická časť
581-00 Úprava pravého brehu Váhu v km 0,000-0,600 D l - Dubná skala
582-00 Nadvýšenie ľavostrannej hrádze ČOV Martin-Vrútky v km 2,400-3,200 D l
584-00 Spätná ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kľačany
585-00 Preložka potoka Snčanka
586-00 Výustný objekt Sučanky do Váhu
587-00 Nadvýšenie ľavostrannej hrádze v km 8,285-8,400 D l
588-00 Preložka ľavostrannej hrádze v km 9,100-9,659 D l
589-00 Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D l
601-00 Preložka vedenia lxllO kV Č.7744 v km 0,700 D l
602-00 Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7715 v km 7,260 D l
604-00 Preložka vedenia 2x110 kV č.7856/57 v km 15,225 D l
605-00 Preložka vedenia 22 kV č.210 na 110 kV v km 15,160 D l
606-00 Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7716 v km 5,060 D l
611- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV L č. 210 v km 2,238 D l
612- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 3,275 D l
613- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 4,500 D l
614- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 5,035 D l
615- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 5,090 D l
616-00 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Keramika
617- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 6,510 D l
618- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV L č. 210 v km 7,100-8,400 D l
619-01 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre distribučnú TS Farská lúka
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620-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV L č. 210 v km 8,590-8,830 D l
621- 01 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV PRE TS Autobizón
621- 02 Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobizón
622- 00 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Prefa
623- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV 1. č. 210 v km 14,000-14,700 D l
624- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 278 v km 14,400 D l
625- 00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV L č. 277 —privádzač Martin
629-01 Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D l
629-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D l
630- 01 Prípojka VN 22 kV pre CS ORL 5 v km 5,758 D l
630-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D l
631-01 Prípojka VN 22 kV pre CS ORL 6 v km 6,7365 D l
631-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D l
632- 01 Prípojka VN 22 kV pre CS ORL 7 v km 0,850 privádzaČa Martin
632-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 7 v km 0,850 privádzača Martin
633- 01 Prípojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D l
633-02 Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D l
637- 00 Preložka vnútroareálových rozvodov NN V TDS
638- 00 Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka
639-00 Preložka rozvodov NN z TS Autobizon
640-00 Preložka NN vedenia v km 12,150
641-00 Prípojka NN pre ČS ORL 2A
642- 00 Prípojka NN pre ČS ORL 3
643- 00 Prípojka NN pre ČS ORL 5
644- 00 Prípojka NN pre ČS ORL 6
645- 00 Prípojka NN pre ČS ORL 9
646- 00 Prípojka NN pre ČS ORL 12
647- 00 Prípojka NN pre ČS 7
651- 00 Preložka vnútroareálového verejného osvetlenia V TDS
652- 00 Preložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS
653-00 Preložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany
657-00 Preložka 6kV kábla v žkm 314,100 - 314,279, Vrútky nákLst.
658-00 Preložka 6kV kábla v žkm 311,453 - 312,292, zast. Sučany
661-00 Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala
663-00 Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákLst.
665-00 Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany
669-00 Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany
676-00 Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala
677-00 Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákLst.
681-00 Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 - 314,270, Vrútky nákLst.
683-03 Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec
683-05 Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákLst.
683-07 Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 - 310,190, Sučany
686- 00.11Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala
687- 00.11Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany
689-00.11Úprava UAB v žkm 305,583, Turany
701- 00 Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D l
702- 00 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,585 D l
704-00 Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2
705-00 Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,546-7,821 D l
751-00 Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala
752-00 Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala
753-00 Preložka kábla ST v km 2,131 D l
754-00 Preložka kábla SSE v km 4,996 D l
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755-00 Preložka káblov ST v km 4,996 D l
758- 00 Preložka O K SSE v križovatke Martin 2
759- 00 Preložka káblov ST v križovatke Martin 2
760- 00 Preložka OK Orange v križovatke Martin 2
761-00 Preložka optického kábla ST v km 7,360 D l
762- 00 Preložka optického kábla VET v km 7,360 D l
764-00 Preložka vzdušného tf vedenia ST v km 7,810 D l
765- 00 Preložka DK ST v km 8,444 D l
766-00 Preložka káblov ST v km 8,988 D l
767-00 Preložka DK VET v km 15,100 D l
768-00 Preložka káblov ST v križovatke Turany
769- 00 Preložka optického kábla ST v km 16,324 D l
770- 00 Preložka optického kábla VET v km 16,324 D l
791-00 Informačný systém diaľnice - stavebná časť
791-00.11 Informačný systém diaľnice - technologická časť
801-21 Úprava mosta cez železnicu na c.m/01892 do Lipovca
801-22 Úprava mosta cez Váh na c.m/01892 do Lipovca
803- 11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)
804-11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)
806-11 Úprava miestnych komunikácií Sučany
807- 11 Prístupová komunikácia k mostu Kantorský potok
808- 11 Prístupová komunikácia do km 10.940 D l
809- 11 Prístupová komunikácia k mostu cez Váh Turany
810- 11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)
811- 11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)
812- 11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)

a podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavebných objektov:
310-51
310-52
310-53
310-61
310-62
320-51
320-52
320-54
320-61
320-62

Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
Splašková kanalizácia a CSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
Prípojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá
Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
Prípojka splaškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
Vonkajší vodovod pitný a požiarny, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo

stavby : Diaľnica D l Dubná Skala - Turany (ďalej len „stavba“).
stavebníkovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava,
(ďalej len „stavebník“).
Stavebné objekty boli zrealizované :
v katastrálnom území:
v okrese:
kraj:

Martin - Priekopa, Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany, Sučany,
Turany, Turčianska Štiavnička, Podhradie, Nolčovo
Martin
Žilinský,
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na pozemkoch s parcelnými číslam i:
310-51 Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
k.ú. Turčianska Štiavnička
K N -C : 923/19, 923/25
310-52 Splašková kanalizácia a ČSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
k.ú. Turčianska Štiavnička
K N -C : 923/25
310-53 Prípojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá
k.ú. Turčianska Štiavnička
KN-C : 923/19, 923/25, 939/39, 939/40, 939/41, 939/42, 939/43, 939/44, 939/45, 939/46,
939/47, 939/48, 939/49,939/50,940/2, 943/23, 943/24, 943/25.
310-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
k.ú. Turčianska Štiavnička
K N -C : 923/25
310-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo
k.ú. Turčianska Štiavnička
K N -C : 923/25
320-51 Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
k.ú. Turčianska Štiavnička
K N -C : 923/19, 924/19
320-52 Prípojka splaškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
k.ú. Turčianska Štiavnička
KN-C : 923/19, 923/25, 924/19
320-54 Vonkajší vodovod pitný a požiarny, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
k.ú. Turčianska Štiavnička
KN-C : 923/19, 923/25,924/19
320-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
k.ú. Turčianska Štiavnička
K N -C : 924/19
320-62 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo
k. ú. Turčianska Štiavnička
KN-C : 923/19, 923/25, 924/19
Účel stavby: Stavba bude slúžiť účelu, na ktorý bola určená a bola povolená v stavebnom
povolení.
Ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie stavby tieto záväzné
podmienky:
l. Stavbu možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. Zmena účelu užívania je
možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý onej rozhodne alebo
nariadi nové konanie na užívanie objektov stavby.
2. Stavebné objekty 310-51, 310-52, 310-53, 310-61,310-62, 320-51, 320-52,320-54, 320-61,
320-62 povolené do trvalého užívania sú v správe a majetku NDS a.s.
3. Stavebník v miestach podnetov na zvýšený hluk z diaľnice (Lipovec, Turčianske Kľačany,
Turany) zabezpečí meranie hluku a v prípade nevyhovujúcich hodnôt navrhne príslušné
opatrenia. Term ín: 30.06.2019
4. Stavebník zabezpečí účinné opatrenia na zamedzenie šírenia hluku z diaľnice v km 1,0002,000 pri obci Lipovec. Term ín: 30.06.2019
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5.
6.

Stavebník vykoná oplotenie na privádzači Martin v termíne do 31.12.2018.
Stavebník vykoná opatrenia na zabránenie nalietavaniu a úhynu vtákov v kritických úsekoch
na diaľničnom privádzači Martin v blízkosti vodnej plochy (Prefa Sučany) a v úseku
diaľnice medzi obcou Sučany a odpočívadlom Turčianska Štiavnička. Term ín: 30.06.2019
7. Vlastníci prípadne správcovia stavby sú povinní udržiavať ju v dobrom technickom stave,
aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu.
8. Stavebník dodá Krajskému pamiatkovému úradu Žilina originál výskumných dokumentácií
z predmetnej stavby v termíne najneskôr do 10.07.2018.
9. Pri prevádzkovaní stavebných 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,
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
10. Vlastníci stavby sú povinní dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý
čas jej užívania.
Ministerstvo na základe žiadosti stavebníka vylučuje odkladný účinok rozkladu proti
tomuto rozhodnutiu podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku z dôvodu všeobecného naliehavého
záujmu.
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.

Odôvodnenie
Stavebník podal listom č. 2837/46584/30301/2018 zo dňa 24.05.2018 doručeným dňa
25.05.2018 na ministerstvo návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty
uvedené vo výrokovej časti.
Na stavbu bolo vydané stavebníkovi stavebné povolenie dňa 09.03.2009 pod Č.
1740/2009-2332/Z.6615.
Stavba bola povolená do predčasného užívania rozhodnutiami č. 13247/2014/SCDPK33900 zo dňa 29.5.2014, č. 15338/2014/SCDPK-43196 zo dňa 22.07.2014, č. 24070/2014/
SCDPK-73397 zo dňa 26.11.2014, Č. 13169/2015/SCDPK-33816 zo dňa 08.06.2015, č.
13440/2015/SCDPK-37715 zo dňa 23.06.2015, č. 13440/2015/SCDPK-66742 zo dňa
23.10.2015, č. 26700/2015/SCDPK-82069 zo dňa 21.12.2015, č. 26980/2015/SCDPK-82526 zo
dňa 21.12.2015, č. 13169/2015/SCDPK-33816 zo dňa 8.6.2015 a č. 26700/2015/SCDPK-82069
zo dňa 21.12.2015 do 30.06.2018.
Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 17662/2018/SCDPK-39701 zo dňa
25.05.2018 a nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.06.2018. O
ústnom konaní spísal špeciálny stavebný úrad protokol.
Na konaní boli vznesené nasledovné požiadavky:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Neboli dodané origináli výskumných dokumentácií z predmetnej stavby a do dnešného dňa
realizátor výskumu Archeologický ústav SAV Nitra neoznámil ukončenie archeologického
výskumu na predmetnej stavbe. Zástupca investora prisľúbil dodanie výskumných dokumentácií
v priebehu 26. týždňa 2018. Po dodaní výskumnej dokumentácii KPÚ Žilina nebude mať
pripomienky ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby.
Aj napriek tomu, že stavebník sa zaviazal, dodať potrebnú dokumentáciu v 26. týždni, špeciálny
stavebný úrad uložil stavebníkovi túto povinnosť v bode č. 8 záväzných podmienok.
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Obec Turčianske Kľačany
V úseku diaľnice v km 5,000-6,000 vykonať meranie hluku v časti obce Turčianske Kľačany,
dolná a horná dlhá - Východná časť obce. Táto časť nie je vykrytá protihlukovými opatreniami
pri výstavbe diaľnice a sú sťažnosti občanov na hluk z diaľnice.
Ministerstvo predmetnú požiadavku akceptuje a ukladá ju stavebníkovi plniť v podmienke č. 3
tohto rozhodnutia.
Obec Lipovec
Vznáša námietku v zmysle § 81a ods. 1 písm. e) stavebného zákona ku kolaudačnému konaniu
a žiada špeciálny stavebný úrad o postup v zmysle § 81b písm. d) stavebného zákona, nakoľko
nie je doposiaľ jednoznačne vysporiadaná otázka protihlukových opatrení na úseku 1-2 km
smerom k obci Lipovec. V námietke je uvedený postup obce Lipovec a stavebníka NDS a.s. pri
riešení problému hluku v obci Lipovec, a ďalej problém so zaradením daného územia do
príslušnej kategórie pre vyhodnotenie dopadu hluku na obyvateľov. Z uvedených dôvodov obec
vznáša námietku proti vydaniu kolaudačného rozhodnutia, nakoľko má za to, že nie sú splnené
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné pre vykonanie kolaudácie a v zmysle § 81b písm. d)
stavebného zákona nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť
výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich
obmedzenie na prípustnú mieru. Požaduje aby bol navrhnutý účinný spôsob ochrany obyvateľov
obce Lipovec pred hlukom.
Ministerstvo poznamenáva, že protihlukové opatrenia, ktoré boli navrhnuté v rámci DSP boli
zrealizované. Napriek tomu, ak sú nepostačujúce je potrebné sa tým zaoberať a preto špeciálny
stavebný úrad uložil stavebníkovi v bode 4 záväzných podmienok zabezpečiť účinné opatrenia
na zamedzenie hluku z diaľnice.
Stavebník predložil stanovisko MDV SR Útvarom vedúceho hygienika rezortu ako
príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. Q § 3
ods. 2 písm. b) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. zo dňa 21.06.2018 č.
01678/2018/UVHR/49200, v ktorom sa uvádza, že dňa 22.06.2015 vydal Útvar vedúceho
hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina záväzné stanovisko č. 15890/2015/
402-ÚVHR/37461, v ktorom bola uvedená požiadavka, aby stavebník počas predčasného
užívania stavby vyhodnotil účinnosť vybudovaných protihlukových stien vykonaním
objektivizácie hluku v životnom prostredí, resp. v prípade, že vykonaná objektivizácia preukáže
nedostatočnú ochranu územia pred hlukom, aby navrhol dodatočné protihlukové opatrenia.
Stavebník NDS a.s. doručil na MDV SR Protokol o meram hluku v životnom prostredí č.
H-22/2017. Po vyhodnotení predloženého protokolu MDV SR dospelo k názoru, že ochrana
obytného územia pred hlukom v katastri obcí Lipovec, Turčianske Kľačany a Turany nie je
dostatočne zabezpečená, nakoľko sa preukázalo prekračovanie prípustných hodnôt v meracom
bode M l, M2 (Lipovec), M4 (Turčianske Kľačany) aM 9 (Turany) pre všetky referenčné časové
intervaly a v bode M8 v intervale noc. Z uvedených dôvodov požadujú aby stavebník pred
vydaním kolaudačného rozhodnutia na objekty súvisiace s ochranou územia pred hlukom
v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrealizoval dodatočné
protihlukové opatrenia, ktoré zabezpečia, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo
najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vo vyhláške MZ SR
č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií v životnom prostredí
Ministerstvo predmetnú požiadavku akceptuje a ukladá ju stavebníkovi plniť v podmienke č. 4
tohto rozhodnutia.
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Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia ako
príslušný orgán podľa § 56 písm. k) 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.“) vydalo podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. záväzné stanovisko č.
1710/2018-1.7/dj zo dňa 26.06.2018, v ktorom konštatuje, že oznámenie o začatí kolaudačného
konania na stavbu „Diaľnica D l Dubná Skala - Turany“, je z koncepčného hľadiska v súlade so
zákonom č. 24/2006 Z.z., s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
Štátna ochrana prírody SR, Správa národného praku Veľká Fatra zaslala stanovisko
v ktorom uvádza, že po obhliadke objektov, ktoré požadovali dokončiť alebo doplniť listom zo
dňa 11.05.2015 ku kolaudačnému konaniu uskutočneného 22.06.2015 boli dokončené resp.
doplnené až na nasledovné :
-N ie je dobudované oplotenie na privádzači Martin v miestach, kde bolo požadované
vybudovanie zábran proti vletovaniu vtákov
- Vyriešenie kolízneho úseku s usmrcovaním vtákov na privádzači Martin v blízkosti vodnej
plochy (Prefa Sučany) - ďalšie úhyny vtákov v tomto úseku sme nezaznamenali, len nízke
prelety bez zaznamenanej mortality, možno i vzhľadom na navŕšenie materiálu z razenia tunela
za jazerom. Pristúpili sme na možnosť vysadenia stromov popri privádzači, ktoré budú plniť
rovnakú funkciu ako zábrany proti vtákom. Vysadené môžu byť stromy domácich druhov javor, brest, hrab, ktoré po vyrastení budú musieť vtáky obletieť alebo nadletieť.
- Vyriešenie kolízneho úseku s usmrcovaním vtákov na úseku D l medzi obcou Sučany a
odpočívadlom Turčianska Štiavnička, kde dochádza k usmrcovaniu labutí - v roku 2017 došlo k
úhynu samice labute hrbozobej v rovnakom úseku pri vodnej ploche, kde sú zábrany proti
vtákom prerušené. Vzhľadom na potrebe zachovania vodnej plochy a náhradnej lokality za
zničené mokrade počas výstavby D l Je potrebné dobudovanie zábran proti vtákom vrátane
reflexných prvkov na chýbajúcom úseku. V prípade ich nedoplnenia bude k úhynom dochádzať
i naďalej, čo je neprípustné z pohľadu ochrany prírody a nebezpečné i z hľadiska dopravy
a vznikajúcich kolíznych situácií.
Ministerstvo predmetné požiadavky akceptuje a ukladá ich stavebníkovi plniť v podmienkach č.
č. 5 a 6 tohto rozhodnutia.
Stavebník predložil vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona NR SR 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.“) Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie ako
príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 ods. 1 písm. m)
zákona č. 79/2015 Z.z. č. OU-MT-OZSP-2018/009815 zo dňa 28.06.2018 z hľadiska
odpadového hospodárstva, v ktorom nemá námietky voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia
z hľadiska odpadového hospodárstva.
Krajské riaditeľstvo HaZZ Žilina zaslalo stanovisko pod č. KRHZ-ZA-OPP-84-012/2018
zo dňa 19.06.2018, v ktorom posúdilo podľa § 27 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky MV SR . č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov stavbu a súhlasí s vydaním kolaudačného
rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti bez pripomienok.
Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina zaslal oznámenie pod č. IPZA/IPZA_
BOZPII/BEZ/2018/1031, 2018/8385 zo dňa 31.05.2018o neúčasti na kolaudačnom konaní
a neuplatnení si požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej
stavbe formou záväzného stanoviska.
Obvodný banský úrad Banská Bystrica ako vecne a miestne príslušný podľa § 1 písm. b)
vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti banských úradov,
podľa § 41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov vydal stanovisko č. 965-1446/218 zo dňa
05.06.2018, v ktorom nemá pripomienky ani námietky voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
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Stavebné objekty boli zrealizované podFa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom
konaní. Na stavebných objektoch neboli zistené žiadne závady, nedorobky a nedostatky, ktoré by
bránili ich užívaniu. Vzhľadom na to, že je potrebné splniť určité opatrenia, ktoré sme uviedli
stavebníkovi do záväzných podmienok, ako aj z dôvodu že stavebník nedoložil ku všetkým
stavebným objektom vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, na ktorých sú tieto objekty
zrealizované, špeciálny stavený úrad povoľuje tieto objekty iba do predčasného úžívania
(predĺženie predčasného užívania).
Stavebník predložil v konaní požadované doklady a splnil všetky podmienky pre vydanie
rozhodnutia na užívanie stavby. Jej užívaním nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska
bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného prostredia.
Vylúčenie odkladného účinku tohto rozhodnutia stavebník odôvodňuje tým, že je vo
verejnom záujme, aby prevádzka stavebných objektov, ktoré boli povolené do predčasného
užívania do 30.06.2018 nebola prerušená, ale aby naďalej tieto objekty slúžili svojmu účelu.
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. PodFa § 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,
MSc.
generálny i
ľ sekcie
cestnej dopravy a poi :mných 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.mindon.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. 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.
2. 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 č. 292/2011-3.4/ml zo dňa 07.02.2012 v znení
rozhodnutia č. 2775/2016-3.6/ml zo dňa 04.01.2016.
3. DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2,4 Bratislava 832 03, Slovenská
republika, IČO 31322000.
4. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
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Na vedom ie:
1. Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, a k ho má zriadené,
2. Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní n a úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
3. Obec
Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a n a webovom sídle
obce, ak ho m á zriadené
4. Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
5. Obec Turčianske Kľačany, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má
zriadené
6. Obec Podhradie nad Vähom, 1. mája 194/61, 038 52 Podhradie, Pošta Sučany, so žiadosťou
o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené
7. Obec Sučany, Nám. SNP 1531/31, 038 52 Sučany, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní n a úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
8. Obec Turčianska Štiavnička, 038 51 Turčianska Štiavnička, so žiadosťou o zverejnenie
tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, ak ho m á zriadené
9. Obec Nolčovo, Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany, so žiadosťou o zverejnenie tohto
rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní n a úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené
10. Vähostav - SK, a,s., Hlinská 40, 011 18 Žilina
11. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
12. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava + príloha podklady podľa § 140c
ods. 2 stavebného zákona
13. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
15. Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613,
011 95 Žilina
16. Okresný úrad Martin, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nám. S.H. Vajanského 1,
036 01 Martin
17. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
18. Okresný úrad Martin, Odbor pozemkový a lesný, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin
19. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
20. ŽSR Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
21. Slovenská správa ciest, Miletičova 19,826 19 Bratislava
22. Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
23. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94,037 72 Martin
24. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
25. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, M. R. Štefánika 44,036 48 Martin
26. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
27. Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava^
28. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1,010 01 Žilina
29. Obvodný banský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica
30. KPÚ, Mariánske námestie 19,010 01 Žilina
31. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
32. ŠOP, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
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33. SVP, š.p., Nábrežie I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany
34. Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Vodné elektrárne Trenčín OZ, Sobláhovská 2,911 69
Trenčín
35. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
37. Slovák Telekom a .s , Bajkalská 28,817 62 Bratislava
38. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
39. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
40. Energotel a.s., ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
41. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
42. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
43. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
44. BIO 102, s.r.o., Abovce 95, 980 44 Abovce
45. Turčianska drevárska spoločnosť, a.s., Vrútocká 256/3,038 52 Sučany
46. KORADOOR-M s.r.o., Vrútocká 256/3, 038 52 Sučany
47. BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4,038 61 Vrútky
48. EE & MC ConsultNext, SE, Ventúrska 3, 811 01 Bratislava
49. Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, Vrútky 61,038 61 Turčianske Kľačany
50. Agromajetok, s.r.o., Sučany 1259,038 52 Sučany
51. AGRIFARM, spol. s r.o., Hviezdoslavova 4, 038 51 Turčianska Štiavnička
52. AFG s.r.o., DÍžiny 122/40,039 01 Turčianske Teplice
53. Martico, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
54. AUTONA s.r.o., Hurbanova ul. 29, Košúty L, 036 01 Martin
55. Rodar invest s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany
56. PREFA Sučany, a.s., Podhradská cesta 2, 03 8 52 Sučany
57. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
58. MDV SR - Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
59. MDV SR - C 300 - Sekcia železničnej dopravy a dráh
60. MDV SR - Sekcia Operačného programu Doprava
61. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia.
Podpis a

Dátum zvesenia:
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Vybavuje: Ing. Surový

tel. 59494335

fax :5244 2005

