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ROZHODNUTIE 

 

           Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií, ako príslušný 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 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších 

predpisov,  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 vydáva 

rozhodnutie podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, ktorým 

 

prerušuje stavebné konanie  

 

podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku Národnej diaľničnej  spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 

14, 841 04  Bratislava  (ďalej len „stavebník“) na 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia  

 

na stavbu: „Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 

    Špeciálnemu stavebnému úradu bola dňa 11.02.2021 doručená žiadosť stavebníka 

o vydanie stavebného povolenia listom č4661/8563/30103/2021 zo dňa 03.02.2021  na  stavbu 

diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač.  

         Podľa § 140c stavebného zákona, ka stavebný úrad dostane na základe podania návrhu 

na začatie konania záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom sa vyjadruje nesúlad 

návrhu na začatie územného konania o umiestnení stavby, územného konania o využití územia, 

stavebného konania alebo kolaudačného konania alebo rozhodnutiami vydanými podľa 

osobitného predpisu, stavebný úrad toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na 

začatie konania s osobitným prepisom alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho základe.  

Vzhľadom na to, že špeciálnemu stavebnému úradu k dnešnému dňu  nebolo predložené 

stanovisko MŽP SR, v ktorom by bol vyjadrený súlad návrhu na začatie stavebného konania 

s osobitným prepisom alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho základe, špeciálny stavebný 

úrad listom č.14666/2021/SCDPK/54911 zo dňa 04.05.2021 zaslal stavebníkovi výzvu na 

doplnenie žiadosti. Zároveň z vyššie uvedeného dôvodu špeciálny stavebný úrad prerušil 

konanie o zmene stavby pred jej dokončením, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 V prípade, že v  určenej lehote nedostatky konania nebudú odstránené, špeciálny stavebný 

úrad podľa  § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona konanie zastaví. 
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P o u č e n i e 

  

        Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 

odvolať.  

 

 

 

 

                                                                                      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“.  
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. toto oznámenie  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“, ako aj na centrálnej úradnej  

elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Ministerstvo 

žiada príslušné obce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z.  predmetnú verejnú vyhlášku 

zverejnili 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 MDV SR.  Po uplynutí 15 dňovej 

lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením 

dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

dátum vyvesenia:        dátum zvesenia: 

 

 

odtlačok pečiatky, podpis:       odtlačok pečiatky, podpis 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

 

1. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

2. SPF, Búdkova 365, 817 15 Bratislava 

3. ŽSR, Klmensova 8, 813 61 Bratislava 

4. 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. 

5. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  
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Na vedomie 

 

6. Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94 

024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00314099, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom  

7. Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, Radoľa, 023 36 , IČO 00623814 so žiadosťou 

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

webovom  

8. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 13 Žilina 

9. GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava  

10. SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

11. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

12. ŽSR, OR Žilina, Sekcia elektrotechniky a enrgetiky, Hviezdoslavova, 010 01 Žilina 

13. ŽSR OR Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1. Mája 34, 010 01 

Žilina  

14. MV SR, PPZ, Račianska 45, 812 72 Bratislava 

15. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

16. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva,  Nám. Ľ. 

Štúra 1, 812 35 Bratislava  

17. Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina-Vlčince, odbor CD a 

PK, odbor starostlivosti o ŽP, pozemkový a lesný odbor, odbor výstavby a bytovej 

politiky   

18. Okresný úrad KNM, Litovelská 1218, 024 01 KNM, odbor starostlivosti o ŽP, odbor 

krízového riadenia 

19. ŠOP SCHKO Kysuce, U Tomali1511, 022 01 Čadca 

20. SSE-Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

21. Technická inšpekcia,Trnavská 167/56, 821 02 Bratislava 

22. KR PZ KDI Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 

23. OR PZ, ODI Čadca, Palárikova 25, 022 01 Čadca 

24. KR HaZZ Žilina, Nám  požiarnkov 1, 010 01 Žilina 

25. Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

26. SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

27. SVP, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany 

28. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

29. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

30. Správa štátnych hmotných rezerv, Prražská 29, 812 63 Bratislava, IČO 30844363 

31. ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina 

32. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

33. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

34. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina 

35. Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 

36. Národná diaľničná spoločnosť, IO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina  

37. MDV SR, AE00, C300, BE00, C230, tu 
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