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Oznámenie 

o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania 

 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  ako 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. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov                                  

o z n a m u j e 

 

podľa § 61 stavebného zákona v spojení s § 3 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.“) začatie stavebného konania. 

 

Národná diaľničná  spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava  

(ďalej len „stavebník“) podala dňa 05.08.2020 žiadosť č. 7719/53347/30601/2020/Pe zo dňa 

07.07.2020 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty: 

 

202-00  Výstavba mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most 

791-00  Preložka káblov ISD v km 284,250 D1 

     

na stavbu:   

„D1 Diaľničný most e. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ (ďalej len „stavba“). 
 

Objekty stavieb sa nachádzajú : 

v  katastrálnom území:  Liptovský Peter 

v okrese:   Liptovský Mikuláš 

kraj:    Žilinský 

 

na pozemkoch C-KN registra s parc. č.:  

4447/20, 4447/21, 4447/27, 4447/30, 4447/31, 4447/32, 4448/27, 4448/28, 4448/29, 4448/30, 

4448/31, 4448/32, 4449/22, 4449/23, 4449/24, 4449/25, 4449/26, 4449/27, 4449/91, 4449/92. 

 

Účel, druh a miesto stavby : 

 

Účelom stavby je vybudovanie nového diaľničného mosta (ľavý most) ako náhrada za 

jestvujúci, ktorého stupeň stavebno-technického stavu mostnej konštrukcie bol podľa výsledkov 

diagnostiky (podľa TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií, Mosty a TP 077 

Systém hospodárenia s mostami) určený na VII - havarijný stav. Navrhnuté bolo kompletné 

odstránenie celej existujúcej mostnej konštrukcie z dôvodu havarijného stavu a nahradenie 

novým mostným objektom. Cieľom je vybudovanie nového mosta na diaľnici D1 nad cestou 

II/537 v križovatke Podbanské, ktorý je navrhnutý podľa aktuálne platných technických noriem, 
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pričom smerové aj výškové osadenie stavby ostáva bezo zmeny. Na odstránenie pôvodnej stavby 

bolo špeciálnym stavebným úradom vydané rozhodnutie č. 10533/2019/SCDPK/20307 zo dňa 

07.03.2019, právoplatné dňa 23.04.2019. 

 Uvedená stavba si nevyžaduje nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola 

stavba pôvodne zrealizovaná. Vlastníkom pozemkov zabratých stavbou je stavebník. 

 

202-00  Výstavba mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské, ľavý most 

Mostný objekt sa nachádza v mieste kríženia diaľnice D1 a cesty II/537 v križovatke Podbanské 

v extraviláne obce Liptovský Peter a prevádzaná komunikácia je v šírkovej kategórii D 26,5 

s výjazdným pruhom križovatkovej vetvy. Minimálna podchodná výška pod mostom bude           

5,20 m. Mostný objekt je navrhnutý ako 5-poľový s celkovou dĺžkou 150,05 m, nosná 

konštrukcia je navrhnutá monolitická, dvojtrámová s predpätého betónu a zo statického hľadiska 

nosná konštrukcia pôsobí ako spojitý staticky neurčitý nosník a tvorí jeden dilatačný celok.  

 

791-00  Preložka káblov ISD v km 284,250 D1 

Jedná sa o existujúce káble informačného systému diaľnic (ISD), vedené za ľavou krajnicou  za 

zvodidlom ľavého pásu diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Važec, dočasne uložené 

v kurugovaných rúrach uchytených na stĺpikoch zvodidiel na ľavej rímse pravého mosta. 

Nakoľko existujúci ľavý most bude celý zbúraný a vybudovaný bude nový most, budú dočasne 

preložené káble ISD vrátené a zavesené na nový ľavý most D-229 do konečnej trasy. Existujúce 

káble ISD sa zrušia a nahradia novými, uloženými do novej kábelovej chráničky.  

 

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Nakoľko sú ministerstvu 

dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad  od miestneho zisťovania a ústneho 

konania. Podľa § 3 ods.1 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. 

 

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods. 3  zákona 

č.669/2007 Z. z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť 

najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto 

oznámenia. Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov 

a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali 

byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, 

alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. 

 

Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej  lehote neoznámi 

svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

        

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok)   majú   možnosť  vyjadriť  sa   k  podkladu   rozhodnutia  i  k  spôsobu   jeho  zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Námestie slobody  6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí  529.  

 

 

 

 

              Peter Varga, MBA, MSc. 

          generálny riaditeľ sekcie 

                                                                              cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
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      Toto oznámenie 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“.  

 

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 § 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 rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní č. 4840/2020-1.7/rc-R zo dňa 

09.03.2020 a rozhodnutia ministra č. sp. 8588/2020-1.1, č. 28524/2020 zo dňa 28.09.2020 

právoplatného dňa 01.10.2020. 

3. Národná diaľničná  spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 

4. SHP SK s. r.o., Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, IČO 44938209  

5. Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, 033 01 Liptovský Peter č. 100 (IČO 00620581)                      

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

tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

 

 

Na vedomie : 

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, vrátane príloh podľa § 140 stavebného zákona  

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1,             

812 35 Bratislava, IČO 42181810 

3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PPZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava,            

IČO 00151866 

4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia  informatiky, telekomunikáciía 

bezpečnosti, odbor telekomunikácií,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 

5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium hasičského a záchranného zboru, 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO 00151866 

6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

IČO 30845572_0015   (č. schránky: E0006759403)     

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava (C 231, C232) 

8. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava (D 400) 

9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov č. 1, 

010 01 Žilina, IČO 00151866 

10. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, 

Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO 00151866 

11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00151866 

• úsek štátnej správy ochrany prírody a posudzovania vplyvov na ŽP 

• úsek štátnej vodnej správy 

• úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 

• úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 
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12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, 031 01 

Liptovský Mikuláš, IČO 00151866 

13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO 00151866 

14. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. 

osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 00151866 

15. Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský 

Mikuláš, IČO 00151866 

16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina, IČO 31755194 

17. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 

18. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO 42054575 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P. O. BOX 10, 

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO 00607215 

20. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 

21. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 

22. SPP Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739 

23. ENERGOTEL, a. s.  Miletičova 552/7,  821 08 Bratislava, IČO 35785217 

24. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO 

36672441 

25. IMAFEX, spol. s r. o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36396567 

26. Profi-Net, s. r. o., Ul. 1. mája 709/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44111924 

27. Michlovský spol. s. r. o., UC 2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 

974 05 Banská Bystrica, IČO 36230537  

28. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270 

29. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 
 

 
 

 
 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 
 

Dátum vyvesenia: ....................                        ...................................................       
                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky  
 

 

 

 

Dátum zvesenia: ......................                       ....................................................     
                                                                       Podpis a odtlačok úradnej pečiatky   
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