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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.50/1976 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 (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“)
a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
povoľuje
podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením
na stavbu:

Diaľnica D l Jánovce - Jablonov

stavebný objekt:

101-00 Diaľnica D l v km 0,000 - 18,540

stavebníkovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
povolenú rozhodnutím č. 114883/2008-233 l/z.52231 dňa 18. 11. 2008.
Zmena stavebného objektu stavby bude realizovaná:
v katastrálnych územiach: Dravce, Iliašovce, Kurimany
v okresoch:
Levoča, Spišská Nová Ves
kraj:
Prešovský.
Zmena na objekte stavby oproti pôvodnej DSP spočíva najmä v nasledovnom:
SO 101-00 Diaľnica D l v km 4,140 - 4,650 a v km 5,675 - 6,125 dochádza
k nasledovným zmenám a spresneniam: - svahovanie zárezových svahov na obidvoch
stranách zárezu v sklone 1:2, svahy budú členené etážami výšky 5 m a lavičkami šírky 3 m,
v najhlbšom mieste zárezu (cca km 4,400) sú svahy tvorené 4 etážami; - povrchová vrstva
stien zárezov bude v celej ploche zárezov chránená protieróznou georohožou s oceľovou
výstužou; - v úseku v km 4,350 - 4,400 bude svah kotvený dvoma radmi trvalých tyčových
kotiev a v úseku v km 4,462 - 4,525 tromi radmi kotiev; - kotvenie bude realizované cez
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pozdĺžne železobetónové kotviace železobetónové prahy prierezových rozmerov 1200 x 1000
mm; - klincovanie svahov; - odvodnenie drenážnymi rebrami; - odvodnenie sifónovými
drénmi.
Zmeny budú realizované v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a vyžadujú
si zmeny záberov pozemkov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie č. 114883/2008-233 l/z.52231 zo dňa 18. 11. 2008 (ďalej len „SP“) na základe
rozhodnutí Správy katastra Levoča o povolení vkladu, nájomných zmlúv a zmlúv o budúcich
kúpnych zmluvách. Voči pôvodnému SP dochádza k rozšíreniu trvalého a dočasného záberu
stavby o časť pozemkov s parcelnými číslami KN-C č. 557/21, 557/99, 557/91, 557/90,
557/92, 557/557, 557/100, 557/101, 557/93, 557/94, 557/102, 557/103, 557/104, 557/105,
557/108, 557/98, 557/97, 557/95 v k. ú. Kurimany podľa geometrického plánu č.36315583083-2012 vypracovaného spoločnosťou Geo3Trenčín s.r.o., M.R.Štefánika 42, 911 01
Trenčín, o časť pozemkov s parcelnými číslami 1753/17, 1753/18, 1753/19, 1753/20,
1753/21, 2272/3 v k. ú. Dravce podľa geometrického plánu č.36315583-084-2012
vypracovaného spoločnosťou Geo3Trenčín s.r.o., M.R.Štefánika 42, 911 01 Trenčín, o časť
pozemkov s parcelnými číslami 3595/2, 3596/8, 3596/7, 3596/6, 3596/5, 3597/2, 3599/2,
3731/2, 3740/2, 3861/2, 3862/2, 3863/2, 3864/2, 3865/2, 3866/2, 3867/2, 3868/2, 3869/2 v k.
ú. Iliašovce, podľa geometrického plánu č.36315583-085-2012 vypracovaného spoločnosťou
Geo3Trenčín s.r.o., M.R.Štefánika 42, 911 01 Trenčín a časť pozemkov s parcelnými číslami
3937/2, 4016/2, 4017/2 v k. ú. Iliašovce podľa geometrického plánu č.36315583-109-2012
vypracovaného spoločnosťou Geo3Trenčín s.r.o., M.R.Štefánika 42, 911 01 Trenčín.
Stavebník je povinný dodržať počas výstavby podmienky uvedené v stavebnom
povolení č. 114883/2008-233 l/z.52231 zo dňa 18. 11. 2008, ktoré ostáva v platnosti.
Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podľa § 70 stavebného
zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho
poplatku v zmysle Oslobodenia podľa Položky 60 sadzobníka správnych poplatkov
tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len
„stavebník“) podala listom č.65825/30802/2013 zo dňa 27. 9. 2013 žiadosť o vydanie
povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením a doplnenú listom č.68686/30802/2013 zo
dňa 10. 10. 2013 na stavbu „Diaľnica D l Jánovce - Jablonov“. Stavebník doložil ku konaniu
stanovisko Ministerstva životného prostredia, sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia
pod č.7055/12-3.4/ml zo dňa 3. 9. 2012. Podľa tohto vyjadrenia u zmeny navrhovanej činnosti
sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom
povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo oznámilo verejnou vyhláškou Č.24809/2013/SCDPK/61402 zo dňa 9. 10.
2013 začatie konania o zmene stavby pred dokončením (ďalej len „konanie“) účastníkom
konania a dotknutým orgánom a stanovil termín, do ktorého môžu účastníci konania, dotknuté
orgány a zúčastnené osoby uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods.3 zákona č.
669/2007 Z. z. Nakoľko sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad, upustilo 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.
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V uskutočnenom konaní ministerstvo posúdilo žiadosť z hľadísk uvedených v § 68
stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistilo, že zmenou stavby
nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené čí ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania. Ministerstvo v priebehu konania nezistilo dôvody, ktoré by bránili
povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho
poriadku podať rozklad na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným
súdom.

MgrfMichal Halabica
generálny riaditeľ sekcie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiada príslušné obce, aby
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2
správneho poriadku. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom
v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej tlači. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007
Z. z. oznámenie o začatí konania sa zverejňuje aj na webovom sídle. Po uplynutí 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: J s /, / / J {0 /^ )

dátum zvesenia:

odtlačok

odtlačok pečiatky, podpis:
ríii

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 2
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor, Nám. mládeže 3, 080 01 Prešov
Obec Dravce, Dravce č. 27, 053 14 Dravce
Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11 Smižany
Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Levoča
Geoconsult Bratislava, s.r.o., Miletičova 21, P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
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7. Geotechnik SK, s.r.o., Suvorovova 9, 010 01 Žilina
8. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 1
9. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89
Poprad
10. Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
11. Poľnohospodárske družstvo Dravce, 053 14 Dravce
12. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Rozvoj Iliašovce, 053 11 Iliašovce 69
13. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy BA, regionálne pracovisko Prešov,
Raymanova 1, 080 01 Prešov
14. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, závod povodie
Hornádu a Bodvy, Medzi mostmi 2, 041 59 Košice
16. SPP, Levočská 3, 080 01 Prešov
17. Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
18. Tatra-Agrolev, s.r.o., Nový Dvor 16/3002, 054 01 Levoča
19. Т-Com, Poštová 18, 040 11 Košice
20. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
21. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava 3
22. MO SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice
23. MV SR, Prezídium HaZZ, odbor operatívneho riadenia a operatívnych služieb,
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
24. KR PZ SR, KDI v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov
25. KR PZ SR, KDI v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
26. OR HaZZ v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
27. OR PZ SR, ODI v Poprade, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad
28. OÚ ŽP v Prešove, odbor ochrany prírody a krajiny, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
29. OÚ ŽP v Prešove, odbor kvality ŽP, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
30. OÚ pre CDaPK, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
31. OÚ pre CDaPK, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
32. OÚ pozemkový, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
33. OÚ pozemkový, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
34. OÚ lesný úrad, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
35. OÚ úrad banský, Markušovská cesta 1, 051 01 Spišská Nová Ves
36. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
37. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 1
38. TI, a.s., Pracovisko Košice, Južná Trieda 95, P.O.BOX A/l 8, 040 48 Košice
39. MDVRR SR, C211, odd. cestného hospodárstva
40. MDVRR SR, sekcia operačného programu dopravy
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