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Vec
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a upustenie od ústneho
pojednávania.
Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IČO: 35 919 001, so sídlom
Dúbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava v zast. OHL ŽS, a.s. organizačná zložka, IČO:
35 881 879, so sídlom Furmánska č. 6, 841 03 Bratislava (na základe splnomocnenia) v zast.
DOPRAVOPROJEKT a.s., IČO: 31 322 000, so sídlom Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
(na základe substitučného splnomocnenia), podal dňa 13.07.2020 na Okresný úrad Žilina,
Odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „OÚ Žilina – OVBP“) návrh na vydanie zmeny
rozhodnutia o umiestnení stavby:
„Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“
na pozemkoch v k.ú.: Švošov, Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová,
a to v rozsahu stavebného objektu:
„SO 552-00 Prekládka vodovodu DN250 v km 6,840“
v k.ú.: Likavka,
parc. č.: neuvádza sa (vyplýva z ust. § 2 ods. 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých
opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení
neskorších predpisov).
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby:
„Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“, vydaného mestom Ružomberok pod č.j.: SPŽP
3484/2004/TA1 – 1 – Ka zo dňa 30.12.2004, právoplatného dňa 14.03.2005, ktoré bolo
rozhodnutím OÚ Žilina – OVBP pod č.: OU-ZA-OVBP2-2020/003995-032/Pál zo dňa
05.03.2020, právoplatným dňa 30.04.2020, zmenené.
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Popis predmetu konania:
V súčasnosti je vybudovaná preložka existujúceho vodovodu DN250 z rúr tvárnej
liatiny, ktorej pôvodná trasa bola vedená v navrhovaných križovatkových vetvách a úprave
cesty 1/59 Dolný Kubín - Ružomberok. Preložka vodovodu bola vybudovaná v rámci PPP v
roku 2010.
Nakoľko už vybudovaný prekladaný vodovod svojou trasou zasahuje do výstavby
objektov súvisiacich s diaľnicou D1 úsek Hubová - Ivachnová a stabilizačných opatrení okolo
mostných objektov SO.210-00, SO.222-00 a SO.125-00, táto dokumentácia rieši návrh na
jeho preloženie.
V súlade so závermi rokovania a stanoviskom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s., musí
byť existujúce potrubie vodovodu DN250 v mieste kolízie preložené v dĺžke 545,16 m.
Preložka vodovodu začína napojením na exist. potrubie DN250 na parcele č. 2561/8 vedľa
obj. 125-00, mimo potoka Likavka, pokračuje v súbehu s obj. 125-00, pod mostom obj. 222-00
a obj. 210-00, prechádza cez parcely 2530/1, 2530/62, 2530/15, 2530/18, 2530/1, 2530/20,
2530/84, 2561/42, 2561/2, 2561/41, 2684/4, 2561/33, 2561/20, 2561/32, 2561/37, 2561/47,
2561/8 a následne bude prepojený na existujúci vodovod DN300.
Podľa § 2 ods. 4 Zákona č. 129/1996 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne konanie alebo
miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez
ústneho konania alebo miestneho zisťovania. Nakoľko v predmetnom konaní takáto prekážka
nenastala, OÚ Žilina – OVBP ako vecne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117b zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) nenariadil ústne pojednávanie a v súlade
s ust. § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v
príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 669/2007 Z. z.“), vyzýva
jednotlivo dotknuté orgány, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia uplatnili najneskôr v
určenej lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. OÚ Žilina – OVBP súčasne
vyzýva účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť v tej istej
lehote, ako dotknuté orgány.
OÚ Žilina – OVBP nebude v zmysle ust. § 3 ods. 4 Zákona č. 669/2007 Z. z.
prihliadať 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
podané po lehote.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na OÚ Žilina – OVBP, so sídlom
Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, I. poschodie, v dňoch pondelok až štvrtok od 800 do 1400
hod. a v piatok od 800 do 1200 hod.
OÚ Žilina – OVBP upozorňuje, že v zmysle prvej vety ust. § 42 ods. 5 Stavebného
zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré nebudú
uplatnené v tomto konaní.
RNDr. Ivana Žureková
vedúca odboru
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Príloha:
 situácia stavby
Oznámenie o začatí konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby sa účastníkom
konania oznamuje v súlade s ust. § 3 ods. 3 v spojení s ust. § 4 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 669/2007
Z. z. verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom
sídle obce Likavka a na úradnej tabuli a na webovom sídle Okresného úradu Žilina. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Likavka bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení
a zvesení tohto rozhodnutia OÚ Žilina – OVBP.

Vyvesené od: 5.10.2020
Vyvesené do: 20.10.2020
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie:

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade ust. § 3 ods. 3 Zákona č.
669/2007 Z. z.:
1. navrhovateľ - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava
v zast. DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,
2. obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie
- Obec Likavka – starosta obce, 034 95 Likavka č. 815,
3. ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (Zákon č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov),
4. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté,
Na vedomie
5. dotknuté obce so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na ich úradných tabuliach a
webovom sídlach:
- Obec Likavka – starosta obce, 034 95 Likavka č. 815,
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava,
7. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie
oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina,
8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832
47 Bratislava,
10. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava,
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1,
010 01 Žilina,
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12. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, Nám. A. Hlinku 74, 034 01
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ružomberok,
Okresný úrad Ružomberok, odbor krízového riadenia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok,
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa
ochrany prírody a krajiny), Dončova 11, 034 01 Ružomberok,
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa
v odpadovom hospodárstve), Dončova 11, 034 01 Ružomberok,
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná
správa), Dončova 11, 034 01 Ružomberok,
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina,
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok,
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina,
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta
č. 21, 974 05 Banská Bystrica (Orange Slovensko, a.s.),
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava,

c/o
− spis
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