
MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Nám, slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 

č.05412/2014/C212-SCDPK/03106 Bratislava 21.02.2014 
Stupeň dôvernosti: VJ 

V e r c j n á v y h l á š k a 

ROZHODNUTIE 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 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 vydáva podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie, ktorým 

p o v o ľ u j e 

podľa § 68 stavebného zákona a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.) zmenu stavby pred jej 
dokončením na stavebný objekt: 

r v 

052-00 Úprava meliorácií v k.ú. Ziar nad Hronom 

v 

stavby: „Rýchlostná cesta R2 Ziar nad Hronom - obchvat" (ďalej len „stavba") 
stavebníkovi: Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 05 
Bratislava zastúpenej spoločnosťou STRABAG s.r.o.. Mlynské Nivy 6l /A, 825 18 Bratislava 
splnomocnenou Ing. Evou Paulisovou, stavebný inžiniering, Zvolenská 11, 949 11 Nitra (ďalej len 
„stavebník"). 

Objekty stavby sa nachádzajú : 
v katastrálnom území: Žiar nad Hronom, 
v okrese: Žiar nad Hronom 
k ra j : Banskobystrický. 
Stavba bola povolená rozhodnutím č. 17162/201 l/SCDPK-67446 zo dňa 16.12.2011, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2012. 

Zmena stavebného objektu 052-00 Úprava meliorácií v k.ú. Žiar nad Hronom spočíva 
v úprave drenážneho systému a prepojenie existujúcej drenážnej siete do navrhovaných drenážnych 
potrubí. V súvislostí so zmenami technického riešenia rýchlostnej cesty R2 a vystužených svahov 
v km 5,2-5,8 na otvorený zárez svahov vznikla kolízia medzi nimi a trasou drénov „A" a „C" 
dochádza k úprave smerovej polohy drénov. Pri dréne „A" je zmena smerového riešenia medzi 
šachtami ŠK 7 až ŠK 9 z dôvodu zmeny oporného múru stavebného objektu 101-01 
na stabilizovaný svah. Pri dréne „C" je zmena smerového riešenia medzi šachtami ŠK 3 až ŠK 7 
z dôvodu zmeny oporného múru stavebného objektu 101-02 na stabilizovaný svah. Drobné zmeny 
v úprave výustných objektov sú navrhnuté z dôvodu zmeny upraveného terénu vyplývajúce 
z aktualizácie zamerania terénu. 
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Uvedené zmeny stavebného objektu 052-00 IJprava meliorácií v k.ú. Ziar nad Hronom si 
vyžadujú rozšírenie záberov pozemkov oproti pôvodnej dokumentácii pre stavebné povolenie 
v k.ú. Žiar nad Hronom podľa predloženého geometrického plánu. 
Parcelné čísla nových záberov pozemkov podľa geometrického plánu č.35859890-16/2012 zo dňa 
16.04.2013, katastrálne územie Žiar nad Hronom : 
trvalý záber drén „A": 
stav podľa KN - C: 1686/63; 1695/19; 1695/20/20; 1695/21; 1695/22; 1695/23; 1695/24; 1695/25; 
1695/26; 1695/91; 
stav podľa KN - E: 327; 329; 330; 
trvalý záber drén „C": 
stav podľa K N - C : 1706/1; 1706/8; 1706/9; 1706/12; 
stav podľa KN - E: 317/1; 318; 320; 321; 324. 
Stavebník predložil doklady preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (LV č. 3842, 3392, 3860, 
3830, 3837, 3844, 3459, 1843, 1619, 1403, 321, 1118) a iné práva k uvedeným pozemkom 
(Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve). 

Podrobnejšie zmeny stavebného objektu je uvedené v projektovej dokumentácii o zmene 
stavby pred jej dokončením, ktorá bola predložená ku konaniu. 

Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a 
po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu objektov stavby nasledovné záväzné 
podmienky: 

I. Stavebník je povinný počas realizácie zmeny stavby dod ržať podmienky uvedené 
v nasledovných stanoviskách a rozhodnutiach: 

1. Obvodný pozemkový úrad, ul. SNP 124, Žiar nad Hronom č.2010/0043 8/181 zo dňa 
26.07.2010. 

2. Obvodný lesný úrad, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica č.2010/00424 zo dňa 30.07.2013. 
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, národný riaditeľ 

pre infraštruktúru, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava č.SEEK/NRpI-43-818/2013 zo dňa 
06.08.2013. 

5. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej geologickej správy, 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava č, 3250/2013-7.3 39837/2013 zo dňa 30.07.2013. ' 

6. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava č. 03083/2/2013 zo dňa 22.07.2013. 
7. Obvodný úrad životného prostredia, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica 

č. C/2013/01354/ZH-REK zo dňa 02.09.2013, č. C/2013/01400/ZH-RĽK zo dňa 02.09.2013, 
č. C/2013/01352-002/ZH-KNJ zo dňa 22.08.2013. 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod, Partizánska cesta 69, 974 98 
Banská Bystrica č. CS 440/2014/CZ 1392/2014-210,230 zo dňa 29.01.2014. 

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky: 
1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťami 

GEOCONSULT, spol. s r. o., Miletičova 21, 820 05 Bratislava z 08/2009 a Stráský, Hustý a 
partneri s. r. o., Bohunická 50, 619 00 Brno overenej špeciálnym stavebným úradom 
pre diaľnice a rýchlostné cesty v konaní o zmene stavby pred jej dokončením. 

2. Počas realizácie zmien stavebných objektov dodržať podmienky uvedené v stavebnom 
povolení č. 17162/201 l /SCDPK-67446 zo dňa 16.12.2011, ktoré ostávajú v platnosti. 

V priebehu konania nebola vznesená žiadna námietka od účastníkov konania voči vydaniu 
rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením a preto nebolo potrebné o nej rozhodnúť. 

Podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený 
od uhradenia správneho poplatku za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením. 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konania. 
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Stavebník podal dňa 19.12.2013 listom Č.307/DE-R2/2013 žiadosť o vydanie povolenia 
na zmenu stavby pred jej dokončením. Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou 
č.05412/2014/C212-SCDPK/00581 zo dňa 07.01.2014 začatie konania o zmene stavby pred jej 
dokončením so stanovením lehoty, v ktorej si mohli účastníci konania, zúčastnené osoby 
a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky, pripomienky a záväzné stanoviská. 

Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil 
od ústneho konania a miestneho zisťovania. 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 odstrániť inak. 

Stavebník ku konaniu doložil vyjadrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia, odboru enviromentálneho 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 pod č.4234/2013-3.4/ml. zo dňa 
11.12.2013. Podľa tohto vyjadrenia u zmeny navrhovanej činnosti na stavbu sa nepredpokladá 
podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného 
posudzovania. 

Počas lehoty určenej v oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou a pred oznámením boli 
doručené stanoviská, vyjadrenia a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy 
uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré sú zapracované vo výrokovej časti 
v podmienkach č.I. 
Y stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky účastníkov konania a preto nebolo potrebné 
o nich rozhodnúť. 

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením špeciálny stavebný úrad posúdil 
žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou zmeny stavby 
pred jej dokončením nebudú ohrozené verejné záujmy spoločnosti, predovšetkým z hľadiska 
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Špeciálny stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby 
pred jej dokončením a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 
v znení neskorších predpisov podať rozklad v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia 
na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 
6, 810 05 Bratislava (ďalej len „MDVRR SR"). Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je 
toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto rozhodnutie bude doručené verejnou 
vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDVRR SR a zároveň bude zverejnené 
na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejné vyhlášky. 
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Špeciálny stavebný úrad žiada dotknutý mestský úrad, aby podľa § 4 ods. 2 zákona 
č. 669/2007 Z.z. predmetnú verejnú vyhlášku vyvesil na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle 
mesta, ak ho má zriadené a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli 
MDVRR SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať 
späť na špeciálny stavebný úrad s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
dátum vyvesenia:. J M U M dátum zvesenia: 

odtlačok pečiatky, podpis: ' ' ; odtlačok pečiatky, podpis: 
i 
i 

Doručí sa: 
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
2. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
3. Ing. Eva Paulisová, stavebný inžiniering, Zvolenská 11, 949 11 Nitra 
4. Stráský, Hustý a partneri s. r. o., Bohunická 50, 619 00 Brno 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
6. Obvodný lesný úrad, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

Na vedomie: 
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 10, Skuteckcho 32, 974 01 Banská Bystrica 
2. Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad, Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
3. MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
4. Okresný úrad, odb. starostlivosti o ŽP, št. vodná správa, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 

Žiar nad Hronom 
5. Okresný úrad, odb. starostlivosti o ŽP, št. správa ochrany prírody a krajiny, Nám. Matice 

Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 
6. Okresný úrad, odb. starostlivosti o ŽP, št. správa v odpad, hospodárstve, Nám. Matice 

Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 
7. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom ^ 
8. Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Žiar nad Hronom, A. Štefánika 117, 

965 01 Žiar nad Hronom 
9. Obvodný pozemkový úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 
10. Obvodný pozemkový úrad, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom 
11. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica 
12. Poľnohospodárske družstvo, ul. Partizánska 155, 965 01 Žiar nad Hronom 
13. MV SR, Centrum podpory, odd. telekom. služieb, 9.mája č . l , 974 86 Banská Bystrica 
14. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
15. Obvodný banský úrad, 9. mája č.2, 975 90 Banská Bystrica 
16. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Cyrila a Metoda č.357/23, 965 01 Žiar 

nad Hronom 
19. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul.č.8^ 975 65 Banská Bystrica 
20. Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
21. EMX Slovakia s.r.o., Dvoŕákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
22. MDVRR SR, C211, Nám. slobody Č.6, 810 05 Bratislava 
23. MDVRR SR, sekcia OPD, odbor projektov cestnej infraštruktúry, Nám. slobody č.6, 

810 05 Bratislava 
Telefón Fax E-mail 
02/59494803 02/52731445 hilda.vargova@mindop.sk 
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