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Číslo : OU-ZA-OCDPK-2020/026677/3/BIL                                v Žiline, dňa  30. 06. 2020 

Stupeň dôvernosti : VJ       

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 

R O Z H O D N U T I E 

o predĺžení platnosti stavebného povolenia                 

 

 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny 

stavebný úrad podľa §3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov vydal dňa 06.06.2018 pod č. OU-ZA-OCDPK-2018/001579/12/BIL spoločnosti Reming 

Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, v zastúpení stavebníka - Železnice Slovenskej 

republiky, GR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava stavebné povolenie na stavebný objekt

    

SO 408-33-05 Žst. Liptovský Hrádok, rekonštrukcia cestného nadjazdu 

   na ceste I/18 v nžkm 243,161 (sžkm 249,240) 

v rámci stavby           

   

  „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry (mimo)". 

             

 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa ustanovení §2 ods.3 a §9 ods.3  zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň špeciálny stavebný úrad podľa §3a 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov na základe 

preskúmania žiadosti stavebníka zo dňa 26.08.2019 o predĺženie jeho platnosti v správnom konaní 

v súlade s §-mi 67 a 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „stavebný zákon“)  

 

p r e d l ž u j e 

 

platnosť stavebného povolenia č. OU-ZA-OCDPK-2018/001579/12/BIL zo dňa 06.06.2018                   

na stavbu „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek Lipt. Mikuláš-Poprad-Tatry 

(mimo)", objekt SO 408-33-05 Žst. Liptovský Hrádok, rekonštrukcia cestného nadjazdu   

 na ceste I/18  v nžkm 243,161 (sžkm 249,240)   do  termínu -  VII/2022. 

 

Rozhodnutie o námietkach vznesených v rámci konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia : 

V rámci stanovenej lehoty neboli uplatnené žiadne pripomienky. Stavebník je však povinný rešpektovať  

záväzné podmienky uvedené v povolení č. OU-ZA-OCDPK-2018/001579/12/BIL zo dňa 06.06.2018, 

ktoré ostávajú nezmenené.  

 

 

    O d ô v o d n e n i e      

           

 Spoločnosti Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, v zastúpení stavebníka 

- Železnice SR, GR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislavapodala dňa 01.06.2020 žiadosť 

o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. OU-ZA-OCDPK-2018/001579/12/BIL zo dňa 06.06.2018 

na stavebný objekt SO 408-33-05 Žst. Liptovský Hrádok, rekonštrukcia cestného nadjazdu   na ceste I/18 

v nžkm 243,161 (sžkm 249,240) v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek 

Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry (mimo)".       

       

 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 
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 Stručný popis objektu : Vzhľadom na súčasnú extrémne nízku výšku priechodového profilu pod 

mostom je potrebné v rámci modernizácie predmetného úseku železničnej trate pristúpiť k rekonštrukcii 

cestného nadjazdu. Dokumentácia pre stavebné povolenie navrhuje variant mosta s nosnou konštrukciou 

tuhého rámu vystuženého voľným oblúkom o rozpätí 80m (v DÚR sa navrhoval zavesený most, kde 

pylón vyvažuje asymetrické pole s rozpätím 90m). V priečnom reze most pozostáva z dvoch hlavných 

nosníkov, medzi ktorými sa nachádza betónová mostovka pre komunikáciu C 9,5 cesty I/18 a z bočných 

strán sú na konzolách umiestnené komunikácie pre chodcov. Pre MPP pod mostom bola stanovená 

požiadavka na výšku 6,5m pre vedľajšie trate a 6,7m pre hlavné trate, ktoré súčasný návrh rešpektuje. 

Niveleta cestnej komunikácie na moste je v spáde 3,93%, smerovo je premostenie  vedené šikmo na 

modernizovanú železničnú trať pod uhlom 45,76°. Na moste sa nachádza betónová mostovka, ktorá je 

spriahnutá s oceľovými priečnikmi s cieľom dosiahnuť čo najmenšiu stavebnú výšku mosta a zvýšiť tak 

podjazdnú výšku pod mostom. Z hľadiska vplyvov stavby na životné prostredie nie je predpoklad jeho 

negatívneho pôsobenia a to tak počas výstavby ako aj samotného užívania. Nakoľko neboli zmenené 

podmienky, za ktorých bolo predmetné stavebné povolenia vydané, pričom do dnešného dňa nebol 

vybraný zhotoviteľ predmetnej stavby. požiadal stavebník o predĺženie platnosti predmetného stavebného 

povolenia.            

            

 Okresný úrad  Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný 

úrad, s využitím ustanovení §-u 61 stavebného zákona, oznámil dotknutým orgánom a účastníkom 

konania zahájenie konania o predĺžení jeho platnosti so stanovením termínu na uplatnenie pripomienok. 

V rámci stanovenej lehoty neboli zo strany účastníkov konania resp. dotknutých orgánov a organizácií 

uplatnené žiadne námietky a pripomienky. Tunajší stavebný úrad akceptoval dôvody, pre ktoré  stavba 

nebola doteraz začatá a pretože predpoklady, za ktorých bolo predmetné stavebné povolenie vydané 

zostali nezmenené, žiadosti o predĺženie jeho platnosti vyhovel. Stavebník je však povinný rešpektovať  

záväzné podmienky uvedené v povolení č. č. OU-ZA-OCDPK-2018/001579/12/BIL zo dňa 06.06.2018,, 

ktoré ostávajú nezmenené.            

 Za vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia bol podľa položky 60a, písm. 

a) bod 1 prílohy zákona č.145/1995Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vybraný 

správny poplatok vo výška 100,-€ (uhradený prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.). 

 

 

P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania podľa §§ 53 a 54 zákona č.71/1967Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný 

úrad  Žilina,  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  Po vyčerpaní opravných prostriedkov je 

toto rozhodnutie v zmysle ustanovení §6, ods.1 a ods.2 písm. a) zákona č. 162/2015Z.z. o správnom 

súdnom poriadku preskúmateľné správnym súdom. 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Marián  Vranka  

          vedúci odboru 

 

 

 
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií www.minv.sk  v časti verejné vyhlášky a informácie, ako aj na centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk. 

 

 

http://www.minv.sk/
http://www.slovensko.sk/
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Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou   : 

1. Železnice SR, GR, Klemensova 8813 61 Bratislava  

2. Reming Consult, a.s., Pracovisko Žilina, Na bráne 4, 010 01 Žilina 

3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva 

k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté. 

 

Na vedomie : 

Mesto Liptovský Hrádok, odbor ŽPVaD, Hviezdoslavova 170, 033 01 Lipt.Hrádok 

SSC  GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

Železnice SR, OR Žilina, 1.mája 34, 010 01 Žilina 

LVS, a.s., Revolučná 595,  031 05 Liptovský Mikuláš 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

MDV SR, Sekcia ŽDaD, odbor DSÚ,  Nám.Slobody 6, 810 05 Bratislava 

OR PZ ODI L.Mikuláš, Komenského 841, 031 01 L.Mikuláš 

Okresný úrad, OSŽP, Nám.osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

                              


