Mesto SVIT
Spoločný stavebný úrad
Hviezdoslavova 269/33
059 21 SVIT

/144532/31

Žifčáková
055/622 12 11 kl.131

16. 06. 2017

Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo)
1.etapa, časť PODJAZD SVIT

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
V zastúpení stavebníka Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo
Bratislava, Klemensova 8 Bratislava, Vás žiadame v zmysle § 58 zákona č. 50/1976 Zb.
v z.n.p. (stavebný zákon), § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., o vydanie stavebného povolenia na
predmetnú stavbu.
Mesto Liptovský Mikuláš dňa 31.12.2008 pod číslom ÚRaSP 2008/05770 – Tal, vydal
Územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.03.2009.
I.

Stavebník:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO : 31 364 501

v zastúpení:

REMING CONSULT, a. s.
Trnavská cesta č. 27
831 04 BRATISLAVA

na základe splnomocnenia: generálneho riaditeľa ŽSR zo dňa 5. 6. 2006
II.

III.

Názov stavby: Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský
Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa, časť PODJAZD SVIT
Druh stavby: stavba dráhy - líniová stavba § 139 zákona č. 50/1976 Z.z.
Miesto stavby: UČS 402 ŽST. Svit (nžkm 205,300 – 209,800)
Katastrálne územie: Svit
Predpokladaný termín realizácie stavby: 25 mesiacov 2017- 2019

IV.

V.

Spracovateľ dokumentácie :

REMING CONSULT, a. s.
Trnavská cesta č. 27
831 04 Bratislava

Základné údaje o stavbe:

Hlavným účelom stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad –Tatry (mimo), je modernizovať technickú infraštruktúru

železničnej trate v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry na takú úroveň, aby vyhovovala
európskych parametrov v súlade s medzinárodnými dohodami AGC a AGTC. Pri
modernizácií železničných tratí je kladený dôraz na rýchlosť a hlavne na bezpečnosť
prepravy. Stavba pozostáva z päť etáp, pričom samotná 1.etapa je delená na ucelené časti
stavby : UČS 401 Traťový úsek Poprad – Svit, UČS 402 ŽST Svit a UČS 403 Traťový úsek
Svit – Štrba.
Z praktických dôvodov a s ohľadom na požiadavku realizácie modernizácie železničnej
trate za súčasnej prevádzky sa budú jednotlivé UČS stavby „Modernizácia trate Žilina –
Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad -Tatry (mimo), 1. etapa“ včítane
predkladaného dodatku „časť PODJAZD SVIT“ realizovať ako samostatná stavby. Každá
UČS tak bude spĺňať „definíciu“ samostatnej stavby.
V roku 2005 bola vypracovaná PD preložky cesty č. III/3064 Batizovce - Svit
Dopravoprojektom Bratislava, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, ale NDS uvedenú
preložku nezrealizovala pri výstavbe diaľnice D1. Z dôvodu zrealizovaného výkupu
pozemkov NDS preložka cesty III/3064 Batizovce - Svit kopíruje pôvodnú trasu.
MDVaRR SR Sekcia žel. dopravy a dráh vydalo v roku 8/2016 Dodatok č.
1 Schvaľovacieho rozhodnutia pre PD stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,
úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad –Tatry (mimo), 1.etapa, časť PODJAZD SVIT pod č.
16129/2016/C350- SŽDD/48749.
SO 402-38-06 Žst. Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064,
rieši napojenia existujúcich komunikácií a priľahlých areálov na preložku cesty III. tr. č.
III/3064 v intraviláne mesta Svit a chodníky pre peších a cyklistov stranách preloženej cesty.
SO 402-38-07 Žst. Svit, prípojné komunikácie k nástupištiam a vykládke k preložke
cesty III/3064 rieši napojenia prístupových komunikácií a od železničných objektov na
preložku cesty III. tr. č. III/3064 v intraviláne mesta Svit.
V rámci stavebného objektu SO 402-34-08 Žst. Svit, Oplotenie záhradkárskej osady
Svit– Breziny (NDS 303-02) sa odstráni oplotenie prekážajúce stavebným prácam súvisiacim
s výstavbou cesty III/3064 a v nevyhnutnom rozsahu sa vybuduje náhrada za odstránené
oplotenie a vstupné brány do záhradkárskej osady Breziny.
VI.

Predmetom tejto žiadosti o vydanie stavebného povolenia sú nasledovné
stavebné objekty:
SO 402-34-08 Žst. Svit, Oplotenie záhradkárskej osady Svit - Breziny (NDS 303-02)
SO 402-38-06 Žst. Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064
SO 402-38-07 Žst. Svit, prípojné komunikácie k nástupištiam a vykládke

VII.

Celkové náklady stavby : SO, ktoré sú predmetom SP: 335 310,39 €

VIII. Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, katastrálne územie, vlastnícke právo:
ČÍSLO LV

PARCELA REGISTRA
ČÍSLO PARCELY

DRUH POZEMKU
KN-E

UZATVORENÉ

ZBVB

ostatné plochy

KN-C
KÚ: SVIT
475/54; 494/1; 494/26;
494/27; 494/28; 494/31
494/32; 626/98
626/126; 626/127;
626/129
115/34

2077

ostatné plochy

115/33

TATRASPOL J, s.r.o v 1/1

2359

ostatné plochy

115/24; 463/564; 626/120;
626/125

NDS a.s. Dúbravská cesta
14, Bratislava 841 04 v 1/1

1500

zast. pl. a nadv.

t.t.p.

vlastník SR v 1/1
v správe ŽSR

IX. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám:
1. LV 1500 – vlastník Slovenská republika
Správca Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, PSČ 813 61 SR
2. LV 2359 vlastník NDS a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 01
Rozhodnutie o vyvlastnení č. OU-PO-OVBP2-2017/003759/50936/ŠSS-BP
3. LV 2077 vlastník Tatraspol J, s.r.o. Hlavná 847/45, Svit 059 21
Rozhodnutie o vyvlastnení č. OU-PO-OVBP2-2017/003762/031671/ŠSS-BP
X. Spôsob uskutočnenia stavby:
Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný verejnou
súťažou.
XI. Zoznam a adresy účastníkov konania:
V zmysle § 8 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona sa pri líniovej stavbe zoznam účastníkov konania
neuvádza.
XII. Vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy,
účastníkov konania: sú súčasťou dokladovej časti v samostatnej prílohe k žiadosti o SP.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. a 439/2012 Z.z. v znení neskorších
predpisov, ods.5. pol. 60 g) vo výške 400 € Vám bude uhradený bankovým prevodom na
Váš účet po zaslaní Vašich fakturačných údajov.
V súlade s ustanovením § 67 ods. 2 stavebného zákona Vás žiadame o určenie
platnosti rozhodnutia v trvaní 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, nakoľko celá stavba je rozsahovo veľmi rozsiahla, technicky náročná s
požiadavkou na časovo obsiahlu prípravu podkladov pre začatie stavebných prác.
Na základe uvedeného Vás v zastúpení stavebníka žiadame o vydanie stavebného
povolenia.

Ing. Slavomír Podmanický
generálny riaditeľ
Prílohy
2 x projektová dokumentácia uvedených objektov UČS 402 súpr. č. 6 a súpr. č. 7- zostáva SÚ
1 x aktualizované súhrnné časť stavby
1 x situácia na katastrálnej mape
1 x Dokladová časť
- Splnomocnenia, vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania
- Listy vlastníctva
- Doklady k pozemkom BKZ (budúce kúpne zmluvy), KZ (kúpne zmluvy), ZBVB (zmluvy o budúcich zmluvách
pre zriadenie vecného bremena), súhlasy.
Co)
31-vVú 31
21- vTes
spracovateľ

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
___________________________________________________________________________
Č. j.: 2017/1695/06196/005-La
Vo Svite dňa 25. 07. 2018

OZNÁMENIE
o pokračovaní stavebného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhlášk a
Dňa 28.06.2017 podali Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8,
813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 v zastúpení REMING CONSULT, a. s., Trnavská
cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavebný objekt „SO 402-38-06 ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky
k preložke cesty III/3064“ na pozemkoch parc. č. KN – C 115/24, 115/34, 463/564, 494/1,
494/26, 494/27, 494/28, 494/31, 494/32, 626/125, 626/126 v k. ú. Svit, stavebný objekt
„SO 402-38-07 ŽS Svit, prípojné komunikácie k nástupištiam a vykládke k preložke
cesty III/3064“ 475/54, 626/98, 626/120, 626/127, 626/129 v k. ú. Svit a stavebný objekt
„SO 402-34-08 ŽS Svit, Oplotenie záhradkárskej osady Svit – Breziny (NDS 303-02)“
463/564, 626/125 v k. ú. Svit v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina
– Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 1. etapa, časť ODJAZD
SVIT", na ktorú vydalo Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad rozhodnutie
o umiestnení stavby pod č. j.: ÚRaSP 2800/05770-TA 1 dňa 31.12.2008 s jeho platnosťou
na päť rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, t. j., dňa 04.03.2009.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Vzhľadom na skutočnosť, že podaná žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre
posúdenie stavby a vydanie stavebného povolenia, stavebný úrad vyzval stavebníka
na doplnenie žiadosti a konanie rozhodnutím zo dňa 20.09.2017 pod č. j.:
2017/1695/06196/002-La na potrebný čas prerušil. Rozhodnutie o prerušení konania bolo
stavebníkovi doručené dňa 27.09.2017. Stavebník doručil dňa 24.11.2017 na stavebný úrad
žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania. Požiadavke stavebníka stavebný úrad
vyhovel a rozhodnutím zo dňa 01.12.2017 pod č. j.: 2017/1695/06196/003-La konanie
na požadovaný čas prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti.
Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v zastúpení REMING CONSULT,
a. s., Bratislava predložil dňa 21.12.2017 Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti
o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon EIA) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Modernizácia železničnej
trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 1. etapa“.
./.

Uvedeným dňom sa začalo správne konanie vo veci predpokladaných vplyvov na životné
prostredie na Okresnom úrade v Poprade, ako príslušnom orgáne štátnej správy, ktorý
oznámil listom zo dňa 05.01.2018 zmenu navrhovanej činnosti. Na základe tejto skutočnosti,
Mesto Svit, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné
konanie v uvedenej veci prerušil až do vyriešenia predbežnej otázky (§ 40 správneho
poriadku) - vydania rozhodnutia Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné
prostredie, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA.
Po predložení prepracovanej projektovej dokumentácie stavebného objektu „SO 402-38-06
ŽS Svit, prípojné komunikácie a chodníky k preložke cesty III/3064“, v ktorej sa neuvažuje
s umiestnením a realizáciou časti predmetného stavebného objektu - cyklistického chodníka
na pozemku parc. č. KN – C 115/33 v k. ú. Svit a rozhodnutia Okresného úradu Poprad,
odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. j.: OU-PP-OSZP-2018/002650-25/PM
zo dňa 03.05.2018, v ktorom rozhodol, že zmena činnosti „Modernizácia železničnej trate
Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa sa nebude
posudzovať podľa zákona EIA, Mesto Svit, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 2
ods. 1 písmena a) bodu 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vo väzbe na ustanovenia § 3a, § 16 a § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto v súlade § 61 ods. 1
stavebného zákona oznamuje pokračovanie stavebného konania známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska
a žiadosť s podkladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu
ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť po predchádzajúcom dohovore na Spoločnom obecnom úrade vo Svite – Mestský
úrad vo Svite, ul. Hviezdoslavova 268/32 (č.tel.: 052/78 75 115).
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak v určenej lehote
svoje stanovisko neoznámia, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Vyvesené dňa: ..........................

Zvesené dňa: ............................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, OPaK
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia riadenia projektov,
Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy,
pozemných komunikácií a investičných projektov, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy,
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39a,
040 01 Košice
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4,
040 01 Košice
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov
Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Poprad, Nábrežie
Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 2,
080 01 Prešov
Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného
prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Poprade, Alžbetina
714/5, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II.
16, 058 01 Poprad
Štrkopiesky Batizovce, s. r. o., Batizovce 674, 059 35 Batizovce
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, odpadové hospodárstvo,
štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
058 01 Poprad
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum, Ludnanska 3, 040 11 Košice
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Slovak Telekom, a. s., Poštová 18, 042 10 Košice /miestne a diaľkové siete/
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit
TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21 Svit
SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Ing. Peter Dobrovolský, REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
- projektant

