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STAVEBNÉ POVOĽ E N I E

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán verejnej správy vo 
veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach), zároveň ako 
špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach 
a § 120 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, prerokov al podľa § 62 stavebného zákona žiadosť 
o stavebné povolenie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi 
účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje
stavbu dráhy:

v
„Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, 

úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo)“

UČS 403 Traťový úsek Svit - Štrba

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 
v zastúpení spoločnosťou: REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta č. 27, Bratislava
stavebníkovi:

v rozsahu:

stavebných objektov (SO):

Príprava územia
Svit - Štrba, výrub stromov

Železničný zvršok, železničný spodok, nástupištia, priepusty
Svit - Štrba, železničný zvršok
Svit - Štrba, železničný spodok
Svit - Štrba, železničný zvršok - demontáž
Svit - Štrba. zast. Lučivná. nástupištia
Svit - Štrba, káblová chráničková trasa
Svit - Štrba, vegetačné úpravy
Svit - Štrba, priepust v nžkm 210.348
Svit - Štrba, priepust v nžkm 21 1.764

Odbor 31
SO 403-31-01

Odbor 32
SO 403-32-01 
SO 403-32-02 
SO 403-32-03 
SO 403-32-04 
SO 403-32-05 
SO 403-32-06 
SO 403-32-11 
SO 403-32-12
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Odbor 33
SO 403-33-01

Mosty a umelé stavby
Svit - Štrba. zast. Lučivná, prístupy na nástupištia 
Časť: Schodiská 
Časť: Priepusty
Svit - Štrba, železničný most nad cestou 111/018149 \ potokom Rakovec 
v nžkm 210,750
Svit - Štrba, železničný most nad poľnou cestou v nžkm 211,780

Pozemné stavby
Svit - Štrba, zast. Lučivná, prístrešky pre cestujúcich
Svit - Štrba, zast. Lučivná, zastrešenie výstupov pre cestujúcich
Svit - Štrba, protihlukové steny
Svit - Štrba, navádzacie oplotenie
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, základy pod kontajnery

Trakčné vedenie a energetika
Svit - Štrba, trakčné vedenie
Svit - Štrba, ukoľajnenie oceľových konštrukcií
Svit - Štrba, zast. Lučivná, osvetlenie nástupíšť
Svit - Štrba, zast. Lučivná, osvetlenie prístupov na nástupištia
Svit - Štrba, zast. Lučivná, prípojka NN
Svit - Štrba, preložky rozvodov 6 kV ŽSR
Svit - Štrba, preložky rozvodov VN ;‘VSE"
Svit - Štrba, demontáž vedenia 22 kV (TNS) Štrba - podporná meniareň 
(PDM) Lučivná
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. prípojka 22 kV
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, pripojenie na trakčné vedenie
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. pripojenie spätného vedenia
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. DOO
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, uzemňovacia sieť
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná, prípojka NN, VN a TS

SO 403-33-02

SO 403-33-03

Odbor 34
SO 403-34-01 
SO 403-34-02 
SO 403-34-03 
SO 403-34-05 
SO 403-34-06

Odbor 35
SO 403-35-01 
SO 403-35-02 
SO 403-35-04 
SO 403-35-05 
SO 403-35-06 
SO 403-35-07 
SO 403-35-08 
SO 403-35-09

SO 403-35-10 
SO 403-35-11 
SO 403-35-12 
SO 403-35-13 
SO 403-35-14 
SO 403-35-15

prevádzkových súborov (PS):

Odbor 21
PS 403-21-01 
PS 403-21-02 
PS 403-21-03

Zabezpečovacie zariadenia
Svit - Štrba, traťové zabezpečovacie zariadenie 
Svit - Štrba, zabezpečenie stavebných postupov 
Svit - Štrba, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia

Odbor 22
PS 403-22-01 
PS 403-22-02 
PS 403-22-03 
PS 403-22-04 
PS 403-22-05 
PS 403-22-06 
PS 403-22-07 
PS 403-22-08 
PS 403-22-09 
PS 403-22-10 
PS 403-22-11

Oznamovacie zariadenia
Svit - Štrba, výstavba optorúr 
Svit - Štrba, optický kábel 
Svit - Štrba, miestna kabelizácia
Svit - Štrba, preložky diaľkového a traťového kábla "DK. TK - ŽSR"
Svit - Štrba. zast. Lučivná. rozhlasové zariadenie
Svit - Štrba. zast. Lučivná. informačné zariadenie
Svit - Štrba. zast. Lučivná. ozn. zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)
Svit - Štrba. zast. Lučivná. prenosové zariadenie
Svit - Štrba, úpravy na oznamovacích zariadeniach
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. miestna kabelizácia
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. prenosové zariadenie
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Odbor 24
PS 403-21-01 
PS 403-24-01.1 
PS 403-24-02

Silnoprúdová technológia
Svit - Štrba, podporná meniareň Lučivná. demontáže technológie 
Svit - Štrba, podporná meniareň Lučivná, demolácia budovy 
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. technologické zariadenie

Odbor 26
PS 403-26-02

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
Svit-Štrba. prevozná TM Lučivná. elektrická požiarna signalizácia 
(EPS)

Odbor 27
PS 403-27-01 
PS 403-27-02

Poplachový systém narušenia (PSN) a priemyselná televízia (PTV)
Svit - Štrba, zast. Lučivná. poplachový systém narušenia (PSN)
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. poplachový systém narušenia 
(PSN)

Odbor 29
PS 403-29-01 
PS 403-29-02

Kontrola a riadenie TP NET
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. diaľkové riadenie (DLR)
Svit - Štrba, prevozná TM Lučivná. dispečerský telefónny systém

na pozemkoch: v k. ú.: Lučivná s trvalým záberom na parcelách KN C č.: 667/2, 667/3. 667/4, 
668/4, 668/3, 668/5, 671/2, 672/10, 672/11, 672/13, 672/14, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 
672/8, 672/9, 673/5, 673/2, 673/4, 683/2, 684/31. 684/10, 684/11, 684/12, 684/13, 684/14. 
684/15, 684/16, 684/17, 684/18, 684/19, 684/20, 684/21, 684/22, 684/23, 684/24, 684/25,
684/26, 684/27, 684/28, 684/29, 684/3, 684/30, 684/31, 684/32, 684/33, 684/34, 684/35.
684/36, 684/37, 684/38, 684/39, 684/4, 684/40, 684/41, 684/42, 684/5, 684/6, 684/7, 684/8, 
684/9, 685/3, 685/2, 686/26, 686/39, 686/15, 686/16, 686/2, 686/25, 686/31, 686/32, 686/34, 
686/44. 686/45, 686/46, 686/49, 686/52, 686/53, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14,
686/17, 686/18, 686/19, 686/20, 686/21, 686/22, 686/23, 686/24, 686/27, 686/28, 686/29.
686/3, 686/30, 686/33, 686/35, 686/36, 686/37, 686/38, 686/4, 686/40. 686/41, 686/42,
686/43, 686/47, 686/48, 686/5, 686/50, 686/51, 686/54, 686/55, 686/56, 686/57, 686/59,
686/6, 686/60, 686/7, 686/8, 686/9, 697/2, 697/3, 697/4, 697/5, 697/6, 697/7, 697/8, 701/13, 
701/4, 701/5, 701/6, 868/58, 944/13, 944/15, 944/4, 944/5, 944/10, 944/11, 944/12, 944/13, 
944/14, 944/16, 944/2, 944/3, 944/6, 944/7, 944/8, 944/9, 945/2, 945/4, 945/6, 949/5, 953/3, 
953/4, 955/12, 955/22, 955/28, 955/29, 955/33, 955/4, 955/7, 955/10, 955/11, 955/13, 955/14, 
955/15, 955/16, 955/17, 955/18, 955/19, 955/2, 955/20, 955/21, 955/23, 955/24, 955/25, 
955/26, 955/27, 955/3, 955/30, 955/31, 955/32, 955/34, 955/35, 955/36, 955/5, 955/6, 955/8, 
955/9, 957/2, 957/3, 959/6, 959/3, 959/4. 959/5, 959/7, 960/14, 960/17, 960/10, 960/11, 
960/12, 960/13, 960/16, 960/18, 960/19, 960/2, 960/21, 960/3, 960/4, 960/5, 960/6, 960/7, 
960/8, 960/9, 961/11. 961/13, 961/15, 961/18, 961/6, 961/7, 961/10, 961/12. 961/14, 961/16, 
961/17, 961/2, 961/3, 961/4, 961/5, 961/8, 961/9, 962/14, 962/9, 962/10, 962/11, 962/12,
962/13, 962/15, 962/16, 962/17, 962/18, 962/19, 962/2, 962/20, 962/21, 962/22, 962/23,
962/3, 962/4, 962/5, 962/6, 962/7, 962/8, 965/15, 966/11. 966/13, 967/2, 967/3, 967/4, ku 
ktorým má stavebník vlastnícky, ako aj právny vzťah.

Tvmto rozhodnutím sa zároveň ruší platnosť rozhodnutia MDVRR SR č. 02969/2015/C343-
SŽDD/52719 zo dňa 26.08.2015. ktorým bola pôvodne povolená predmetná stavba dráhy
..Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Popraci-
Tatrv, UČS 403 - Svit-Štrba" v nezmenenej objektovej skladbe.
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Účel a popis stavby:

Stavba: „Modernizácia železničnej trate Žilina
Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo) - UČS 403 Traťový úsek Svit - Štrba" rieši modernizáciu 
traťového úseku železničnej trate Žilina - Košice od nžkm 209.800 (súčasný žkm 209,814) do nžkm 
213.000 (súčasný žkm 213.168).

Košice, úsek trate

Účelom ucelenej časti predmetnej stavby je umožnenie zvýšenia traťovej rýchlosti daného 
úseku železničnej trate do 160 km/h. priechodnosti vozidiel pre kinematický obrys vozidla 
U1C C a prechodového prierezu UIC GC.

Základné technické údaje a podrobnosti stavby sú zrejmé z predloženého projektu 
stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Na uskutočnenie stavby určuje Ministerstv o dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky (MDV SR) tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej oprávnenou 
spoločnosťou REMING CONSITLT, a. s., Trnavská cesta č. 27. Bratislava overenej 
MDV SR v stavebnom konaní, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny 
stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia MDV SR podľa §68 
stavebného zákona.

2. Stavbu uskutočniť dodávateľským spôsobom, organizáciou, ktorá bude určená na 
základe výberového konania. Stavebník je povinný po ukončení výberového konania 
oznámiť MDV SR. Sekcii železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhový stavebný úrad 
do 15 dní názov zhotoviteľa stavby (§62 ods. 1 písm. d stavebného zákona. V súlade 
s ustanovením § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť 
stavebnému úradu začatie stavby.

3. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska, ich prípadnú ochranu a preloženie 
podľa príslušných noriem a predpisov a za odborného dozoru správcov (vlastníkov).

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo 
fyzickou osobou. Doklady o vytýčení stavby je stavebník povinný predložiť 
stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. Stavebník je povinný zabezpečiť geodetické 
a kartografické práce (kontrolné merania, porealizačné zameranie a geometrický plán 
stavby pre vyznačenie zmien v operáte KN) cestou právnickej alebo fyzickej osoby 
oprávnenej na vykonávanie týchto činností podľa osobitných predpisov. Tieto budú 
podkladom pri uvádzaní stavby do prevádzky.

5. Stavebník je povinný mať na stavenisku overenú projektovú dokumentáciu stavby 
a viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác stavebný 
denník, ktorý je jej súčasťou, v zmysle ust. § 46a ods. 1 a § 46d ods. 1 a 2 stavebného 
zákona.

6. Stavbu označiť na viditeľnom mieste výrazným štítkom „Stavba povolená“ (s údajmi: 
názor stavby, stavebník, zhotoviteľ stavby, meno stavbyvedúceho, stav. dozoru, termín 
začatia a ukončenia stavby, údaje o povoľujúcom orgáne ktorý stavbu povolil).

7. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
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schopnosťou pohybu a orientácie a na stavbe použili len výrobky v zmysle ustanovenia 
§2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Doklady o tom doloží stavebník 
MDV SR k návrhu na uskutočnenie kolaudačného konania spolu s ostatnými dokladmi.

8. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky SUBP 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, dodržiavať predpis}' 
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb 
v obvode dráhy a na ochranu životného prostredia a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností ako aj predpisu Z2.

9. Stavebnik je povinný stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí 
pohybujúcich sa na stavenisku. Taktiež je povinný dbať na to, aby počas 
uskutočňovania stavby nedošlo k ohrozeniu stavby dráhy, jej zariadeni a dopravy na 
dráhe.

10. Do 7 dní od začatia stavby je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť MDV SR.
11. Na ochranu životného prostredia /záujmov spoločnosti/ sa určujú tieto podmienky: 

všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a priľahlých 
komunikácii. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.

12. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy (STN). 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné dráhové predpisy.

14. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených 
k stavbe, uvedených najmä vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach:

a) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, č. j.: ASMdpV-9-1153/2018, 12/2018,
b) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, č. j.: 30967/2018/ÚVHR/93759 zo dňa 17.12.2018.
c) Krajský pamiatkový úrad,

č. j.: KPUPO-2017/15066-3/51827/MX zo dňa 06.07.2017,
d) Okresný úrad Poprad, č. j.: OU-PP-OSZP-2018/005216-003-H.I zo dňa 28.02.2018,
e) Okresný úrad Poprad, č. j.: OU-PP-OSZP-2018/002650-025-PM zo dňa 03.05.2018.
f) Okresný úrad Poprad, č. j.: OU-PP-OSZP-2018/080728-02-JP zo dňa 07.12.2018,
g) Okresný úrad Poprad, č. j.: OU-PP-OSZP-2017/007715-002-HJ zo dňa 10.05.2017.
h) Okresný úrad Poprad, č. j.: OU-PP-OSZP-2014/00023-07-KK zo dňa 27.02.2014,
i) Okresný úrad Poprad, č. j.: OU-PP-OSZP-2017/005997-02-HA zo dňa 27.03.2017.
j) Okresný úrad Poprad, č. j.: OU-PP-PLO-2015/001106-014-BA zo dňa 20.10.2015.
k) Obec Lučivná. č. j.: 126/2016/HL zo dňa 08.03.2016.
l) Obec Lučivná. č. j.: 195/2016/HL zo dňa 07.07.2016.
m) Technická inšpekcia, a. s., č. j.: TIKO/2018-Zá zo dňa 10.12.2018.
n) Dopravný úrad. č.: 22911/2018/OUTZ-002 zo dňa 29.11.2018
o) Lesy Slovenskej republiky,

č. j.: 51083/130-2018. 22207/2012/2391 zo dňa 3.12.2018.
p) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,

č. j.: CS SVP OZ KE 4332/2018/2 zo dňa 11.12.2018 
r) SPP-distribúcia. č. j.: TD/0669/PP/Hy/2018 zo dňa 12.11.2018
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15. Stavebník, spolu so zhotoviteľom stavby sú povinní počas realizácie stavby zabezpečiť 
prepojenie účelových komunikácii cez železničný zvršok existujúcej dráhy na účel 
zabezpečenia prístupu pare. reg. KN-C č. 670 a ČOV, kat. úz. Lučivná. prípadne 
zabezpečiť toto prepojenie staveniskovými resp. inými náhradnými komunikáciami.

16. Stavebník si pred začatím stavebných prác zabezpečí súhlas orgánu ochrany ovzdušia na 
povolenie stavby malého zdroja znečistenia.

17. Stavebné práce nesmú b>1‘ začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 
právoplatnosť.

18. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch 
rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

19. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na MDV SR návrh na kolaudáciu stavby 
v súlade s § 79 stavebného zákona.

20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods.l 
stavebného zákona).

Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po 
doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

I.) K oznámeniu o začatí stavebného konania uplatnilo svoje pripomienky, požiadavky, resp.
námietky Združenie domových samospráv. Námestie SNP 13, Bratislava (doručené dňa
10.10.2018), ktoré sa označilo za účastníka stavebného konania a predložilo svoje vyjadrenie
v ktorom vyjadrilo svoj súhlas s realizáciou povoľovanej stavby za predpokladu splnenia
nasledovných požiadaviek a námietok:

a) K predmetnej stavbe „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský 
Mikuláš - Poprad" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si 
Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2, posledná veta 
zákona E1A č.24/2006 Z. z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo 
dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa § 140c ods.l 
stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie 
konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené 
v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy združenia priamo dotknuté 
umiestňovanou stavbou: zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

Uvedená požiadavka sa netýka predmetu stavebného konania. Územné konanie, predmetom 
ktorého bolo umiestnenie povoľovanej stavby do územia bolo ukončené právoplatným 
rozhodnutím Mesta Liptovský' Mikuláš pod č. ÚRaSP 2008/05770-TA1 zo dňa 31.12.2008, 
(právoplatné dňa 4.3.2009).

b) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na 
všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č.364/2004 Z. z..

Ministersh’o dopravy a výstavby Slovenskej republiky’ ako špeciálny stavebný úrad pre 
stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a § 120 ods.l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov nie je povoľujúcim orgánom pre vodné stavby.
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Podľa dostupných dokladov sú všetky dôležité písomnosti v rámci vodoprávneho konania pre 
vodné stavby právoplatné a boli oznamované zákonným spôsobom formou verejnej vyhlášky’. 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a teda aj 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. v z.n.p. o vodách a bola prerokovaná 
príslušným OÚ. odborom štátnej vodnej správy.
c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a 
Vodného zákona.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad pre 
stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a § 120 ods.l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov je povoľujúcim orgánom pre stavby dráh. pričom ustanovenie § 16 ods. 10 resp. 
§ 16a vodného zákona č. 364/2004 Z. z. sa nedotýka predmetnej stavby.

d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových 
pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa Vodného 
zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

Realizáciou povoľovanej stavby, nebudú vykonávané činnosti ktorými by mohlo dôjsť 
k ohrozeniu záujmov zachovania vodnej bilancie a environmentálnych cieľov a k zhoršeniu 
odtokových pomerov. Pre predmetnú činnosť prebehlo zisťovcicie konanie v zmysle zákona o 
E1A, v rámci ktorého bolo vyhodnotené, že sa nepredpokladá významné nepriaznivé 
ovplyvnenie dotknutých zložiek životného prostredia vrátane povrchových a podzemných vôd.

e) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 
Z. z. v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi 
a bola prerokovaná s príslušným orgánom štátnej správy, ktorý postupoval v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení.

f) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK. 
č. 543/2002 Z. z.

V rámci stavby boli do projektu stavby zapracované opatrenia, ktoré boli pre túto stavbu 
relevantné. Súčasťou projektu stavby sú aj vegetačné úpravy, ktoré riešia rozsiahlu výsadbu 
stromov a kríkov.

g) Žiadame, aby okolie stavby ..Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate 
Liptovský Mikuláš-Poprad" bolo podľa §39a ods.2 písm.b/ stavebného zákona upravené 
sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom 
konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa 
predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí, Bratislava 2010.
Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj 
mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami a projekt spĺňal metodiku Európskej 
komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU. PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA 
RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE.

Konanie o výrube stromov a stanovení náhradnej výsadby nie je predmetom povoľovacieho 
konania. Súčasťou projektu stavby sú aj vegetačné úpravy, ktoré riešia rozsiahlu výsadbu 
kríkov a stromov v okolí povoľovanej stavby dráhy. Objekt vegetačných úprav rieši aj 
zahumusovanie a zatrávnenie niektorých, stavbou dotknutých území.
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h) Na koľajový zvršok požadujeme využitie zatrávňovaniach tvárnic zabezpečujúcich nižšiu 
hlučnosť a lepšie nakladanie s vodami a to aspoň v úsekoch trate v zastavaných územiach. 
Uvedené opatrenia nie je možné použiť v podmienkach prevádzky železničných dráh v správe 
ŽSR. Riešenie útlmu hluku a vibrácií je riešené použitím štandardných a schválených 
konštrukcií v podkladaných konštrukčných vrstvách a primáme pomocou protihlukových 
bariér resp. následne pomocou sekundárnych úprav na fasádach budov.

Uvedené opatrenia nie je možné použiť v podmienkach prevádzky’ železničných dráh v správe 
ŽSR. Riešenie útlmu hluku a vibrácií je riešené použitím štandardných a schválených 
konštrukcií v podkladaných konštrukčných vrstvách a primárne pomocou protihlukových 
bariér resp. následne pomocou sekundárnych úprav na fasádach budov.

i) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z.

Požiadavka je riešená v 11.bode záväzných podmienok tohto rozhodnutia. Stavebník stavby je 
povinný vzniknutý> odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

j) Podľa §10 ods.l písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z. z. ..stavebné povolenie obsahuje 
okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných 
záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania": vyššie uvedené požiadavky 
žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 
písm. d /stavebného zákona v zmysle §10 ods.l písm. e vyhlášky č.453/2000 Z. z..

Uvedené požiadavky sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí, pričom obsahové a formálne 
náležitosti rozhodnutia sú plne v súlade s príslušným právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike.

Pripomienky, požiadavky a námietky vznesené Združením domových samospráv, Námestie 
SNP 13, Bratislava, v tomto konaní boli vyhodnotené ako neodôvodnené.

II.) K oznámeniu o začatí stavebného konania uplatnil svoje námietky účastník konania.
spoločnosť Kúpele Lučivná. a.s.. 059 31 Lučivná 290. právne zastúpená advokátskou
kanceláriou Chochoľák & Česla. s.r.o.. Krmanova 6. Košice (doručené dňa 08.10.2018),
s požiadavkou, aby MDV SR nimi navrhované riešenie zapracovalo priamo do podmienok
stavebného povolenia.

Spoločnosť KÚPELE LUČIVNÁ. a. s. so sídlom 059 31 Lučivná 290. IČO: 31 714 480, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo 233/P 
(ďalej aj ako ,.Kúpele Lučivná") bolo doručené Oznámenie o začatí stavebného konania 
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 01.10.2018, 
číslo: 26604/2018/SŽDD/74491.

Stavebník Železnice Slovenskej republiky. Klemensova 8, Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou REMING CONSULT a.s.. Trnavská cesta 27. Bratislava, podal žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy ..Modernizácia železničnej trate Žilina - 
Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry. UČS 403 - Svit-Štrba."

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad podľa 
§ 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 
stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania a nariadil na prerokovanie
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predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.11.2018 
o 10.00 hod. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri 
tomto ústnom pojednávaní.

Spoločnosť CHOCHOCÁK & ČESLA s.r.o.. advokátska kancelária so sídlom: Krmanova 6. 
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto. IČO: 36 857 416 prevzala dňa: 31.10.2018 právne 
zastúpenie spoločnosti Kúpele Lučivná v predmetnom stavebnom konaní na základe 
plnomocenstva datovaného 29.10.2018.

Dôkazy: Plnomocenstvo.

a) Spoločnosť Kúpele Lučivná je účastnikom predmetného stavebného konania. Postavenie 
spoločnosti Kúpele Lučivná ako účastníka predmetného stavebného konania potvrdzujú 
závery Krajského súdu v Bratislave v rozsudku sp. zn. 1 S/200/2015-95 zo dňa 19.01.2017 
a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7Sžk/15/2017 zo dňa 01.08.2018.

b) Spoločnosť Kúpele Lučivná je vlastníkom aj nasledovných nehnuteľností evidovaných na 
LV č. 540. nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lučivná. obec: Lučivná. okres: Poprad:

- pozemok - parcela registra ,.C" evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 670. vo 
výmere 4335 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ..pare. reg. KN-C 
č. 670‘j

- stavba so súpisným číslom 296 - budova ČOV na parcele číslo 670 (ďalej len ..ČOV j

Dôkazy: Výpis z LV č. 540 kat. liz. Lučivná.

ČOV je vodná stavba a zabezpečuje verejný záujem. ČOV slúži na čistenie splaškových 
odpadových vôd z areálu Kúpeľov Lučivná. z objektov liečebných kúpeľných domov, 
administratívneho objektu a z objektu bytového domu.

Prístupová komunikácia k ČOV je mimoriadne dôležitá, pretože v zmysle kolaudačného 
rozhodnutia ako aj príslušnej právnej úpravy, je povinnosťou prevádzkovateľa ČOV 
zabezpečiť likvidáciu (vývoz) prebytočného kalu v tekutom stave, pričom kal je vyvážaný 
v cisternových vozidlách objemu 15 m3, t. j. s vysokým zaťažením, ako aj pravidelnú údržbu, 
sends a revízie, ako aj odbery vzoriek a kontrolnú činnosť.

V súčasnosti je možné realizovať prístup na pozemok pare. reg. KN-C č. 670 a k ČOV po 
poľnej ceste-pare. reg. KN-C č. 967/1. kat. úz. Lučivná. pričom:

1) ide o pozemok pare. reg. KN-C č. 967/1.
2) tento prístup k ČOV je využívaný niekoľko rokov,
3) predmetná poľná cesta je vo vlastníctve Obce Lučivná a je celoročne udržiavaná.

Nová trasa železničnej trate križuje tento prístup k pare. reg. KN-C č. 670 a k ČOV. kat. úz. 
Lučivná.

Účelom týchto námietok spoločnosti Kúpele Lučivná ako účastníka predmetného stavebného 
konania je zabezpečenie prístupu na pare. reg. KN-C č. 670 a k ČOV. kat. úz. Lučivná vo 
vlastníctve Kúpele Lučivná z vyššie uvedených dôvodov a to pre spoločnosť Lučivná, ale aj 
dodávateľa služieb spoločnosti Kúpele Lučivná na zabezpečenie likvidácie prebytočného
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kalu, vývoz kalu v cisternových vozidlách zabezpečenie pravidelnej prevádzkovej činnosti 
- údržba, servis a revízie, ako aj odbery vzoriek a kontrolnej činnosti vo vzťahu k ČOV a to 
jednak po zrealizovaní stavby ako aj počas realizácie stavby.

c) Stavebníkom navrhovaný spôsob riešenia prístupu na pare. reg. KN-C č. 670 a k ČOV. 
kat. úz. Lučivná v zmysle projektovej dokumentácie.

Prístup na pare. reg. KN-C č. 670 a k ČOV, kat. úz. Lučivná navrhuje stavebník riešiť 
v projektovej dokumentácii (PD) nasledovne:

V PD je riešené v rámci objektu SO 403-32-01 Svit - Štrba, železničný zvršok prepojenie 
poľných ciest cez teleso zrušenej trate.

V TS SO 403-32-01-02-03-05 na str. 8 je uvedený nasledujúci text:

,,Vsžkm 211,5 po demontáži železničného zvršku sa vybuduje cez zrušené železničné 
teleso prepojenie poľných ciest ktoré zabezpečí prístup k ČOV patriacej Kúpeľom Lučivná. 
Počas výstavby bude prístup zabezpečený staveniskovými komunikáciami. "

,, Úprava sa prevedie na dl. 33.0 m. celková upravovaná plocha 200 m2. "

- Technická správa /Časť E3. súprava 7. zákazkové číslo: 092515. Miesto 
stavby: Traťový úsek: Svit-Strba/,

- Projektová dokumentácia, SO 403-32-01 Svit-Strba, železničný zvršok 
Príloha - Situácia SŽKM 211.400- SŽKM 212.400 
/označené podklady sú prílohou žiadosti o vydanie stavebného povolenia 
a špeciálny stavebný úrad ich má k dispozícii/

Ako už bolo vyššie uvedené, k ČOV je potrebné mať možnosť prístupu a to z týchto dôvodov:

1) je povinnosťou prevádzkovateľa ČOV zabezpečiť likvidáciu prebytočného kalu v tekutom 
stave.

2) kal je vyvážaný v cisternových vozidlách objemu 15nr'' t. j. s vysokým zaťažením.
3) je povinnosťou prevádzkovateľa ČOV pravidelnú prevádzkovej činnosti - údržba, servis 

a realizácie, ako aj odbery vzoriek a kontrolnej činnosti.

Dôkazy:

Prístupová komunikácia musí byť spevnená, v súčasnej dobe sú požiadavky v zmysle STN na 
prevedenie s uzatvoreným tvrdým povrchom. Zároveň musí slúžiť vo všetkých ročných 
obdobiach a podmienkach.

Stavebník je povinný uvedené zabezpečiť na vlastné náklady, keďže situácia bola vyvolaná 
predmetnou stavbou.

d) Užívanie staveniskových komunikácií.

Spoločnosť Kúpele Lučivná má za to. že je potrebné na zabezpečenie prístupu na pare. reg. 
KN-C č. 670 a k ČOV. kat. úz. Lučivná počas realizácie stavby zabezpečiť možnosť využívať 
staveniskové komunikácie.
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Povinnosť stavebníka, v súčasnosti so zhotoviteľom stavby zabezpečiť počas realizácie stavby 
prístup na pare. reg. KN-C č. 670 a k ČOV. kat. úz. Lučivná a to až do okamihu, kým bude 
sprístupnený prístup tak. ako je riešený v rámci objektu SO 403-32-01 navrhuje spoločnosť 
Kúpele Lučivná upraviť tak. že:

4.1 stavebník v súčinnosti so zhotoviteľom stavby zabezpečí prístup na/cez staveniskové 
komunikácie pre:
a) spoločnosť KÚPELE LUČIVNÁ. a.s., so sídlom 059 31 Lučivná 290. IČO: 31 714 480. 
ako vlastníka pare. reg. KN-C č. 670. kat. úz. Lučivná a k ČOV,
b) dodávateľa služieb spoločnosti Kúpele Lučivná na zabezpečenie likvidácie prebytočného 
kalu, vývoz kalu v cisternových vozidlách, zabezpečenie pravidelnej prevádzkovej činnosti - 
údržba, servis a revízie, ako aj odbery vzoriek a kontrolnej činnosti vo vzťahu k ČOV.

4.2 Stavebník uvedené zabezpečí uzavretím zmluvy, príp. zabezpečením iného oprávnenia, 
ktoré umožnia tak spoločnosti Kúpele Lučivná ako aj dodávateľovi v zmysle bodu 4.1 písm. 
a) prístup na/cez staveniskové komunikácie predmetnej stavby,

4.3 Stavebník uvedené zabezpečí na vlastné náklady.

e) Užívanie prepojenia poľných ciest cez železničný zvršok.

Prístup na pare. reg. KN-C č. 670 a k ČOV kat. úz. Lučivná po zrealizovaní predmetnej 
stavby je stavebníkom riešený v rámci objektu SO 403-32-01.
Spoločnosť Kúpele Lučivná považuje za nevyhnutné, aby:

5.1 uvedené riešenie prístupu na par. reg. KN-C č. 670 a ČOV. kat. úz. Lučivná. bolo uvedepe 
v podmienkach stavebného povolenia.

5.2 v stavebnom povolení je nevyhnutné stavebníka zaviazať zabezpečiť právne nielen 
fakticky možnosť užívania prepojenia poľných ciest cez železničný zvršok na účel 
zabezpečenia prístupu pare. reg. KN-C č. 670 a ČOV. kat. úz. Lučivná.

5.3 pre prípad, že nepôjde o komunikáciu zaťaženú právom všeobecného užívania, z dôvodu, 
že spoločnosť Kúpele Lučivná nie je vlastníkom dotknutých pozemkov, stavebník bol 
povinný zabezpečiť právo spoločnosti Kúpele Lučivná dotknutý pozemok, resp. jeho časť 
užívať a to vo forme zriadenia vecného bremena (právo prejazdu a prechodu) in rem, tzn. 
v prospech každého vlastníka panujúcej nehnuteľnosti pare. reg. KN-C č. 670. kat. úz. 
Lučivná. vrátane dodávateľov služieb spoločnosti Kúpele Lučivná na zabezpečenie likvidácie 
prebytočného kalu, vývoz kalu v cisternových vozidlách, zabezpečenie pravidelnej 
prevádzkovej činnosti - údržba, sends a revízie, ako aj odbery vzoriek a kontrolnej činnosti 
vo vzťahu k ČOV.

K splneniu podmienky podľa bodu 5.3 zo strany stavebníka dôjde zabezpečením uzavretia 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi vlastníkom 
republika, správca Železnice Slovenskej republiky /kde Železnice Slovenskej republiky sú 
stavebníkom predmetnej stavby/ ako povinným z vecného bremena, pričom pôjde o zriadenie 
vecného bremena in rem. tzv. v prospech každého vlastníka panujúcej nehnuteľnosti pare. reg. 
KN-C č. 670. kat. úz. Lučivná.

Slovenská
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Spoločnosť Kúpele Lučivná má za to. že je potrebné vyššie uvedené riešenia zapracovať 
priamo do podmienok v stavebnom povolení.

Spoločnosť Kúpele Lučivná príp. ďalšie námietky, resp. ďalšie skutočnosti uvedené v týchto 
námietkach uvedie priamo na nariadenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym 
zisťovaním dna 08.11.2018.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky’ k námietkam účastníka konania, spol. 
Kúpele Lučivná, a.s. Lučivná 290, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou Chochoľák 
& Česla s.r.o., Krmanova 6, 040 01 Košice uvádza, že povolením predmetnej stavby dráhy 
nebude ani v rámci výstavby ani po jej ukončení znemožnené užívanie pare. reg. KN-C č. 670, 
kat. úz. Lučivná, vrátane budovy COV Kúpeľov Lučivná a.s. Počas realizácie stavby bude 
prístupová trasa k COV zabezpečená v súlade s požiadavkami Kúpeľov Lučivná a.s., (viď 
podmienka č. 17 predmetného rozhodnutia) a písomnej dohody zúčastnených strán (stavebník 
resp.zhotovíte!' stavby, obec Lučivná a Kúpele Lučivná a.s.) uzavretej pred začatím výstavby. 
Prístup k pare. reg. KN-C č. 670. kat. úz. Lučivná. vrátane COV po ukončení výstavby 
predmetnej stavby dráhy a jej uvedení do prevádzky> rieši overená projektová dokumentácia, 
ktorá ft’orí prílohu stavebného povolenia (objekt SO 403 - 32 prepojenie poľných ciest cez 
teleso zrušenej trate). Podľa tejto projektovej dokumentácie bude prístupová komunikácia 
kČOV po ukončení výstavby výrazne kratšia ako doteraz, nakoľko sa v rámci predmetnej 
stavby zrealizuje prepojenie účelových komunikácii cez terajšie teleso železničnej trate tak, 
ako je to určené v územnom rozhodnutí.

Požiadavka, aby bol stavebník povinný zabezpečiť právo spoločnosti Kúpele Lučivná dotknutý 
pozemok (pare. reg. KN-C č. 670, kat. úz. Lučivná), resp. jeho časť užívať a to vo forme 
zriadenia vecného bremena (právo prejazdu a prechodu) in rem, tzn. v prospech každého 
vlastníka panujúcej nehnuteľnosti pare. reg. KN-C č. 670. kat. úz. Lučivná, vrátane 
dodávateľov služieb spoločnosti Kúpele Lučivná na zabezpečenie lih’idácie prebytočného 
kalu, vývoz kalu v cisternových vozidlách, zabezpečenie pravidelnej prevádzkovej činnosti - 
údržba, servis a revízie, ako aj odbeiy vzoriek a kontrolnej činnosti vo vzťahu k COV je 
dotknutými stranami (ŽSR a obec Lučivná) neakceptovateľná, čo bolo jednoznačne 
prezentované zástupcami Železníc Slovenskej republiky a obce Lučivná na miestnom zisťovaní 
stavebného konania dňa 8.11.2018.

V súvislosti s uvedeným uvádzame, že Kúpele Lučivná a.s. Lučivná 290. nepredložili 
v územnom konaní žiadne pripomienky a neuplatnili si ani žiadne námietky’ proti umiestneniu 
povoľovanej stavby vo vzťahu k budove ČO V.

Námietky vznesené spol. Kúpele Lučivná, a.s., 059 31 Lučivná 290, právne zastúpenými 
advokátskou kanceláriou Chochoľák & Cesla, s.r.o., Krmanova 6, Košice v tomto konaní 
boli MDV SR vyhodnotené ako neodôvodnené a tieto požiadavky boli dostatočným 
spôsobom vyriešené a zapracované do textu rozhodnutia - stavebného povolenia.

MDV SR určilo v podmienke č. 17 rozhodnutia, že stavebník spolu so zhotovíteľom stavby sú
povinní počas realizácie stavby zabezpečiť prepojenie voľných ciest cez železničný zvršok
existujúcej dráhy na účel zabezpečenia prístupu pare, reg. KN-C č. 670 a COV, kat, územie
Lučivná.

Prístup na vare, rez. KN-C č. 6~0 a k COV kat, úz. Lučivná po zrealizovaní predmetnej
stavby dráhy je riešený v rámci objektu SO 403-32-01 Svit - Štrba, železničný zvršok
prepojenie poľných ciest cez teleso zrušenej trate.
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Odôvodnenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
(MDVRR SR) rozhodnutím - stavebným povolením č. 02969/2015/C343-SŽDD/15949 zo 
dňa 16.03.2015 povolilo stavbu dráhy: „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek 
trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry, UČS 403 - Svit-Štrba

Kúpele Lučivná a. s., 059 31 Lučivná 290, podali voči tomuto rozhodnutiu MDVRR 
SR ako dožadujúci účastník konania rozklad. MDVRR SR. Sekcia ŽDD. Obor dráhový 
stavebný úrad rozhodnutím č.: 02969/2015/C343-SŽDD/15949 zo dňa 16.03.2015 
po vykonanom konaní rozhodlo o nepriznaní postavenia účastnika konania pre Kúpele 
Lučivná.

Kúpele Lučivná a. s., 059 31 Lučivná 290. podali voči tomuto rozhodnutiu 
MDVRR SR rozklad, ktorý minister dopravy rozhodnutím č. 102/2015, 
15854/2015/D220-SLP/32300-M zo dňa 15.06.2015 zamietol a rozhodnutie MDVRR SR 
potvrdil v celom rozsahu.

Kúpele Lučivná a. s., 059 31 Lučivná 290, podali na Krajský súd v Bratislave voči 
predmetnému rozhodnutiu ministra dopravy správnu žalobu. Krajský súd v Bratislave po 
preskúmaní veci rozsudkom sp. zn. 1 S/200/2015-95 zo dňa 19.01.2017 zrušil rozhodnutie 
ministra dopravy č.102/2015. 15854/2015/D220-SLP/32300-M zo dňa 15.06.2015.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podalo dňa 20.03.2018 proti 
rozsudku Krajského súdu v Bratislave v predmetnej veci na Najvyšší súd Slovenskej 
republiky kasačnú sťažnosť. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 
sp. zn. 7Sžk/l 5/2017 zo dňa 1.08.2018 kasačnú sťažnosť podanú MDV SR zamietol.

Dňom doručenia administratívneho spisu z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
dňa 20.08.2018. začalo stavebné konanie v predmetnej veci.

MDV SR, pod č.: 26604/2018/SŽDD/74491 zo dňa 01.10.2018 oznámilo všetkým 
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a nariadilo 
ústne pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním na deň 08.11.2018. K vydaniu 
stavebného povolenia sa vyjadrili známi účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých 
opodstatnené pripomienky boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky a námietky k predmetnej stavbe vznieslo (I.) Združenie domových 
samospráv, Námestie SNP 13, Bratislava a (II.) Kúpele Lučivná a. s.. Lučivná 290. právne 
zastúpené advokátskou kanceláriou CľHOCHOCÁK & ČESLA s.r.o.. Krmanova 6. Košice.

MDV SR sa so všetkými požiadavkami a námietkami (I.) Združenia domových 
samospráv, Námestie SNP 13. Bratislava a (II.) Kúpeľov Lučivná a. s., Lučivná 290, právne 
zastúpených advokátskou kanceláriou CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., Krmanova 6. Košice 
vysporiadalo v rozhodnutí o námietkach účastníkov konania tohto rozhodnutia.

Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu dráhy vydalo Mesto Liptovský Mikuláš pod 
č. Ú R aSP 2008/05 770- TA 1 zo dňa 31.12.2008, (právoplatné dňa 4.3.2009).
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V uskutočnenom stavebnom konaní MDV SR preskúmalo predloženú žiadosť 
o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného 
zákona a zistilo, že uskutočnením /ani budúcom užívaním/ stavby dráhy nebude ohrozený 
verejný záujem ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Taktiež zistilo, že uskutočňovaním stavby dráhy nebude ohrozená ani 
neprimerane obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.

MDV SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania, 
v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba dráhy nie je v rozpore so všeobecnými záujmami 
a nezistilo dôvody, ktoré by bránili jej povoleniu. Preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. MDV SR zároveň rozhodlo o zrušení rozhodnutia 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 02969/2015/C343-SŽDD/52719 zo dňa 26.08.2015.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia vo výške 1.000,- € 
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podľa § 61 ods. 1 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) 
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstve dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, Námestie Slobody č.6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

á?tavr s
i

Ing. Ján Farkaš 
generálny riaditeľ sekcie

Vybavuje: Ing. Nikola Mihaľová 
Tel: 055/6998578
E-mail: nikola.mihalova@mindop.sk

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 61 ods. 4 zákona 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
v súlade s § 26 ods. 2/ zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené 
na webovom sídle MDV SR, v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky žiada obec Batizovce a mesto Poprad, aby vyvesili 
verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na 
tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky.
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Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať späť 
na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s vyznačením dátumu jej vyvesenia 
a zvesenia.

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8. 813 61 Bratislava 
REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
SUDOP Košice, a.s.. Žriedlová 1. 040 01 Košice 
Kúpele Lučivná, a.s.. 059 31 Lučivná 290
Obec Lučivná, 059 31 Lučivná č.208 /+ lx na vyvesenie/
Mesto Liptovský Mikuláš. Štúrova 1989/41.031 01 Liptovský Mikuláš /+lx na vyvesenie/

Ostatným:
Ministerstvo životného prostredia SR. Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dobrovičova 12. 811 09 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Správa NMaV, Komenského 39, 040 01 Košice
Okresný úrad Poprad. Odbor SŽP. Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Okresný úrad Prešov. Odbor SŽP (ŠSOP. ŠSŽP. ŠSOH), Námestie mieru 3. 081 92 Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát. Pionierska 33. 080 05 Prešov
Okresné riaditeľstvo PZ. Okresný dopravný inšpektorát. Alžbetina 714/5. 058 01 Poprad
Okresné riaditeľstvo HaZZ Huszova 4430/4. 058 01 Poprad
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Partizánska 83, 058 01 Poprad
MDV SR, ÚVHR. Oddelenie obi. hygienika Žilina. Hviezdoslavova 1. 040 01 Žilina
Prešovský samosprávny kraj. Námestie mieru 2. 080 01 Prešov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Jesenná 14. 080 01 Prešov
Obvodný banský úrad. Markušovská cesta 1. 052 01 Spišská Nová Ves
Dopravný úrad. Divízia DDD. Sekcia ŠOTD. Letisko M. R. Štefánika. 823 05 Bratislava
PPF Krajský pozemkový úrad. Masarykova 10. 080 01 Prešov
Bývalí urbarialisti obce Lučivná, pozemkové spoločenstvo. 059 31 Lučivná 102
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Slovenská správa ciest, Miletičova 19. 826 19 Bratislava
Lesy Slovenskej republiky. OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Slovenský zväz telesne postihnutých. Sibírska 6959/24. 080 01 Prešov
MO Slovenský rybársky zväz, Jilemnického 948, 059 21 Svit
ŽSR. Železničné telekomunikácie. Kováčska 3. Bratislava
ŽSR. Oblastné riaditeľstvo Košice. Kasárenské námestie 11.041 50 Košice
ŽSR. Oblastná správa majetku Košice. Štefánikova 60. 040 01 Košice
ŽSR. Oblastné riaditeľstvo Košice. Sekcia OZT. Tomášikova 27. 041 50 Košice
ZSSK Cargo Slovakia, a.s.. Drieňová 24. 820 09 Bratislava
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 1 1 Bratislava
VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Ďumbierska 14. 041 59 Košice 
Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
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Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného 
zamestnanca obce Lučivná

Pečiatka a podpis zodpovedného 
zamestnanca obce Lučivná

2 9 01 2019
1 4 01 2019Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného 
zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš

MESTO LIPTOiteKÝ MIKULÁŠ 
MESTSI 

031 42 LIPTO#ft!4rfkULÁé

Pečiatka a podpis zodpovedného 
zamestnanca mesta Liptovský Mikuláš

MESTO LIPTOVŠRÝMIKULÁŠ 
MEST^^ml 

031 42 LIPTl
lD
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