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Kolaudačné rozhodnutie
Výrok
Navrhovateľ: Žilinský samosprávny kraj
sídlo: ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
podal dňa 13. 10. 2021 na Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, sídlom Palárikova
91, 022 01 Čadca (ďalej len „OÚ CA OCDPK“) dokument: „Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia“, č.
03880/2021/OD-134, zo dňa 11. 10. 2021,
pre stavbu: „Rekonštrukcia MO č. 2020-001 (M6746) most cez tok Predmieranka pred obcou Korňa“
Na predmetnú stavbu vydal OÚ CA OCDPK ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) stavebné povolenie č. s.: OU-CAOCDPK-2020/009921-005, zo dňa 04. 09. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 10. 2020.
OÚ CA OCDPK v súlade s § 81 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) preskúmal návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia a rozhodol takto:
užívanie stavby:
„Rekonštrukcia MO č. 2020-001 (M6746) most cez tok Predmieranka pred obcou Korňa“
sa podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb.
p o v o ľ u j e.
Žiadateľ/stavebník: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“)
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Rolko, reg. č. 5438 * I2
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Stavebný pozemok: pozemok cesty III/2020 Korňa v ckm 0,124 – 0,142 v k. ú. Turzovka;
Stručný popis stavby:
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Stavebné práce spočívajú v rekonštrukcii mosta (vybúranie zvršku mosta, vybudovanie spriahajúcej dosky na
pôvodných predpätých nosníkoch KA-61, realizácia novej vozovky na moste a nových prechodových oblastí pred
a za mostom, vybudovanie nových ríms, v ktorých budú ukotvené nové ZBZ) a v rekonštrukcii nadväzujúcich
oporných múrov priamo súvisiacich s mostným objektom.
Pred ústnym pojednávaním bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručené stanovisko od Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru v Čadci, č. s.: ORHP-CA-2021/000536-003 zo dňa 04. 11. 2021, ktorým bol
vyjadrený súhlas s kolaudáciou predmetnej stavby bez pripomienok.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 04. 11. 2021 (štvrtok) o 09:30
hod., pri p. k. III/2020 Korňa v ckm cca 0,124 v k. ú. Turzovka, podľa úradnej zápisnice, č. s.: OU-CAOCDPK-2021/012415-04 zo dňa 04. 11. 2021, za účasti prítomných podľa prezenčnej listiny, č. s.: OU-CAOCDPK-2021/012415-03 zo dňa 04. 11. 2021, neboli vznesené voči predmetnej stavbe žiadne námietky.

OÚ CA OCDPK povoľuje užívanie stavby za splnenia týchto osobitných podmienok:
a) Majetkový správca cesty III/2020 Korňa je povinný po prevzatí predmetnej stavby ju udržiavať v stave
zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená a skutočnosť o prevzatí stavby ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu.
b) Údržba cesty III/2020 Korňa v časti stavby bude zabezpečená v zmysle platnej legislatívy a príslušných platných
STN.
Odôvodnenie
Stavebník Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 13. 10. 2021 na OÚ CA OCDPK
dokument: „Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia“, č. s. 03880/2021/OD-134, zo dňa 11. 10. 2021, pre
stavbu: „Rekonštrukcia MO č. 2020-001 (M6746) most cez tok Predmieranka pred obcou Korňa“.
Na predmetnú stavbu vydal OÚ CA OCDPK ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
stavebné povolenie č. s.: OU-CA-OCDPK-2020/009921-005, zo dňa 04. 09. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 07. 10. 2020.
Po podrobnom preštudovaní predmetnej žiadosti OÚ CA OCDPK oznámil v zmysle § 80 ods. 1, 2 zákona č.
50/1976 Zb. začatie kolaudačného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, č. s.: OU-CAOCDPK-2021/012415-002, zo dňa 14. 10. 2021, v ktorom vyzval účastníkov konania, aby uplatnili svoje námietky
najneskôr na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 04. 11. 2021 (štvrtok) o 09:30 hod., pri p. k. III/2020
Korňa v ckm cca 0,124 v k. ú. Turzovka, kde neboli vznesené voči predmetnej stavbe žiadne námietky, rovnako bol
vyjadrený súhlas bez pripomienok aj v písomnom stanovisku doručenom od Okresného riaditeľstva hasičského a
záchranného zboru v Čadci, č. s.: ORHP-CA-2021/000536-003 zo dňa 04. 11. 2021.
OÚ CA OCDPK boli ku kolaudačnému konaniu k predmetnej stavbe predložené:
• Stavebné povolenie č. s.: OU-CA-OCDPK-2020/009921-005, zo dňa 04. 09. 2020;
• Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby: „Rekonštrukcia MO č. 2020-001 (M6746) most cez tok
Predmieranka pred obcou Korňa“; dátum: 09/2021; arch. č.: 21-048L; vypracoval: Ing. Lukáš Rolko, schválená OÚ
CA OCDPK;
• Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby – geodetická časť, projektant: Ing. Anton Kováč, dátum
02. 09. 2021
• Stavebný denník
• Dokumentácia: Odpad
• Dokumentácia kvality stavby, záverečná správa
OÚ CA OCDPK posúdil žiadosť stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia s potrebnými prílohami v celom
rozsahu a dospel k záveru, že predmetná stavba je užívania schopná.
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Na základe uvedených skutočností rozhodol OÚ CA OCDPK tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Za vydanie tohto rozhodnutia sa správny poplatok nevyberá, pretože podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové
organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, od
poplatkov oslobodené.
Poučenie
V zmysle ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto
rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (oznámenia) na Okresný úrad, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácii v Čadci. Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Ján Balhárek PhD.
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
SPRÁVA CIEST ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Správa ciest ŽSK závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný, Palárikova 95, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia , Palárikova 91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina, Slovenská republika
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 25/8498, 010 08 Žilina, Slovenská republika
STRABAG s.r.o. Bratislava, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Lesy SR, š.p., Odštepný závod Čadca, Ľudmily Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť, Košická 2, 010 65 Žilina, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 11 Bratislava, Slovenská republika
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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