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Kolaudačné rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ CA OCDPK“) ako príslušný
špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a
podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení
(stavebný zákon), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení
povoľuje
stavebníkovi: Žilinský samosprávny kraj
sídlom: ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“)
užívanie stavby:
„Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 most cez bezmenný potok v k. ú. Vysoká nad Kysucou“
Na predmetnú stavbu vydal OÚ CA OCDPK stavebné povolenie č. s.: OU-CA-OCDPK-2019/000201-009, zo dňa
26. 02. 2019, právoplatné dňa 02. 04. 2019.
Stručný popis stavby:
Účelom stavby je rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010. Stavba má nadväznosť na stavbu jestvujúcej cesty.
Súčasný stavebno-technický stav existujúceho mostu je veľmi zlý a oprava nie je ekonomická a nebolo by ňou možné
zabezpečiť bezpečné fungovanie mostného objektu. V rámci stavebných prác dôjde k vybúraniu existujúcich častí
mostu a k ich nahradeniu presýpaným mostom. Výmenou starého mostu novým sa v danom mieste zvýši celkový
možný prietočný profil z 2,0 m2 na 3,59 m2. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta
a zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode.
stavebný pozemok: pozemná komunikácia II/541 Turzovka - Semeteš, ckm cca 16,300
kraj: Žilinský
okres: Čadca
katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou
zhotoviteľ stavby: SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
projektant (DSV): DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina,
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zodpov.projektant: Ing. Lukáš Rolko
OÚ CA OCDPK povoľuje užívanie stavby za splnenia týchto osobitných podmienok:
a) Majetkový správca cesty II/541 Turzovka - Semeteš 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 II/541 Turzovka - Semeteš a jej stavebných objektov v časti stavby bude zabezpečená v zmysle
platnej legislatívy a príslušných platných STN.
c) dodržanie podmienok stanoviska Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, Palárikova
91, 022 01 Čadca, orgán štátnej vodnej správy, č. s.: OU-CA-OSZP-2022/005776-002 zo dňa 03. 05. 2022: požiadať
o stanovisko správcu vodného toku – SVP š. p. OZ Piešťany
d) dodržanie podmienok stanoviska Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, Palárikova
91, 022 01 Čadca, orgán odpadového hospodárstva, č. s.: OU-CA-OSZP-2022/005748-003 zo dňa 20. 04. 2022: je
potrebné dodržať stanovené podmienky vo veci nakladania so vzniknutými odpadmi
Odôvodnenie
Stavebník Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 05. 04. 2022 na OÚ CA
OCDPK návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, č. s. 04585/2022/OD-52, zo dňa 01. 04. 2022, pre stavbu:
„Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 most cez bezmenný potok v k. ú. Vysoká nad Kysucou“.
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-2019/000201-009, zo dňa 26. 02. 2019, právoplatné dňa 02. 04. 2019.
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-2022/007381-002, zo dňa 18. 05. 2022, v ktorom vyzval účastníkov konania, aby uplatnili svoje námietky
najneskôr na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 09. 06. 2022 (pondelok) o 09:00
hod., so stretnutím na Okresnom úrade v Čadci, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91,
022 01 Čadca (3. poschodie, č. dverí 37), podľa úradnej zápisnice, č. s.: OU-CA-OCDPK-2022/007381-004 zo dňa
09. 06. 2022, za účasti prítomných podľa prezenčnej listiny, č. s.: OU-CA-OCDPK-2022/007381-003 zo dňa 09.
06. 2022, neboli vznesené voči predmetnej stavbe žiadne námietky. Ku konaniu boli na OU CA OCDPK doručené
súhlasné písomné stanoviská bez pripomienok od:
- Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, č. ORHZCA1-2022/000475-002 zo dňa 09. 06. 2022
- Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu, o. z., Jančeka 36, 034 01 Ružomberok,
č. s.: CS SVP OZ PN 6061/2022/2 zo dňa 30. 06. 2022
OÚ CA OCDPK boli ku kolaudačnému konaniu k predmetnej stavbe predložené:
• Stavebné povolenie č. s.: OU-CA-OCDPK-2019/000201-009, zo dňa 26. 02. 2019;
• Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 most cez
bezmenný potok v k. ú. Vysoká nad Kysucou“; stupeň: DSP/DRS; dátum: 03/2018; číslo zákazky: 18-001L;
zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Rolko, schválená OÚ CA OCDPK;
• Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 most cez
bezmenný potok v k. ú. Vysoká nad Kysucou“, stupeň: DSV; dátum: 11/2019; číslo zákazky: 19-031L; zodpovedný
projektant: Ing. Lukáš Rolko
• Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
Na základe výsledku kolaudačného konania stavebný úrad konštatuje, že boli dodržané podmienky stavebného
povolenia, ako aj príslušných právnych predpisov a neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu
kolaudačného rozhodnutia a riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby.
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Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol OU 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
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácii v Čadci. Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
Ostatným účastníkom konania sa dokument doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou 15 dní na úradnej tabuli
Okresného úradu Čadca a obce Vysoká nad Kysucou.
Vyvesené dňa:
...................................
Zvesené dňa:
...................................
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 závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika
SVP š.p. OZ Piešťany , Nábrežie I. Krasku 3834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia , Palárikova 91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina, Slovenská republika
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a zachranného zboru Čadca, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť, Košická 2, 010 65 Žilina, Slovenská republika
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 25/8498, 010 08 Žilina, Slovenská republika
SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, 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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