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Záriečie 30.12. 2019

Vec: Kolaudačné rozhodnutie stavby „ Rekonštrukcia m. k. v obci Záriečie miestna časť
Podhájik“ v e r e j n o u v y h l á š k o u.

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Obec Záriečie, Záriečie č.190, 020 52 v zastúpení starostom Ing. Jozefom
Kollárom podala dňa 10.12.2019 na tunajší stavebný úrad Obec Záriečie návrh na
kolaudáciu stavby „ Rekonštrukcia m. k. v obci Záriečie miestna časť Podhájik “ na
pozemku parc.č. KN-C 2273 v k.ú Záriečie“.
Na stavbu vydal rozhodnutie o povolení stavby stavebný úrad Obec Záriečie pod. č.
1024/2018/TS1-SP zo dňa 17.12.2018, právoplatné 19.01.2019.
Obec Záriečie ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
a účelové komunikácie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, v znení posledných platných predpisov (ďalej len stavebný zákon)
v nadväznosti na §3a,§16 a §22 odst.2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
(cestný zákon), §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov podľa §46 a násl.
Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, po preskúmaní predloženého návrhu a na základe
ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s § 82 ods.1) stavebného zákona

povoľuje užívanie
stavby: „Rekonštrukcia m.k. v obci Záriečie miestna časť Podhájik “
na pozemku parc. č. KN-C 2273 v k.ú Záriečie.
Druh stavby : rekonštrukcia krytu vozovky s podkladovou vrstvou v pôvodnej trase a šírkou
vozovky 4,0m - dopravná infraštruktúra – trvalá líniová stavba
Účel užívania stavby : všeobecné užívanie komunikácii a ich súčastí

Pre užívanie stavby stavebný úrad určil podľa § 82 ods.2 stavebného
zákona tieto podmienky:





stavbu sa povoľuje ako trvalá.
každá zmena v užívaní musí byť vopred povolená príslušným stavebným úradom;
stavby je možné užívať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia;
vlastníci / užívatelia/ stavby sú povinní v zmysle § 103 stavebného zákona uchovávať
dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas jej užívania, vrátane zakreslenia
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všetkých zmien a doplnkov, pri zmene vlastníka ju odovzdajú novému nadobúdateľovi a
pri jej odstránení stavebnému úradu;
vlastníci / užívatelia/ stavby sú povinní ju udržiava v dobrom technickom stave, aby
nedošlo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu zdravia a bezpečnosti dopravy,
Pri kolaudačnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli na stavbe zistené
nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili vo svojom súhrne
riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

Ku kolaudácii sa súhlasne vyjadrili:
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 19.12.2019, číslo OU-PUOSZP-2019/001668-002
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote námietky účastníkov
konania neboli podané.

Odôvodnenie.
Na základe návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý podal dňa 10.12.2019 na
tunajší stavebný úrad stavebník Obec Záriečie, Záriečie 190, 020 52, IČO:00317926, stavebný
úrad oznámil začatie kolaudačného konania listom č. 1089/2019/TS1-OZ zo dňa 11.12.2019
a vykonal miestne šetrenie dňa 19.12.2019. Podmienky stavebného povolenia boli splnené.
Stavebník ku konaniu doložil: certifikáty stavebných výrobkov použitých na stavbe, k
nahliadnutiu stavebné povolenie č. 1024/2019/TS1-SP zo dňa 17.12.2018, právoplatné
04.01.2019 a projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
V kolaudačnom konaní neboli podané námietky.
Užívaním stavby nie je ohrozené zdravie a bezpečnosť osôb, ani neprimerane
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a záujmov
starostlivosti o životné prostredie.
Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo
výroku.
Správny poplatok sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch nevyberá.

Poučenie

Podľa § 53 a násl. zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny
opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dna doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec Záriečie, Záriečie č.190, 020 52.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon c. 162/2015 Z. z.).
Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Obce Záriečie po dobu 15 dní od
nasledujúceho dňa po vyvesení a súčasne sa zverejní aj na webovej stránke obce
www.zariecie.sk.

…………………………………
Ing. Jozef Kollár
starosta obce Záriečie
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Vyvesené dňa : ........................................... Zvesené dňa : ..................................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.....................................................................

Doručí sa:
1. Navrhovateľ : Obec Záriečie, Záriečie č. 190, 020 52
2. Projektant : PROJART spol. s r.o., Jozef Kvaššay, Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica
Zhotoviteľ stavby : ASFA-KDK, s.r.o., Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dotknutým orgánom:
1. SSD, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. PVS, a. s., ul. Nová č.133, 017 01 Považská Bystrica
3. OÚ Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum1/1, 017 01
4. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov č. 1130/50, 017 01 Pov. Bystrica
7. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
8. Obec Záriečie
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