MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
_____________________________________________________________________________
Číslo: 12745/1800/2017/9-T
Vybavuje: Ing. Eva Ulrichová
V Trstenej dňa 19.12.2017

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Trstená ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) a § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení
s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
posúdilo návrh Mesta Trstená, zastúpeného PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou, primátorkou
mesta, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO 00 314 897 zo dňa 19.07.2017 o vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNÁ CESTA
OKOLO TATIER II. ETAPA“, s objektovou skladbou SO 01 Cyklochodník, SO 02 Mestský
mobiliár“, na pozemkoch parcela registra C-KN č. 14256/80, 1577/27, 1752/71, 1575/14, 1600/57,
1600/56, 14413/35, 14413/134, 1424/321, 1424/230, 14413/133, 2288/232, 14413/132, 2288/231,
vytvorených geometrickým plánom č. 64/2017 v katastrálnom území Trstená v kolaudačnom
konaní a na základe jeho výsledkov
v y d á v a toto r o z h o d n u t i e, ktorým podľa
ustanovenia § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

užívanie

stavby: „HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER II. ETAPA“,
s objektovou skladbou: SO 01 Cyklochodník, SO 02 Mestský mobiliár,
postavenej na pozemkoch parcela registra C-KN č. 14256/80, 1577/27, 1752/71, 1575/14,
1600/57, 1600/56, 14413/35, 14413/134, 1424/321, 1424/230, 14413/133, 2288/232, 14413/132,
2288/231, vytvorených geometrickým plánom č. 64/2017.
katastrálne územie Trstená,
stavebníkovi: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO 00 314 897.
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Vymedzenie účelu užívania stavby:

Trvalá inžinierska stavba zaradená podľa § 43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona ako druhá etapa
cyklotrasy, ktorá je po celej dĺžke vybudovaná v intraviláne mesta Trstená. Začína sa na ulici Mieru
od štátnej cesty I/ 59 v blízkosti mosta cez rieku Oravica, pokračuje na existujúci sídliskový
asfaltový chodník. V rámci chodníka cyklotrasa prechádza súbežne s riekou popri sídlisku a
nemocnici s poliklinikou až na sídlisko Západ, kde je trasa ukončená pri existujúcej mestskej
komunikácii, ktorá sa napája na štátnu cestu I/59. Dĺžka II. etapy cyklotrasy je 1,300 km.
Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Trstená pod č. 12067/2067/2016/9-T
zo dňa 14.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2016.
Stavba obsahuje stavebné objekty:
- SO 01 Cyklochodník
- SO 02 Mestský mobiliár
SO 01 Cyklochodník
• technické riešenie
Cyklochodník je vybudovaný o šírke 3,00 m. Povrch cyklochodníka je z asfaltového betónu hrúbky
2 x 40 mm. V cyklochodníku je zabudovaná obojstranná žlabovka TBO 1-30. Výškovo je trasa
napojená na existujúce komunikácie. Odvodnenie cyklochodníka je priečne 2,0% jednostranným
smerom do terénu. Krajnice sú obojstranne spevnené štrkovou zeminou.
• smerové pomery
Trasa cyklochodníka je priama, s oblúkmi minimálne 5,00 m. Šírka trasy cyklochodníka je 3,00 m.
• sklonové pomery
Priečne a pozdĺžne sklony sú vyhotovené tak, aby vyhovovali bezpečnej prevádzke a príslušným
normám. Priečne sklony sú minimálne 2,0% jednostranne, pozdĺžne sklony minimálne 0,5%,
maximálne 8,0%.
• konštrukčné usporiadanie
- konštrukčná skladba na teréne:
Asfaltový betón AC 11 O; II
Asfaltový betón AC 11 L; II
Vibrovaná štrkodrva fr. 0-32
Vibrovaná štrkodrva fr. 33-64

hr. 40 mm
hr. 40 mm
hr. 120 mm
hr. 200 mm

- konštrukčná skladba na vyfrézovanom povrchu:
Asfaltový betón AC 11 O; II
hr. 40 mm
Asfaltový betón AC 11 L; II
hr. 40 mm
Vibrovaná štrkodrva fr. 0-32
hr. 120 mm
Vibrovaná štrkodrva fr. 33-64
hr. 200 mm
• odvedenie povrchových vôd
Dažďové vody z povrchu cyklochodníka sú odvedené priečne jednostranne minimálne 2,0% do
terénu.
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SO 02 Mestský mobiliár

Sú vyhotovené dva modulové usporiadania mestského mobiliáru. Prvý modul pozostáva z
dvoch lavičiek, odpadkového koša a stojanu na bicykle. Druhý modul je totožný, jeho súčasťou nie
je stojan na bicykle.
Je osadených celkovo 12 ks drevených lavičiek, 6 ks odpadkových košov a 3 ks stojanov na
bicykle.
• parkové lavičky
Jedná sa o parkové lavičky šírky 705 mm, dĺžky 1,50 m a výšky 0,820 m. Nosná kostra je
zinkovaná oceľová s povrchovým lakom, sedák a operadlo s masívneho dreva s finálnym lakom.
Lavičky sú ukotvené o dve základové pätky 400x800 mm, hĺbky 700 mm.
• odpadkové koše
Nosná kostra je zinkovaná oceľová, povrchovo upravená nástrekom práškového vypaľovaného
laku. Opláštenie z masívneho dreva a oceľového pozinkovaného plechu.
Zhásač cigariet je navrhnutý z antikora, vložená nádoba z pozinkovaného plechu, so spodným
ukotvením. Odpadkový kôš je ukotvený o základovú pätku 400x400 mm, hĺbky 700 mm.
• stojany na bicykle
Jedná sa o obojstranný stojan, rám je oceľový pozinkovaný krytý nástrekom práškového
vypaľovacieho laku. Má pevný pás vytvarovaný do meandrovitých drážok pre bicykle. Stojan je
ukotvený o dve základové pätky 400x400 mm, hĺbky 700 mm.
• informačné tabule
Súčasťou daného stavebného objektu sú aj dve informačné tabule, jedna je umiestnená na konci
I. etapy cyklochodníka a druhá na začiatku II. etapy cyklochodníka. Dané informačné tabule slúžia
pre informovanosť cyklistu o smerovaní cyklotrasy. Tabule sú plechové, o rozmeroch 750x750mm,
so zahnutým lisovaným okrajom s ochranou fóliou, vrátane kotviacej tyče. Informačná tabuľa je
osadená do základovej pätky 500x500 mm, hĺbky 900 mm.
Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona
podmienky:

určuje tieto

 Stavba bude užívaná a prevádzkovaná k účelu stanovenom v projektovej dokumentácii
overenej stavebným úradom a podľa bezpečnostných predpisov, ktoré sa na túto stavbu
vzťahujú. Akákoľvek zmena v užívaní stavby musí byť ohlásená stavebnému úradu, ktorý o
nej rozhodne.
 Vlastník stavby je povinný udržiavať vybudované dielo starostlivosťou dobrého hospodára
tak, aby nedošlo k jeho predčasnému znehodnoteniu.
 Vlastník stavby je povinný v zmysle stavebného zákona uchovať po celý čas užívania úplnú
projektovú dokumentáciu stavby so všetkými rozhodnutiami, pri zmene vlastníka stavby ju
odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
Dodržať podmienky uvedené v stanovisku ku kolaudácii stavby, ktoré vydala Slovenská
správa ciest IVSC, Žilina, zo dňa 23.08.2017:
 Zrealizovanie opatrení na zabránenie možného vzniku škôd z titulu prevádzky a údržby
štátnej cesty I/59 požadujeme, v zmysle nášho stanoviska č. 5821/2016/6470/7485 zo dňa
21.03.2016 zrealizovať do 31.05.2018.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: žiadne námietky neboli podané.

Odôvodnenie
Stavebník Mesto Trstená, zastúpené PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou, primátorkou
mesta, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO 00 314 897, podal dňa 19.07.2017 návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „HISTORICKO-KULTÚRNO-PRÍRODNÁ
CESTA OKOLO TATIER II. ETAPA“, s objektovou skladbou: SO 01 Cyklochodník,
SO
02 Mestský mobiliár, postavenú na pozemkoch parcela registra C-KN číslo 14256/80, 1577/27,
1752/71, 1575/14, 1600/57, 1600/56, 14413/35, 14413/134, 1424/321, 1424/230, 14413/133,
2288/232, 14413/132, 2288/231, vytvorených geometrickým plánom č. 64/2017, katastrálne
územie Trstená.
Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Trstená pod
č. 12067/2067/2016/9-T zo dňa 14.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2016.
Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania verejnou vyhláškou
a dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo a nariadil na deň 23.08.2017 ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. V oznámení upozornil stavebný úrad účastníkov konania
a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne. Konanie sa uskutočnilo dňa 23.08.2017 a o jeho priebehu bol
vyhotovený protokol v súlade s ustanovením § 81a ods. 1 stavebného zákona.
Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad preskúmal:
• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní,
• doklady o predpísaných skúškach,
• doklady o overení požadovaných parametroch vlastností výrobkov.
Ku stavbe sa vyjadrila Slovenská správa ciest IVSC, ktorá vydala stanovisko zo dňa
23.08.2017, Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal súhlasné
záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby pod č. OU-TS-OSZP-2017/001167 zo dňa 30.08.2017.
Pri porovnaní skutočného realizovania stavby s projektovou dokumentáciou stavby
overenou v stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že kolaudovaná stavba bola zrealizovaná podľa
stavebného povolenia a PD odsúhlasenej v stavebnom konaní.
Na základe vykonaného konania, posúdenia predložených dokladov stavebný úrad zistil, že
nie je žiadna prekážka vydania rozhodnutia na užívanie stavby, v súlade s vykonaným dokazovaním
podľa § 76 a násl. stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia,
pričom pre užívanie stavby určil podmienky na užívanie.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
jeho oznámenia.
Podľa § 54 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, t.j. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená.
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle
zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

PhDr.

Ing. Magdaléna
Zmarzláková
primátorka mesta

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia podľa
ustanovenia § 26 správneho poriadku a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Trstená a vo vchode bytového domu súpisné číslo 961/26 v Trstenej. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne aj iným spôsobom
v mieste obvyklým, na internetovej stránke Mesta Trstená.

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Doručuje sa:
Účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1/ Urbár Trstená, pozem. spol., Osadská 678, 028 01 Trstená
2/ Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, v správe HNsP, Mieru 549, 028
01 Trstená
3/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4/ Vlastníci domu 961/26, Mieru 961/26, 028 01 Trstená (so žiadosťou o vyvesenie)
5/ Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená (so žiadosťou o vyvesenie)
Na vedomie:
6/ Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254,
027 44 Tvrdošín
7/ Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
8/ Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613,
010 01 Žilina
9/ OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
10/ Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12/ SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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13/ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
14/ Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Miestneho priemyslu 569,
029
01 Námestovo
15/ A-PROJEKT, architektonický ateliér, Námestie Š.N. Hýroša, 12, 034 01 Ružomberok, Ing.
Ján Potoma, Ing. Miroslav Lukáč – zodpovedný projektant
16/ CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský
Mikuláš – zhotoviteľ stavby
17/ Urbár Trstená, pozem. spol., Osadská 678, 028 01 Trstená

18/ Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, v správe HNsP, Mieru 549, 028
01 Trstená
19/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

