
OKRESNÝ 
ÚRAD 
ČADCA 

číslo spisu: OU-CA-OCDPK-2019/003693-008 

Stupeň dôvernosti: V J 

.., , 

odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií 

v Čadci dňa 26. 04. 2019 

KOLAUDACNE ROZHODNUTIE 

Navrhovateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania 

sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

podal dňa 11 . 02. 2019 na Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, sídlom Palárikova 91 , 022 01 Čadca (ďalej len „OÚ CA OCDPK") dokument: 
„Rekonštrukcia a modernizácia cesty 111/2018 Čadca - Milošová - žiadosť o kolaudáciu 
dokončenej stavby", č. s. 03478/2019/OD-1, zo dňa 29.01.2019, 

pre stavbu: ,,Rekonštrukcia a modernizácia cesty 111/2018 Čadca - Milošová" 

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) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. I 35/1961 Zb.") stavebné povolenie č. s.: OU-CA-OCDPK-
2016/008104-013, zo di'ía 11. 08. 2016. 

OÚ CA OCDPK v súlade s § 81 zákona č. 50/l 976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.") 
preskúmal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a rozhodol takto: 

užívanie stavby: 

,,Rekonštrukcia a modernizácia cesty 111/2018 Čadca - Milošová" 

sa podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. 

Žiadateľ/stavebník: 

Projektant: 

p o v o ľ u j e. 

Žilinský samosprávny kraj , Ul. Kamenského 48, 011 09 Žilina 

( ďalej len „stavebník") 

Ing. Ivana Šubjaková, reg. č. 4275 * A2; Fraňa Mráza 24,010 01 

Ži lina 

Stavebný pozemok: pozemok cesty 111/20 18 Milošova - Megoňky, ckm 0,000 - 1,548 
v k. ú. Čadca 

Stručný popis stavby: ,,Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/20 18 Čadca - Milošová" 
ľe lefon 

+421-4 1-430 87 60 
E-mai l 

martin .kovac5@minv.sk 
Internet 
www.minv .sk 

I ČO 
0015 1866 



Predmetom stavby je rekonštrukcia celej dÍžky jestvujúcej pozemnej komunikácie 

III/2018 Milošová - Megoňky v k. ú. Čadca (miestopis: od prímestskej časti mesta Čadca -

Milošová po konečnú zastávku autobusov na Megoňkách). Rekonštrukcia cesty je navrhovaná 

v jej celej dÍžke v staničení ckm 0,000 až po ckm 1,548. Komunikácia prechádza viacerými 

parcelami KN-C, v k. ú. Čadca. Účelom rekonštrukcie bude zosilnenie vozovky (respektíve 

výmena obrusnej vrstvy v niektorých úsekoch - obnova vozovky) , ktorá má lepšie protišmykové 

vlastnosti ako súčasný kryt a takisto tzv. zarezaním krajníc na zabezpečenie lepšieho odtoku 

povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch. Ako nový kryt sa použije asfaltový 

betón strednozrnný ACO 11-II hrúbky 50 mm, vo vybratých úsekoch je navrhnutá aj kompletná 

výmena konštrukcie vozovky vrátane výmeny podložia. Počas stavebných prác bude doprava na 

prístupových komunikáciách len čiastočnej obmedzená, a to hlavne po dobu pokládky nových 

konštrukčných vrstiev. Súčasťou stavby: ,,Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Milošová 

- Megoňky" sú aj dva mostné objekty (mostný objekt ev. č.: 2018-001 a mostný objekt ev. č. : 

2018-002). Dôvodom rekonštrukcie mostných objektov je oprava ich poškodených častí 

a rekonštrukcia mostného príslušenstva. Stavebné práce na mostnom objekte ev. č. 2018-001 

budú pozostávať vo vybudovaní novej spriahujúcej žb dosky na pôvodných rámových 

prefabrikátoch, zhotovení nových ríms a nových zábradlových zvodidiel na moste. Dno vodného 

toku bude opevnené pod mostným objektom lomovým kameňom do betónu. Priľahlé úseky pri 

krídlach mostného objektu budú spevnené ťažkým kamenným záhozom. Stavebné práce na 

mostnom objekte ev. č.: 2018-002 budú pozostávať vo vybudovaní novej spriahuj úcej žb dosky 

na pôvodných žb nosníkoch , zhotovení nových ríms a nových zábradlových zvodidiel. 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 27. 03. 
2019 (streda) o 09:30 hod. , na Okresnom úrade Čadca, odbore cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Palárikova 91 , 022 01 Čadca (III. poschodie, kancelária č. 37), neboli vznesené 
voči predmetnej stavbe žiadne námietky. 

OÚ CA OCDPK povoľuje užívanie stavby za splnenia týchto osobitných podmienok: 

a) Majetkový správca cesty III/2018 Milošová - Megol'í.ky je povinný po prevzatí 
predmetnej stavby ju udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená. 

b) Údržba cesty III/2018 Milošová - Megoňky v časti stavby bude zabezpečená v zmysle 
platnej legislatívy a príslušných platných STN. 

ODÔVODNENIE 

Stavebník ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal 
dňa 11. 02. 2019 na OÚ CA OCDPK dokument: ,,Rekonštrukcia a modernizácia cesty 111/2018 
Čadca - Milošová - žiadosť o kolaudáciu dokončenej stavby", č. s. 03478/2019/0D-1, zo dňa 
29. O 1.2019, pre stavbu: ,,Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Čadca - Milošová". 

2 



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-2016/008104-013, 
zo dňa 11.08.2016. 

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-CA-OCDPK-2019/003693, zo dňa 27. 02. 2019, 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 27. 03. 201 (streda) o 09:30 
hod., na Okresnom úrade Čadca, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Palárikova 
91, 022 01 Čadca (III. poschodie, kancelária č. 37), kde neboli vznesené voči predmetnej 
stavbe žiadne námietky . 

OÚ CA OCDPK boli ku kolaudačnému konaniu k predmetnej stavbe predložené: 

• Stavebné povolenie č. s.: OU-CA-OCDPK-2016/008104-013, zo dňa 11.08.2016; 
• Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu: ,,Rekonštrukcia a modernizácia cesty 

IIl /20 18 Čadca - Milošová"; projektant: Ing. Ivana Šubjaková, autorizovaný stavebný 
inžinier, č. reg.: 4275 * A2, Fraňa Mráza 24,010 01 Žilina, schválená OÚ CA OCDPK; 

• Stavebný denník; 
• Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 
• Dokumentácia kvality stavby - Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Čadca -

Milošová; Objekt: SO 101 Rekonštrukcia a zosilnenie cesty Ill/2018 v km 0,000 - 1,548 
• Dokumentácia kvality stavby - Rekonštrukcia a modernizácia cesty lII/2018 Čadca -

Milošová; Objekt: SO 201 Rekonštrukcia a modernizácia spodnej a vrchnej stavby 
mostného objektu ev. č. 2018-001 cez bezmenný potok 

• Dokumentácia kvality stavby - Rekonštrukcia a modernizácia cesty Ill /20 18 Čadca -
Milošová; Objekt: SO 202 Rekonštrukcia a modernizácia spodnej a vrchnej stavby 
mostného objektu ev. č. 2018-002 cez bezmenný potok 

• Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - Geodetická časť, vypracoval: Ing. Jozef 
Orság, autorizovaný geodet a kartograf, dátum: l l /2018; 

• Harmonogram prác. 

OÚ CA OCDPK posúdil žiadosť Žilinského samosprávneho kraja, Kamenského 48, 
O 11 09 Žilina, na vydanie kolaudačného rozhodnutia s potrebnými prílohami v celom rozsahu 
a dospel k záveru, že predmetná stavba je užívania schopná. 

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. 
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 1 O a 11 
sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, od poplatkov oslobodené. 
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POUČE IE 

V zmysle ustanovenia § 54 zákona č . 71 /1967 Zb. o právnom 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 dopra y a pozemných komunikácii v Čadci. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych oprávnených 

prostriedkov. 

Ing. artin Kováč 
edúci odboru 

Doručuje sa: 

1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, O 11 49 Žilina, 
2. SprávaciestŽSK, M. Rázusa 104, 01001 Žilina, 
3. Mesto Čadca , Mestský úrad, Námesti e slobody 30, 022 O I Čadca , 
4. SYP š. p. , OZ Piešťany , Správa povodia stredného Váhu 1, 020 71 Nimnica, 

5. Lesy SR, š. p., OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca, 
6. Ing. Ivana Šubjaková, Fraňa Mráza 24, O IO O I Žilina, 

Na vedomie: 
7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, ODi , Palárikova 977,022 01 Čadca , 
8. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91 , 022 O I Čadca , 

9. Slovak Telecom, a. s. , Rosinská cesta 8, O IO 08 Žilina, 
IO . SPP-distribúcia, a. s., Závodská cesta 26, 010 01 Žilina, 
11. Stredoslovenská Distribučná , a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
12. SEVAK, a. s. , Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, 
13 . Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621 , 022 O I Čadca , 
14. Spis. 

Ostatným účastníkom konania sa doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou 15 dní 
na úradnej tabuli Okresného úradu Čadca a Mesta Čadca. 

Vyvesená dľía: J., t OS- jJ) J 1 

'fli[J 
/~MESTO ČADCA 
------- -61 

podpis, pečiatka 

Zvesená dňa: 

podpis, pečiatka 

4 


