
M E S T O    B Y T Č A 
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia 

Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo: VaŽP- 86/2018           V Bytči dňa  27.2.2018 
          VaŽP-319 /2016        

Kolaudačné rozhodnutie 

Na  Mestský úrad  v Bytči bola   doručená žiadosť o  kolaudáciu stavby  spoločnosťou  DEC 
International, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava  v zastúpení stavebníka ŽSR 
Klemensova č.8,813 61 Bratislava   na stavbu ŽSR „Modernizácia trate Púchov – Žilina 
pre rýchlosť do 160/km/hod. II.etapa - prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom    
v k.ú. Hrabové, Veľká Bytča, Malá Bytča, Predmier stavebný objekt SO 49 38 04“, na 
ktorú bolo vydané stavebné povolenie zo dňa 17.1.2014 pod číslom VaŽP/110/2014 – 
právoplatné  22.3.2014 a rozhodnutie č.VaŽP/116/2015-Sk o zmene stavby pred dokončením 
zo dňa 27.2.2015.  Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie. 
Mesto Bytča, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa 
§ 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov  (ďalej len stavebný zákon“) a  § 3a odst.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov („ďalej len cestný zákon“) v nadväznosti na 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“), posúdil návrh na 
kolaudačné konanie  a rozhodol a  podľa  § 82 odst.1 stavebného zákona  týmto 

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e     s t a v b y  

 

ŽSR „Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160/km/hod. II.etapa - 
Prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom    v k.ú. Hrabové, Veľká Bytča, Malá 
Bytča , Predmier  stavebný objekt SO 49 38 04“ na pozemkoch 
3105/4,3100/70,3100/77,3100/83,85,3100/80,81,3087/6,3081/7,3080/12,3080/3 v k.ú.Veľká 
Bytča, 396/16,396/50,396/72,396/79 v k.ú.Malá Bytča,951/10,951/15-16. Predmier. 

Pre užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods.2 stavebného zákona tieto podmienky. 

 1.Kolaudovaná stavba bude užívaná  ako poľná cesta s výhybňami  kategórie  
P4//30,ktorá zabezpečuje po zrušení priecestia jediný možný prístup k pozemkom 
a miestnemu ihrisku. Komunikácia je navrhnutá aj na občasný prechod nákladných 
vozidiel a autobusov. 

       2.Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby  
        uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá  
        nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu, v zmysle § 103  
       stavebného zákona. 
       3.V zmysle § 86 stavebného zákona je vlastník stavby v súlade s dokumentáciou    
       overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné, 
       kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby     
       nevznikalo  nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo  
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k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej 
užívateľnosť. 

     4.V zmysle § 85 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený 
      v kolaudačnom alebo stavebnom rozhodnutí. 
     5.Ku kolaudácií boli predložené  elaboráty kvality, dokumentácia skutočného vyhotovenia 
stavby, stavebný denník,  meracie a geodetické protokoly, zápisy o skúškach a vyjadrenia, 
geometrický plán.   

Táto  stavba je tohto času dokončená v zmysle PD a spôsobilá na samostatné užívanie. 
Údržba objektu bude zabezpečovaná podľa príslušných platných noriem vlastníkom stavby. 
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili 
k užívaniu stavby.   

 
O d ô v o d n e n i e: 

Na  Mestský úrad  v Bytči bola   doručená žiadosť o  kolaudáciu stavby  spoločnosťou  DEC 
International, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava  v zastúpení stavebníka ŽSR 
Klemensova č.8,813 61 Bratislava   na stavbu ŽSR „Modernizácia trate Púchov – Žilina 
pre rýchlosť do 160/km/hod. II.etapa - prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom    
v k.ú. Hrabové, Veľká Bytča, Malá Bytča,Predmier  objekt SO 49 38 04“, na ktorú bolo 
vydané stavebné povolenie zo dňa 17.1.2014 pod číslom VaŽP/110/2014 – právoplatné  
22.3.2014 a rozhodnutie č.VaŽP/116/2015-Sk o zmene stavby pred dokončením zo dňa 
27.2.2015.  Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie. 
Na základe predmetného návrhu špeciálny stavebný úrad v Bytči, oznámil v zmysle § 80 
ods.1 stavebného zákona  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 
správy  začatie kolaudačného konania. V oznámení stanovil tiež termín ústneho konania 
a miestneho zisťovania na deň 20.9.2016. Súčasne účastníci konania a dotknuté orgány štátnej 
správy boli v zmysle stavebného zákona upozornení že,  svoje námietky a pripomienky 
k návrhu môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V konaní 
neboli uplatnené účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi  žiadne námietky 
a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu užívacieho povolenia. Vzhľadom na to, že neboli ku 
kolaudácií stavby doložené všetky potrebné podklady, ktoré vznikli pri miestnom zisťovaní  
vyzval žiadateľa v súlade s § 81 ods.3 stavebného zákona a § 19 ods.3 správneho poriadku  
o doplnenie rozhodnutím .č.VaŽP/88/2017 zo dňa 3.2.2017 a konanie prerušil. Žiadateľ 
doplnil  podklady,  avšak neúplne, a preto požiadal Mesto Bytča o predĺženie lehoty 
doplnenia podkladov ku kolaudácií. Mesto Bytča vyhovelo žiadosti o predĺženie lehoty 
rozhodnutím č.VaŽP/88/2017 zo dňa 16.5.2017. Predĺženie lehoty spočívalo v tom ,že na  
stavebnom úrade v Bytči prebiehalo konanie vedené  na stavbu „Preložka VTL plynovodu 
DN 300 pod poľnou cestou v km 0,100-0,500“, ktoré má súvislosť  s týmto kolaudovaným 
objektom. 

Súčasne stavebný úrad  žiadateľa v súlade s  § 19 odst.3 správneho zákona upozornil, že   
ak žiadosť  nedoplní o požadované  doklady v termíne,   konanie vo veci  žiadosti 
o kolaudačné povolenie na  stavbu ŽSR „ Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť  
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160/km/hod. II.etapa - prepojenie komunikácii na pozemky za Váhom  v k.ú. Hrabové, 
Predmier, Veľká Bytča, Malá Bytča objekt SO 49 38 04 “ zastaví. 

 

V kolaudačnom konaní špeciálny stavebný úrad skúmal, či stavba sa uskutočnila podľa 
v stavebnom konaní overenej  projektovej dokumentácie a či boli dodržané podmienky 
stavebného povolenia. Ďalej skúmal, či uskutočnenie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať 
verejný záujem, najmä z hľadiska ochrany  životného prostredia, ochrany života a zdravia  
osôb, bezpečnosti práce a cestnej premávky, z hľadiska platných technických a všeobecných  
technických požiadaviek na výstavbu  pričom nezistil žiadne vady alebo nedostatky, ktoré by 
bránili užívaniu stavby. Stavba vyhovuje základným požiadavkám  na stavby (§ 43 d 
stavebného zákona). Špeciálny stavebný úrad preto rozhodol tak,  ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
V zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za 
vydanie kolaudačného rozhodnutia sa vyrubuje správny poplatok vo výške 100 €, ktorý je 
príjmom Mesta Bytča.  
 
 
P o u č e n i e: 
 
Proti tomuto rozhodnutiu účastníci konania sa môžu  odvolať na Okresný úrad  odbor 
pre cestnú dopravu a  pozemné komunikácie v Žiline v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia  
prostredníctvom Mesta Bytča - Mestského úradu, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča. Po 
vyčerpaní opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle ustanovení § 6, ods.1 a ods.2 
písm.a) zákona č.162/2015 Z.z. o správnom súdnom poriadku preskúmateľné súdom podľa 
príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc.Miroslav Minárčik 
                                                                                                                        primátor mesta 
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Rozhodnutie sa doručuje:   
ŽSR, Klemensova 8,Bratislava 
DEC International s.r.o,Slávičie údolie 106,Bratislava 
DEC International s.r.o, Centrum 26/31 Považská Bystrica 
REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27,Bratislava 
Poľnohospodárske družstvo Predmier 
Obec Predmier 
 

Kamenivo Slovakia, Bytča Hrabové 
Vando Ján Korbáš, Malá Bytča 
K-TEN Kompeny Mariánske Námestie 3,Žilina 
NDS Mlynské Nivy 1,Bratislava 
Ministerstvo dopravy Nám.slobody 6,Bratislava 
Správca PTZ Orange Slovensko a.s.Banská Bystrica 
SITEL s.r.o,Kopčianska 20/c, Bratislava 
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina 
Okresný úrad Bytča odbor starostlivosti  ŽP,Zámok 104,Bytča  
SPP a.s. Mlynské Nivy 41,Bratislava 
SEE a.s. Pri Rajčanke 1396,Žilina 
RÚVZ V.Spanyola 27, Žilina 
OR PZ ODI Kuzmányho 46,Žilina 
KPÚ Žilina, Mariánske nám.17,Žilina 
OR HaZZ Nám.požiarnikov 1,Žilina 
MO SR SNM a V, ČSA 7, Banská Bystrica 
OÚ odbor pre CD a PK,Vysokoškolákov 8556/33B,Žilina  
Mesto Bytča odd.SM a RR Bytča 
 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle §26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa  na dobu 15 
dní na úradnú tabulu správneho orgánu Mesta Bytča a mestských častí Hrabové, Malá Bytča 
a Obec Predmier. Posledný deň je deň doručenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:             Zvesené dňa: 

01.03.2.018                                                                                                  19.03.2018 

 


