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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Dňa 16. 03. 2020 podal stavebník Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

„Rekonštrukcia mostného objektu č. 2074-001 most cez bezmenný potok v k. ú. obce Dolná Tižina“.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydal
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 15. 11. 2018 pod č. OU-ZA-
OCDPK-2018/028877/8/SUB.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný
úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v
súlade s ustanovením § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších zmien a doplnkov o z n a m u j e začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom štátnej
správy a účastníkom konania.

Vzhľadom k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa
23. 03. 2020, ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy, tunajší špeciálny stavebný úrad zároveň oznamuje, že ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním sa neuskutoční.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 23. 04. 2020, inak sa k
nim nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.
Stavebník je povinný do daného termínu predložiť všetky náležitosti vyplývajúce z príslušných ustanovení
stavebného zákona (projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, resp.
výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ktoré si
nevyžadovali samostatné konanie resp. stavebné povolenie, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy
dotknutých orgánov štátnej správy, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, zápis o prevzatí
a odovzdaní stavby, súpis vád a nedorobkov, zápis o odstránení vád, rozpočtový náklad zrealizovanej
stavby, stavebný denník, záznam z kontroly DZ, doklad o likvidácii odpadov….).

Interne:
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Žilina, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina



2 / 2

Ing. Marián Vranka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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