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KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Dolná Tižina - ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie podľa  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods.4 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  ( cestný zákon ), v kolaudačnom konaní 

preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý 

dňa 06.07.2022 podal a dňa 20.07.2022 doplnil stavebník 

Pavol Barošinec, Dolná Tižina č. 98 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 ods.1 stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e 

stavby 

Prístupový most 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. 1537/11, 1622/4, 1622/6 KN k.ú. Dolná Tižina KN 

v katastrálnom území Dolná Tižina, podľa geometrického plánu   na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia  č. 47643871-44/2022  autorizačne overeného  Ing. Jurajom Rosinčinom, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina dňa 12.07.2022. 

 

 

 

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po 

celý čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri 

odstránení stavby stavebnému úradu, v zmysle § 103 stavebného zákona. 

2. V zmysle § 86 stavebného zákona je vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou 

stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné 

rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 

nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 

alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

3. V zmysle § 85 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom 

rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré 

spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene 
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spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a 

zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v 

užívaní stavby. 

4. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky, ( 

doplniť napojenie  existujúcej cesty s mostnou konštrukciou  asfalto-betónom,)  ktoré  

neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia  vo svojom súhrne riadnemu 

a nerušenému užívaniu stavby na určený účel. Termín na odstránenie nedostatkov: 

06/2023. 

5. Stavba je zrealizovaná podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní.  

6. Predmetom kolaudačného rozhodnutia  nie je prístupová komunikácia, ktorá bola 

súčasťou stavebného povolenia č.2021/21296/PK/MLA/SP dňa 13.09.2021, právoplatné 

15.10.2021,  nakoľko stavba prístupovej komunikácie nie je dokončená. 

7. Ku kolaudácii boli predložené doklady : 

 stavebné povolenie č. 2021/21296/PK/MLA/SP dňa 13.09.2021, právoplatné 

15.10.2021; 

 geometrický plán   na vydanie kolaudačného rozhodnutia  č. 47643871-44/2022  zo 

dňa 14.06.2022 

 projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní; 

 prehlásenie odborného dozoru stavby, Ing. Branislava Janigu zo dňa 10.10.2022, že 

vykonával  stavebný dozor a že stavba  bola zrealizovaná podľa projektovej 

dokumentácie ; 
 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 06.07.2022 podal  stavebník  návrh na kolaudáciu stavby uvedenej  vo výroku 

rozhodnutia; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo  vydané Obcou  Dolná Tižina dňa  

13.09.2021, č. sp. 2021/21296/PK/MLA/SP  . 

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.10.2022, o jeho výsledkoch bol 

spísaný záznam. Pri kolaudačnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním boli na stavbe 

zistené nedostatky, ktoré však nebránia užívaniu stavby a stavebný úrad stanovil lehotu 

06/2023 na ich odstránenie. Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie  

overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.   

 

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na 

kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a 

zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú 

ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a 

osobitnými predpismi. 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, 

z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Upozornenie: 

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne 

právoplatnosť. (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov). 

 

 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok)  v znení neskorších právnych predpisov  možno podať odvolanie do 15 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 

162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov. 

 

 

 

 

Lukáš Ďurina 

starosta obce 

  

 

Poplatok: 

Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov položky 62a písm. g/ vo výške 60,- eur dňa 06.07.2022. 

 

 

 

 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle  § 26 ods.1,2 správneho 

poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho 

orgánu Obec Dolná Tižina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

             Vyvesené dňa:                                               Zvesené dňa:                                         
 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia na úradnej 

tabuli.  
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Doručí sa: 

1. Pavol Barošinec, Dolná Tižina 98, 013 04 Dolná Tižina   

2. -neznámym dedičom po zomrelom Pavlovi Nogovi, naposledy bytom Varín č. 819 sa 

doručuje verejnou vyhláškou 

3. Bajaník Jakub, Dolná Tižina 306 

4. Bajaník Dávid, Dolná Tižina 306 

5. Pazderka Dušan, Prúty 555, Žilina – Závodie 

6. Ing.Bc. Češek Pavol, Karloveská 10, Bratislava, 841 01 

7. Ing. Alžbeta Češeková, Karloveská 10, Bratislava, 841 01 

8. Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina    

9. SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  

Na vedomie: 

10. SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava  

11. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

12. Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica   

13. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  

Žilina, ŠS OPaK, ŠS ochrany vôd 

15.spis 

 


