OBEC PLEVNÍK-DRIENOVÉ
Obecný úrad v Plevníku-Drienovom, 018 26

Číslo: 2018/937- TS1/A-10

V Plevníku-Drienovom: 21.12.2018

KOLAUDAČNÉ

ROZHODNUTIE

Obec Plevník-Drienové ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (ďalej len „cestný zákon“) a podľa §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vykonávajúci prenesený výkon
štátnej správy podľa §5 písm.a) zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavený poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov, na základe návrhu stavebníka : ŽSR, Klemensova 8,
Bratislava, zo dňa 23.11.2018, po preskúmaní Vášho návrhu a na základe ústneho
konania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 19.12.2018, podľa
§ 82 odst.1 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a § 26 a 46 zákona
č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej len
„správny poriadok“),
povoľuje užívanie
stavby:„ ŽSR, Modernízácia trate Púchov-Žilina, pre rýchlosť 160 km/h, II.etapa,
pre stavebné objekty:
SO 48.33.11 Pov.Teplá – Bytča, Nový cestný nadjazd v sžkm 178,040
SO 48.38.01 Pov.Teplá – Bytča, Prístupová komunikácia
SO 48.38.02 Pov.Teplá – Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu sžkm 178,040“
na pozemkoch: 310/14, 310/15, 477/13, 477/14, 1501/34, 1509/16, 1509/20,
1509/26, 1706/22, 1706/26, 1501/33, 1501/34, 1509/17, 1509/19, 1509/21, 1509/22,
1509/23, 1706/25, 1706/27, 1706/28, 1706/29 (novovytvorené) na základe
geometrického plánu č. 2/2017 zo dňa 20.9.2018 z pozemkov:
KNC 477/9, 477/10, 477/12, 1704/3, 310/11, 310/12, 310/13, 310/14, 1501/33, 1501/34,
1509/16, 1509/17, 1509/18, 1509/19, 1509/20, 1509/21, 1509/22, 1509/23, 1509/24, 1509/25,
1706/4, 1706/5, 1706/6, 1706/7, 1706/8, 1706/9, 1706/10, 1706/11, 1706/12, 1706/13,
1706/14, 1706/15, 1706/16, 1706/17, 1706/18, 1706/19, 1706/20, 1706/21, 1706/22, 1706/25,
1706/26, 1706/27, 1706/28, 1706/29, 1706/30, 1706/31, 1706/32, 1706/33, 1709/9, 1709/10,
1709/11 v katastrálnom území Plevník-Drienové v obci Plevník-Drienové.
stavebníkovi: Železnice

SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Stavba bola povolená stavebným povolením vydaným Obcou PlevníkDrienové pod č. 2013/265-DG-A/2-10. Dňa 10.05.2017 vydala Obec PlevníkDrienové rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby.
Popis stavby:
SO 48.33.11 Pov.Teplá-Bytča, Nový cestný nadjazd v sžkm 178,040:
Zaisťuje napojenie št.cesty I/61 na pravej strane s poľnou cestou na ľavej strane
v smere Bratislava – Žilina.
Cestný nadjazd je betónový mostný objekt , ktorého spodná stavba je vytvorená
z rámových železobetónových podpier t.j. dvoch krajných a troch medziľahlých
pilierov, založených na plošných základoch. Horná stavba pozostáva z 8 ks tyčových
prefabrikátov vzájomne spojených do nosnej sústavy monolitickou spriahajúcou
doskou. Nosná konštrukcia má štyri polia spojené nad vnútornými podperami
bezdilatačným stykom. Skladba vozovky: kryt – asfaltový betón, spojovací postrek,
modifikovaná asfaltová emulzia, ochrana izolácie asfaltovým betónom, izolačná
vrstva a špeciálna úprava povrchu – pečatiaca vrstva.
Odvodnenie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky za most
a zbernými žľabmi do jímok v päte násypu. Na moste je osadené zábradlové
zvodidlo.
SO 48.38.01 Pov.Teplá –Bytča, Prístupová komunikácia
Komunikácia je súbežná so železničnou traťou vľavo a prepája komunikáciu
nadjazdu s jestvujúcou cestou za zrušeným železničným priecestím. Súčasne
zabezpečuje prístup k novej budove pre technológiu vo výhybni Plevník-Drienové.
Komunikácia je v kategórii poľnej cesty P4/30 s výhybňami. Rozdelená je na dve
časti Začiatok komunikácie je napojený na jestvujúcu poľnú cestu (zrušené
želez.priecestie) a koniec je pod novým mostným
objektom na komunikácii
nadjazdu.Dĺžka prvej časti je 506,33 m a dĺžka druhej časti je 256,597 m, šírky 4m
z toho spevnená tvorí 3,0m a 2x 0,5m nespevnené krajnice. Vozovka pozostáva
z asfaltového betónu, obaľovaného kameniva, cementovej stabilizácie a štrkodrvy.
SO 48.38.02 Pov.teplá-Bytča, Komunikácia cestného nadjazdu v sžkm 178.040
Účelom tejto komunikácie je zabezpečiť prístup z obce Plevník-Drienové na priľahlé
poľnohospodárske pozemky na ľavej strane železničnej trate, po zrušení
žel.priecestia, nahradeného novým cestným nadjazdom.
Komunikácia nadjazdu je v kategórii MOK 7,5/40 so šírkou spevnenia 6,5m. Na
pravej strane je napojená na novú komunikáciu vychádzajúcu z cesty III/061073,
ktorá zabezpečí prístup do plánovaného priemyselného parku. Na ľavej strane
železničnej trate sa napojí na novú poľnú cestu, súbežnú so železnicou.
Komunikácia vychádzajúca z cesty III.tr.je kategórie MOK 7,5/40 v základnom
šírkovom usporiadaní. Na začiatku aj na konci komunikácie nadjazdu vnikli stykové
križovatky. Dĺžka trasy komunikácie nadjazdu je 417,15 m. Odvodnenie je pozdĺžnym
a priečnym sklonom na terén resp. do priekop pri päte násypu. Cesty sú zrealizované
ako obojstranné jednopruhové šírky 5m. Na komunikácii nadjazdu sú osadené
oceľové zvodidlá dĺžky 447,60m.
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Zatriedenie stavby: Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu je stavba
inžinierskou stavbou – nadjazd, komunikácia nadjazdu a prístupová komunikácia,
v zmysle ust. §43a odst.3 písm. a) a d) stavebného zákona, ktorý pojednáva
o členení stavieb.
Pre užívanie stavby Obec Plevník-Drienové určuje podľa § 82 odst.2 a 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom
znení tieto podmienky:
1.
Stavba bude užívaná na účel – inžinierska stavba – nadjazd,
komunikácia nadjazdu a prístupová komunikácia.
2.
Podľa § 85 odst.1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na
účel určený v kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny účelu užívania
stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej
prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu, ktoré by mohli ohroziť
život, zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie
stavebného úradu o zmene užívania stavby.
3.
Stavba sa musí užívať tak, aby podľa § 43d stavebného zákona
spĺňala základné požiadavky na stavbu. Stavba musí po celý čas
ekonomicky odôvodnenej
životnosti
vyhovovať
základným
požiadavkám na stavby. Pre danú stavbu je to mechanická odolnosť,
požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného
prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní.
4.
Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným
úradom a vydaným stavebným
a kolaudačným rozhodnutím,
povinný udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby
nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby
nedochádzalo k jej znehodnoteniu , ohrozeniu vzhľadu a aby sa čo
najviac predĺžila jej životnosť.
5.
Na uvedených objektoch musí byť odo dňa uvedenia do prevádzky
vykonávaná celoročná údržba, vrátane majetkovej správy
predmetných objektov stavby. Vlastník stavby je povinný po dobu jej
existencie archivovať dokumentáciu so zakreslením zmien.
6.
Objekty môžu byť užívané pre účely, na ktoré boli povolené
a vybudované za podmienok dodržania platných bezpečnostných ,
hygienických a protipožiarnych predpisov a príslušných technických
noriem tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov,
dopravných záujmov, plynulosť a bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a záujmov ochrany životného prostredia.
7.
V okolí objektov stavby, počas jej užívania bude udržovaná čistota
a priľahlé plochy verejnej zelene.
Na kolaudačnom konaní neboli zistené žiadne závady a nedostatky.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: sa nevydáva,
námietky neboli uplatnené.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ: ŽSR, RG Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, podal
dňa 23. 11. 2018 návrh na tunajšom úrade na vydanie kolaudačného rozhodnutia
objektov stavby:
SO 48.33.11, SO 48.38.01 a SO 48.38.02 zo stavby:“ŽSR, Modernizácia trate
Púchov-Žilina, pre rýchlosť 160 km/hod, II.etapa.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Obec Plevník- Drienové , ako príslušný špeciálny stavebný úrad, podľa § 3a odst.4
cestného zákona a podľa §120 stavebného zákona v súlade s §80 stav.zákona
odst.1 pri použití § 26 správneho poriadku oznámil dňa 26.11.2018 pod č.2018/937TS1/A-10 začatie kolaudačného konania stavby, účastníkom konania verejnou
vyhláškou a doručením dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inž.sietí
a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 19.decembra 2018.
V uskutočnenom kolaudačnom konaní stavby špeciálny stavebný úrad preskúmal
návrh z hľadísk uvedených v §81 stavebného zákona, kde zistil že stavba bola
realizovaná podľa PD overenej v stavebnom konaní a zmenami zakreslenými v PD
skutočného vyhotovenia stavby. Užívaním stavby nebude ohrozený život, zdravie
osôb ani životné prostredie.
Na uvedenú stavbu bolo Obcou Plevník-Drienové vydané rozhodnutie o predčasnom
užívaní stavby zo dňa 10.05.2017 pod č.2017/142,155-TS1-A/10. Dňa 06.10.2017
bola Obcou Plevník-Drienové podpísaná zmluva č.21403/2016/O220/96
s investorom stavby ŽSR Bratislava o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných investícií
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Podľa § 51 odst.1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho
oznámenia.
K žiadosti bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 530,- €
podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších
predpisov.
Poučenie:
Podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na
Obec Plevník-Drienové.
Toto rozhodnutie je , po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov,
preskúmateľné správnym súdom podľa zák.č.162/2015 Z.z.(Správny súdny
poriadok).

Miroslav K r e m e ň
starosta obce
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Potvrdenie o verejnej vyhláške:
_________________________________________________________________
Vyvesená:
(podpis a pečiatka)

Zvesená:
(podpis a pečiatka)

Doručí sa :
Účastníci konania:
Doručí sa:
Účastníkom konania:
1) Stavebník: Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2) Projektnat: REMING Consult a.s. Trnavská cesta 27, 831 08 Bratislava
3) Slovenská správa ciest Miletičova 19, 820 05 Bratislava
4) Slovenská správa ciest, IV a SC M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
5) Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
6) TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín
7) Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8) Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov.partizánov 1130/50 Pov.Bystrica
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pov.Bystrica
3. Okresný úrad pre cestnú dopravu v sídle kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
5. Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor pre cestnú dopravu a PK
6. Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor pozemkový a lesný
7. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
8. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Dopravný inšpektorát Pov.Bystrica
9. Krajský pamiatkový úrad , ul.Nová 2, P.O.BOX 148, 971 01 Prievidza
10. Stredoslovenská energetika-D a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Považská vodárenská spoločnosť a.s. Pov.Bystrica
13. SPP-D a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
14. Orange Slovakia a.s.Prievozská 6/AS, 821 09 Bratislava
15. Telefonika O2 Slovakia a.s.Einsteinova 24, 821 09 Bratislava
16. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, ČSA 6/6, 974 01 Banská
Bystrica
17. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
18. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
19. Národná diaľničná spoločnosť a.s.Bratislava, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Prizvaní: Zhotoviteľ: Združenie TEBS, vedúci člen TSS GRADE a.s.Dunajská 48,
811 08 Bratislava
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