MESTO GBELY
Námestie slobody 1261, Gbely 908 45
Č. výst. 3063/2018
Vybavuje: Ing. Vrbňák

V Gbeloch, dňa 14.5.2018

Verejný oznam

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
žiadateľ:

Mesto Gbely

adresa:
GBELY , Námestie slobody 1261
podal dňa 4.4.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
na stavbu:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie č.j. 277/2017 zo dňa 3.4.2017 (vydalo Mesto
Gbely).
Mesto Gbely ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 3a ods. 4 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a
doplnení a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení p o s ú d i l návrh podľa § 81
stavebného zákona, podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a v s ú l a d e s § 81a, 81b
a § 82 stavebného zákona a § 18 a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

povoľuje užívanie
stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií “, na pozemku par. č. 1421/1, 1033/4,
1684/1, 1769, 2116 („C“KN) a 118/1, 122, 124, 1448, 1557/1, 5244/3, 5349, 5438/12,
5453/36, 5453/51, 6436/1, 6436/2 v katastrálnom území Gbely, ulice SNP, Halaštava
1.úsek, Slnečná, Čsl. armády, Ružová, Sasinkova, Družstevná, Hudecova, Prof. Čárskeho,
Hviezdoslavova, Petroveská.
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Predmetom kolaudácie sú zrekonštruované miestne komunikácie a vybrané úseky
miestnych komunikácií ulíc SNP, Halaštava 1.úsek, Slnečná, Čsl. armády, Ružová,
Sasinkova, Družstevná, Hudecova, Prof. Čárskeho, Hviezdoslavova, Petroveská,
pozostávajúce z osadených obrubníkov a nového asfaltového povrchu. Jedná sa o čiastočnú
kolaudáciu.
Ulice Kpt. Nálepku, Učňovská, Halaštava 2.úsek neboli realizované v 1. etape.
Stručný popis stavby:
Rekonštrukcia spočívala vo vyčistení a úprave nerovností povrchu ciest, položenia
obrubníkov a vrstvy asfaltu na požadovanú výšku komunikácie. Komunikácie neboli
rozšírené. Existujúce vpusty a vsaky boli zachované a prispôsobené novej nivelete. Na ulici
SNP boli odstránené staré betónové žľaby a osadené nové vpusty. Vjazdy do domov boli
výškovo upravené z pôvodného materiálu.
Celkové dĺžky jednotlivých zrekonštruovaných objektov:
SO 01
Ulica SNP
490 m
SO 02.1 Ulica Halaštava, 1. úsek
290 m
SO 03
Slnečná ulica
185 m
SO 04
Ulica Čsl. armády
460 m
SO 05
Sasinkova ulica
255 m
SO 06
Ružová ulica
325 m
SO 07
Družstevná ulica
595 m
SO 08
Hudecova ulica
485 m
SO 09
Ulica prof. Čárskeho
130 m
SO 11
Hviezdoslavova ulica
315 m
SO 13
Petroveská ulica
55 m
Vlastníkom miestnych komunikácií je Mesto Gbely.
Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona a §
20 písm. d) a e) vyhlášky č.453/2000 Z. z. tieto ďalšie podmienky:
1. Stavbu je možné užívať len v súlade s týmto rozhodnutím, každú zmenu je potrebné
prerokovať so stavebným úradom.
2. Vlastník stavby a vlastníci inž. sietí sú povinní udržiavať stavbu v takom stave, aby
nezhoršovala životné prostredie, neohrozovala život a zdravie osôb a aby
nedochádzalo k jej znehodnoteniu.
3. Stavba bude užívaná v súlade s požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými
predpismi, ktoré sú určené príslušnými normami a vyjadreniami, resp. rozhodnutiami
dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Jej užívanie sa bude riadiť platnými VZN Mesta Gbely a príslušnými predpismi.

Odôvodnenie
Stavebný úrad preskúmal návrh podľa § 81, § 81a a § 81b stavebného zákona v súlade
s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. a podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. pri ústnom
konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 3.5.2018, kde bolo zistené, že
stavba je dokončená a užívania schopná. Stavebný úrad ďalej zistil, že užívaním stavby
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nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a bola uskutočnená v súlade so
schválenou projektovou dokumentáciou a podmienkami stavebného povolenia.
Ku kolaudácii boli predložené príslušné doklady a revízne správy, certifikáty, atesty.
Posúdenie stavby bolo podľa § 80 stavebného zákona vyžiadané od dotknutých orgánov
štátnej správy: -.
Ich stanoviská sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Účastníci konania a dotknuté orgány nemali námietky voči povoleniu užívania stavby.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Gbely.
V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel je žiadateľ
oslobodený od správneho poplatku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresný úrad v sídle kraja Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom
Mestského úradu v Gbeloch.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych
opravných prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať
všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť,
ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená (§ 7 zák. č. 162/2015 Z.
z. – Správny súdny poriadok).

Ing. Jozef Hazlinger
primátor Mesta Gbely

Doručí sa:
1. Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely
2. Verejný oznam
3. spis

Vyvesené: 14.5.2018

zvesené: 29.5.2018

