
oKREsNÝ ÚRAD sE]\l'Ec
oDBoR CESTNEJ DoPRAVY A PozEMNÝcH KoMUNrKÁcIĺ

Hurbanova 2l
903 0l Senec

číslo spisu

ou- s c-ocDPK-2020 I O I 47 3 5 -00 4

V Senci

30.09.2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
KoLAUDAČtvp RozHoDNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
okľesný úľad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako pľíslušný špeciĺíIny stavebný uľad pľe
cesý II. a III. triedy v zmysle $ 3a ods. (3) zál<ona |351196l Zb. o pozemných komunikáciách (cestny zákon) v
zrení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon č. 135/196l Zb!'), v súlade s ustanoveniami $ 82 zákona č. 5011976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zárkon) v znení neskorších pľedpisov (ďalej len zĺĺkon
č. 50/1976 Zb.), a v súlade $ 46 záil<ona č.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok ) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákonč.7111967 Zb.*)

Výrok ľozhodnutia
povol'uj e užív ane obj ektu

,,So 0l _ Autobusová zastá.ľka a rozšírenie chodníka"
stavby''Autobusov á zastápka Malinovĺá'"

na pozemkoch C-KN č. 476ll (E-KN 476ll),596166 k.ú. Nové Košariská, obec DunajskáLvžnát

Účel stavby:
Účelom veľejnej dopľavnej stavby je zabezpečiť autobusovú prepľavu osôb.

Špeciálny stavebný úľad určuje podl'a $ 82 ods. 2 zákona č.5011976 Zb. preuŽívanie stavby tieto podmienky:

l. Vlastník stavby je povinný oveľenú dokuméntáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej
užívania.

2. Vlastník stavbyje povinný zabezpečiť jej správu a udržiavanie v dobrom technickom stave, aby nedochádzalo
k znehodnoteniu vrátane letnej a zimnej idržby.

3. Stavbu možno užívať len na účel povolený ýmto ľozhodnutím. Zmena účelu užívania je možná len po
predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktoý o nej rozhodne.

4. Pri prevádzkovaní objektu stavby budú dodľžané platné pľedpisy a príslušné technické noÍmy.
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5. objekt stavby je v správe a údržbe stavebníka do doby prevzatia stavby vlastníkom cesty III. triedy č. 1055
Bratislavským samospľávnym kľajom, Sabinovská 16,820 05 Bratislava, ktoý pľevzatím budovaného objektu
stavby prevenne na sebajeho spľávu aúdržbu'

odôvodnenie
Stavebník, obec DunajskáLlúná, Jrínošíkovskä 44617,900 42 Dunajská Llňná' v zastupení Ing. Ingrid Líšková,
Komenského 4l5,972 31 Ráztočno, podal dňa 27.07.2020 Žiadosť o vydanie povolenia na uŽívanie stavby

,,Autobusová zastávka Malinová" stavebný objekt ,,So 01 - Autobusová zastávka a ľozšíľenie chodníka" na
pozemkoch C-KN č. 476ll (E-KN 476l|), 596166 k.ú. Nové Košaľiská, obec DunajskáLuŽná. Uvedeným dňom
bolo začate kolaudačné konanie hoľe uvedenej stavby.

Na stavbu vydal okresný uľad Senec odboľ cestnej dopľavy a pozemných komunikácii stavebné povolenie pod č.
spisu: oU-SC-oCDPK-20|9l00l322l3lBEZv Senci dňa 23'10.20|9,lĺÍoľé nadobudlo pľávoplatĺrosť 13.12.2019.

okresný úľad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií preskrĺmal Žiadosť stavebníka o návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia a oznátmil' začatie kolaudačného konania pre hore uvedenú stavbu pod č. oU_
SC-ocDPK-2020l0l4735-002 zo dňa 03.09.2020. a naľiadil ústne konanie na deň l7.09.2019 o l0,00 hod namieste
stavby.
Pri obhliadke stavebného objektu bolo zistené, že stavba je nealizovanä v súlade s projektovou dokumentáciou a
vyjadreniami dotknuých oľgánov.
Prítomní účastníci konania kolaudovaného objekhr a dotknuté oľgĺány štátnej správy nevzniesli námietky ani
pripomienky ýkajúce sa kolaudovaného objektu a pripomienky k vydaniu kolaudačného ľozhodnutia boli
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. o priebehu ústneho konania špeciálny stavebný úrad spísal pľotokol
č. sp. oU-S C-OCDPK-20 20 l 0 l 47 3 5 l l |BEZ zo dňa 17 .09.2020.

Ku kolaudačnému konaniu sa vyjadrili tieto orgríny štátnej správy, samospľávy a organizácie:

Regionálny uľad veľejného zdľavotníctva Bratislavaĺ.uŽpĺrce}52020 zo dňa27 '07.2020:
...vyďáva záväzné stanovisko: Súhlasí sa s kolaudáciou stavby _ ,$utobusová zastávka Malinová, so 01 _
autobusová zastáxka a rozšíľenie chodníkď'''.

okľesné riaditel'stvo PZ v Senci, oDI:
Súhlasí bez pripomienok.

Inšpektorát práce Bratislava č. IPBA-54-68-2.2|Z\-C22,23-20 zo ďňa 17 .09.2019 (doručené 24.o9.2019):
...InšpektorátpráceBratislavav zmysle $ 7 ods.3 pís,. c) zákonač.12512006Z'z. o inšpekciiprácev znení neskorších
predpisov v nadvžiznosti na $ l40b ods.2 zákona č. 5011976 Zb. o uzemnom plánovaní s stavebnom poriadku
(stavebný zákon)v znenl neskoľších pľedpisov nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať kolaudačné ľozhodnutie
a súhlasí s jeho vydaním.

RCB a.s.:

Žiadavyčistiť daŽďovévpusty, pozametať stavbu a po doložení potrebných dokladov stavebníkom na úľad RCB a.s
súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Dňa 28.09.2020 boli potrebné doklady doložené.

V kolaudačnom konaní stavebný uľad zistil, že stavbaje zrealizovanápodľa dokumentácie skutočného vyhotovenia
a podmienky stanovené v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení boli dodržané.

Keďže stavebník pľedloŽil všetky požadované doklady a splnil všetky podmienky pľe vydanie kolaudačného
ľozhodnutia auživaním stavby nebudú ohľozené záujmy spoločnosti z
hl'adiska bezpečnosti a ochľany zdtaviaaživotaosôb, ako aj životného prostredia, rozhodol špeciálny stavebný úrad
tak, ako je to uvedené vo ýľoku tohto ľozhodnutia'

Poučenie
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Proti tomuto ľozhodnutiu je možné podať odvolanie na okľesný urad Senec odboľ cestnej dopľavy a pozemnýchkomunikácií do 15 dní odo dňa jeho áoručenia podl'a $ 54 zákona č.7t/l967 Zb. Toto rozhodnutie je preskrimatelhé
súdom po vyčeľpaní riadnych opľavných prostriedkov.

V zmysle $ 4 zákona č.l45/t995 Z- z. o spľávnych poplatkoch v zneníneskoľších pľedpisov je žiadateľoslobodený
od platenia správnych poplatkov. ---_-ľ_--r_-"

Ing. ol'ga Ďuranová

vedúci odboru

Doručuie sa

Ingľid Líšková
Komenského 4l5 17

972 3l Rĺáztočno

Slovenská republika

Bľatislavský samosprávny kľaj
Sabinovská 16

820 05 Bľatislava-RuŽinov
Slovenská republika

Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
Moyzesova 1054 I

972 0l Bojnice
Slovenská republika

Navedomie
okľesné riaditel'stvo Policajného zboru v Senci, Hollého 8, 903 0l Senec
Regi onálne cesty Bratislava a.s.' Čučoriedkov á 6, 827 l 2 Bľatislava-Ružinov
oU Senec oSoZP, Huľbanova 21, Senec
okresné ľiaditel'stvo Hasičského azáchĺaľ'ného zboru Pezinok, Hasičská 4,g020l Pezinok 1
SPP - distľibúcia, a.s., Mtynské nivy 44b,825 l|Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, Bajkalská 28,8l7 62 Bľatislava l5
oľange Slovensko a.s. Bľatislava, Metodova 8, 821 08 Bľatislava 2
ZSE Eneľgia, a. s., P.o.BoX32s,Čulenova 6, 810 00 Bratislava l
BVS a.s., Prešovská 48,826 46Bratislava29
Inšpektorát pľáce Bľatisl ava, Za kasáľňou l, 832 64 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovenshý_zväz telesne postihnuých, Ševčenkova l07lll9,85l 01 Bľatislava-P etrŽalka
Unia nevidiacich a slabozľahých Slovenska, Sekulská 672Á,84l }4Bratislava 4
Slovak Lines, a.s., Bottova 7,8ll 09 Bľatislava-Staré Mesto
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DoloŽk a právoplatnosti a vykonatel'nosti
Typ doloŽky

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nostĺ
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Čĺslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky

Vytvoril

o u-s c-oc DP K-2020 t o 1 47 35

26.10.2020

Bezúrová Diana, lng

x

aje správoplatnenia rozhodnutiaUd

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnost' vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutĺa

26.10.2020

x
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i' Doložka o aut orizácii
Tento listinný rovnopis elekÍronickéhoúradného dokumentubol vyhotovenýpodl'a vyhlášky č. 85/20 t8 Z. z. Úradupodpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. maľca 2018, lĺÍoľou sa ustanowjúpodrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektľonického úradnéhodokumentu.

oelektľonickéh úľadnéhodokumentu
Názov:
Identifikátor: ou-sc-ocDPK_2020/014 735-0041s68/2020

IROZHODNUTTE]

Autorizácia elektľonickéhoprílohy úľadnéhodokumentu
Dokument autorizoval

listov, autonzáciaoznačenie na ktoľésa vďahuje:
OU.SC-OCDPK

I-2020/0 4735-004 I 568/2020-P00

Ministerstvo vnútra Slovenskej
SK IČo:00151866

republiky, oÚ sc to:zs

Kvalifi kovaná elektľonick á pečať

Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:
26.10.2020 t2:49:53
26.10.2020 t2:49:53

Spôsob autotizácie:

Dátum a čas autoľizácie:

Autoľizácia elektľonického úradnéhodokumen tu
Dokument autorizoval:
opľávnenie:

Zasilpovaná osoba:
Spôsob autotizácie:

Dátum a čas autoľizácie:

olga Duľanova
Veduci odboru okresneho uľadu
okresny uľad Senec
Kvali fi kovan ý mandátny cetifi kát

označenie listov na saktoľé autorizácia vďahuje:
OU.SC-OCDPK. 2020/0 473s-004 568/2020

Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:
01.10.2020 05:47:44
01.10.2020 05:48:00

Autoľizácia elektľonického úľadnéhodoku entu
Dokument autoľizoval

označenie listov, na kÍoré sa
ou- s c-ocDPK_2020 / 0 I 47 3

autotizáciavďahuje
5-0041568t2020

Ministeľstvo vnútra Slovenskej
SK IČo:00l5l866

ľepubliky, oÚ sc 10325

Kvalifikovaná elektľonick á pečať

Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:
26.10.2020 12:49:53
26.t0.2020 t2:49:53

Spôsob autotizácie:

Dátum a čas autorizácie

Identiíikátor elektľonického formuláľa: 50349287 Dolozka-o-autorizacii'sk, Jazyk: SK, Veľzia: l .2



Infoľmácia o vyhotovení doložky o autoľizácii
Doložku vyhotovil:
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:-

oanačenie oĺgĺínu:

Bezúrová Diana, Ing'

Refeľent

Dátum vytvoľenia doložky:
Podpis a pečiatka:

okresný uľad Senec

tČo: ootstgoo
20.11.2020

Identlfikátoľ elektronického formulIlľa: 50349287 .Dolozka-o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2
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