Obec Halič
Obecný úrad v Haliči
Číslo: 310/2022

V Lučenci 08.09.2022

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Stavebník Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou
adresa
Ulica novohradská 1, Lučenec
podal dňa 13.07.2022
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

"Rekonštrukcia vnútroblokových komunikácií, parkovísk a dobudovanie chodníka
na Rúbanisko II za BD bl. K, L, M v meste Lučenec – vetva B, C"
pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 27.03.2018
pod číslom
12s/2018
parcelné číslo
CKN 4999/6, 4999/123
katastrálne územie Lučenec
Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a
ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších
noviel a predpisov v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona, oprávnená konať a vydať potrebné
povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, posúdila návrh a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodla takto:

povoľuje užívanie
stavby "Rekonštrukcia

vnútroblokových komunikácií, parkovísk a dobudovanie
chodníka na Rúbanisko II za BD bl. K, L, M v meste Lučenec – vetva B, C"
umiestnenej na pozemku parcelné číslo CKN 4999/6, 4999/123
katastrálne územie Lučenec
Účel stavby: zrekonštruovaná vnútrobloková komunikácia, odstavné státia
Stavba obsahuje:
vetva B – komunikácia o dĺžke 62,4 m
vetva C – zokruhovaný vnútroblok o dĺžke 142 m
dobudovanie parkoviska a spevnenej plochy pre TKO o dĺžke 46,6 m
Pre užívanie stavby obec Halič, určuje podľa § 82 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:
-stavba sa povoľuje užívať ako vnútrobloková komunikácia a odstavné státia
-stavbu možno užívať len na účel určený týmto rozhodnutím.
-vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať
po celý čas jej užívania;
-vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s týmto rozhodnutím
udržiavať stavbu v dobrom stavebnom 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 (§ 86 stavebného zákona).
-užívaním stavby nesmie byť zhoršované životné prostredie
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky v prevedení stavby

Odôvodnenie
Navrhovateľ mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica
novohradská 1, Lučenec podal dňa 13.07.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavbu "Rekonštrukcia vnútroblokových komunikácií, parkovísk a dobudovanie chodníka na
Rúbanisko II za BD bl. K, L, M v meste Lučenec – vetva B, C", vo vlastníctve navrhovateľa. Dňom podania
návrhu bolo kolaudačné konanie začaté.
Stavebný úrad po doručení návrhu listom č. 310/2022 zo dňa 25.07.2022 oznámil známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou a súčasne
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.09.2022. V oznámení o začatí
konania stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad určil okruh účastníkov
konania podľa § 78 ods. 1) stavebného zákona.
Dňa 05.09.2022 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, z ktorého priebehu bol
spísaný protokol. Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní priamo na stavbe zistil, že stavba bola
uskutočnená v zmysle podmienok uvedených v stavebnom povolení, bez nedostatkov a nedorobkov. Pri
uskutočnení stavby nedošlo k takým zmenám oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré by si
vyžadovali prerokovanie v osobitnom konaní podľa stavebného zákona, čo potvrdili aj dotknuté orgány vo
vydaných stanoviskách. V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, jej
užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb,
životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo
dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Halič, obecný úrad, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad
Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Mgr. Alexander U d v a r d y
starosta obce
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 82 ods. 6 stavebného zákona v spojení s §
26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Halič a
mesta Lučenec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Rozhodnutie sa doručí:
Stavebník:
1. Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta

Zvesené dňa:

