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Rozhodnutie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624

/ďa1ej 1en ngvrhovatelv v splnomocnení spol. Banské Projekty, s.r.o., s0 sídlom 11/Iiĺetič0va 23, 82] 0.9

Bratislava, ICO: 31 J26 624

podali dňa 07.12.2020 na Mesto Nové Mesto nad Váhom návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

: "Zlepšenie cyklistickej ilúflšlľlzktúiý v TSK”, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom _Trenčín, kategória : SO 0]

Cyklotrasa , objekty 250 01. 1 Cyklotrasa ( km 0,000 00 — kml,850 00 ),SO 01. 2 Cyklotrasa ( km
1,850 00 - km2,004 00 ),SO 01. 3 Cyklotrasa ( km 2,004 00 -1<m2,773 OO ),SO 01. 4 Cyklotrasa ( km
2,773 00 - km 3,176 50 ),SO 01. 5 Cyklotrasa ( km 3,176 50 - km4,066 50 ), SO 01. 6 Cyklotrasa( km

4,066 50 - km 4,851 00 ),SO 01. 7 Cyklotrasa (km 4,851 00 - km 4,882 00 — priepust *)SO 01. 8

Cyklotrasa ( km 4,882 00 - km6,055 00), SO 01. 9 Cyklotrasa( km 6,055 00 — km 6,107 50 -
mostný objek **),SO 01.10 Cyklotrasa ( km 6,107 50 — km 7,873 50 ),SO 01.1 1 Cyklotrasa ( km 7,873 50

- km11,975 00 ),SO 01.12Cyk10t1'asa ( km 11,975 00 —1(11112,002 00 — mostný objel<t***), SO

01.13 Cyklotrasa ( km 12,002 00- kml6,762 00 ),SO 01.14 Cyklotrasa ( km 16,762 00 - 101118538 00 ),SO

01.15 Cyklotrasa( km 18,538 00- km 18,565 00 — priepust***='“'),SO 01.16 Cyklotrasa ( km 18,565 00

- l<n121,200 00 ), Kategória : SO 03 Cyklistické odpočívadlo, Objekty : SO 03. 3Cy1<10trasa ( km
2,090 00 ) ,SO O3. 8 Cyklotrasa ( km 6,000 00) ,SO 03.16Cyk10trasa ( km 21,125 00 )

na pozemkoch reg. KNC a pozemkoch reg. KNE v kast. území Mesto Nové Mesto nad Váhom, Kočovce,
Beckovské Vieska, Beckov, Ivanovce, Melčice, Zemianske Lieskové, Veľké Bierovce, Opatovce, Kostolná—
Záriečie, Rozvadze, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Biskupice,

na ktorú stavebné povolenie vydalo Mesto Nové Mesto nad Váhom dňa 29.01.12019 pod

č.sp.A/2019/01269/TR.

Mesto Nové Mesto nad Váhom, ako špeciálny stavebný úrad na základe dohody viacerých stavebných
úradov dotknutých obcí podľa §3a ods.4 zákona č. 534/2004 Z.z. 0 organizácii štátnej správy na úseku cestnej
dopravy apozemných komunikácií vsúlade s ustanovením §120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom p0riadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej Ien "stavebný zákon") a
čl. 1. § 5 písm. a/ bod 1 zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie a 0 zmene a doplnení zákona č.50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
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povol’uje užívanie stavby

"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 2: úsek NovéMesto nad Váhom -

Trenčín

Kategória : SO 0] Cyklotrasa

Objekty :
SO 01. 1 Cyklotrasa ( km 0,000 00 - km 1,850 00)

SO 01. 2 Cyklotrasa ( km 1,850 00 - km 2,004 00 )
SO 01. 3 Cyklotrasa ( km 2,004 00 - km 2,773 00 )

SO 01. 4 Cyklotrasa ( km 2,773 00 - km 3,176 50 )

SO 01. 5 Cyklotrasa ( km 3,176 50 - km 4,066 50 )

SO 01. 6 Cyklotrasa ( km 4,066 50 - km 4,851 00 )

SO 01. 7 Cyklotrasa ( km 4,851 00 - km 4,882 00 — priepust *)
SO 01. 8 Cyklotrasa ( km 4,882 00 - km 6,055 00)
SO 01. 9 Cyklotrasa ( km 6,055 00 - km 6,107 50 - mostný objekt *")

SO 01.10 Cyklotrasa ( km 6,107 50 - km 7,873 50 )
SO 01.11 Cyklotrasa ( km 7,873 50 - km 11,975 00 )
SO 01.12 Cyklotrasa ( km 11,975 00 - km 12,002 00 - mastný 0bjekt***)

SO 01.13 Cyklotrasa ( km 12,002 00 — km 16,762 00)
SO 01.14 Cyklotrasa ( km 16,762 00 - km 18,538 00 )

SO 01.15 Cyklotrasa ( km 18,538 00 - km 18,565 00 - priepust****)

SO 01.16 Cyklotrasa ( km 18,565 00 - km 21,200 00)

Kategória : SO 03 Cyklistické odpočívadlo
Objekty :

SO 03. 3 Cyklotrasa ( km 2,090 00 )
SO 03. 8 Cyklotrasa ( km 6,000 00 )
SO 03.16 Cyklotrasa ( km 21,125 00 )

na pozemkoch reg. KNC a pozemkoch reg. KNE V kast. území Mesto Nové Mesto nad Váhom, Kočovce,

Beckovská Vieska, Beckov, Ivanovce, Melčice, Zemianske Lieskové, Veľké Bierovce, Opatovce, Kostolná-
Záriečie, Rozvadze, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Biskupice.

(ďalej len "stavba") „ pre stavebníka: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín, ICO: 36 126 624.

Stavba obsahuje:

Navrhovaná líniová inžinierska stavba - cyklotrasa je súčasťou projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúly V

TSI ", ktorého hlavným cieľom je vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí v rámci TSK. Cieľom projektu po

dobudovaní Všetkých častí — úsekov je spojiť Hornú Stredu v okrese Nové Mesto nad Váhom až po Plevník -
Drieňové v Považskobystrickom okrese.

Cyklotrasa, ktorá je predmetom kolaudácíe sa nachádza medzi mestami Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ,
umiestnená prevažne v oblasti rieky Váh a V bezprostrednej blízkosti Biskupického kanála.

Objekt: SO 01 — Cyklotrasa, v celkovej dĺžke 21 ,200 km, funkčná trieda D2, voľná šírka komunikácie 3,5m,

šírkajazdných pruhov 2241,5171, šírka krajnice 2x0,25m, povrch materiálovo riešený s asfaltom, Odvodnenie
povrchu zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom povrchu vozovky do okolite'ho terénu.

Objekt: SO 03 Cyklistické odpočívadlo — SO 03.3 Cyklistické odpočívadlo /km 2,090 00, prestrešená spevnená
plocha vel’kosti 4,0m x 8,0m/, SO 03.8 Cyklistické odpočívadlo /km 6,000 00, prestrešená spevnená plocha

5,50m x 8,00m/, SO 03.16 Cyklistické odpočívadlo /km 21,125 00m , prestrešená spevnená plocha vel’kosti

4,00m x 8,00111/
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Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods.2 aods. 3 stavebného zákona tieto

podmienky:
- dodržiavať ust.§ 86 stavebného zákona, vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou
stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie/
povinný udržiavať stavbu V dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo statických a
hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu
- dodržiavať súčasné platné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy a normy, dodržiavať

ustanovenia zákona č. 79/2015 Zb.z. o odpadoch
- dodržiavať platný zákon o cestnej premávke a platný cestný zákon

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bola stavba cyklotrasy priebežne udržiavaná a

prevádzkyschopná V bezpečnom stave

Drobné nedostatky zistené Vkolaudačnom konaní na základe vyjadrenia SVP š.p. OZ Piešťany zo dňa
28.04.2021 , ktoré nebránia vydaniu kolaudačného konania budú odstránené V lehote do dvoch mesiacov od

vydania tohoto rozhodnutia:

— na úseku ZÚ km 0,000 00 až po most na štátnej ceste 515 V Novom Meste nad Váhom vyzbierať Všetky
kamene /p1'ípadne iný stavebný odpad vzniknutý Výstavbou/ na svahoch ochrannej hrádze aj V jej

ochrannom pásme — min. 4m od päty hrádze /hlavne na návodnej strane/, kamene sa vyskytujú na svahoch,
V pätách a V ich ochr. pásme aj V ďalších úsekoch, odstrániť V línii celej cyklotrasy

- v časti nad mostom /V smere cyklotrasy/ št. cesty 515 v Novom Meste nad Váhom zrealizovať vyrovnanie
terénu časti ochranného pásma hrádze na návodnej strane, V min. šírke 4m od päty hrádze a zároveň upraviť

tak, aby bol možný prejazd mechanizmov správcu OH v tomto pásme
— V blízkosti premostenia Biskupického kanála /km kanála 15,126/ a odpočívadla cyklotrasy v k.ú. Beckov

konštrukcia cyklotrasy zasahuje do koruny svahu ľavostrannej hrádze kanála, čím zužuje priechodnú šírku
koruny a znemožňuje pohyb mechanizmov SVP š.p., V tejto časti vykonať nápravu tak, aby bol prejazd

V plnej šírke koruny možný
- na úseku cyklotrasy V k.ú. Krivosúd — Bodovka v smere trasy od premostenia Biskupického kanála

dorovnanie terénu a úprava ochrannej hrádze tak, aby bol umožnený pohyb mechanizmov SVP š.p.
- počas realizácie stavby bola pojazdom ťažkých mechanizmov porušená pravostranná obslužná komunikácia

správcu VH objektov na úseku elektráreň Nové Mesto n/V — premostenie Biskupického kanála pri obci
Tren. Bohuslavice, vzniknuté Výmole zasypať vhodným materiálom a cestu uviesť do pôvodného stavu

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: počas kolaudačného konania neboli uplatnené námietky,
pripomienky účastníkov konania, stavebný úrad V kolaudačním konaní postupuje V zmysle § 81 stavebného

zákona _. skúma najmä či sa stavba uskutočnila podl'a dokumentácie overenej stavebným úradom V stavebnom
konaní a skúma či boli dodržané podmienky určené vúzemnom rozhodnutí a vstavebnom povolení

Vyjadrením TVK a.s. Trenčín ku kolaudácii stavby sa stavebný úrad zaoberal, avšak dospel k záveru, že

predmetom vyjadrenia a jeho záveru je riešenie vlastníckych a majetko-právnych vzťahov k dotknutým

pozemkom, ktoré V zmysle stavebného zákona nie su predmetom skúmania V kolaudačním konaní.

Odôvodnenie:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podaný dňa 07.12.2020 bol preskúmaný pri ústnom konaní

spojenom s miestnym zisťovaním , ktoré sa uskutočnilo dňa 22.03.2021.
V kolaudačnom konaní sa ku stavbe vyjadrili tieto dotknuté orgány: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom VTrenčín, OR PZ Okresný dopravný inšpektorát vNovom Meste nad Váhom, Slovenský

vodohospodársky podnik š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor
starostlivosti oživotne' prostredie, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Národná
diaľničná spo1očnost' , a.s. Bratislava, OR Hasičského & záchranného zboru V Trenčíne, Okresný dopravný

inšpektorát Trenčín, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín,
Ministerstvo dopravy a Výstavby SR Bratislava, Obec Kostolná Zárečie, Regionálny úrad verejného

zdravotníctva so sídlom V Trenčíne, Obec Melčice — Lieskové, Obec Kočovce, Mesto Nové Mesto nad Váhom.

[ch stanoviská nie su záporné ani protichodné.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: počas kolaudačného konania neboli uplatnené námietky,
pripomienky účastníkov konania, stavebný úrad sa zaoberal obsahom vyjadrenia TVK a.s. Trenčín ku

kolaudácií stavby zo záveru, ktorého je jednoznačné , že sa jedná o riešenie vlastníckych vzťahov k dotknutým
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pozemkom, ktoré stavebný úrad v kolaudačním konaní už neskúma, v zmysle §81 stavebného zákona je

predmet skúmania v kolaudačním konaní :
„ Vkolaudačním konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podl'a dokumnel'ácie overenej stavebným
úradom vstavebnom konaní a či sa dodržali podmienky zastavovacie územným plánom zóny alebo určené
v územním rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma , či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie
nebude ohrozovať verejný zázg'em, predovšetkým z hľadiska ochrana života a zdravia osob, živomého
prastredia. bezpečnostipráce a technických zariadení. "
Stavebný úrad skúma tiež dodržanie podmienok účastníkov konania, ktoré boli uplatnené v stavebnom konaní,
v kolaudačním konaní už nie sú pripomienky a námietky účastníka konania týkajúce sa vlastnických a majetko-

právnych vzťahov predmetom skúmania a stavebný úrad nemá právo nimi zaväzovať stavebníka.

V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a

boli dodržané podmienky územného rozhodnutia , stavebného povolenia a stavba vyhovuje požiadavkám , ktoré

su určené v0 vyhláške č.532/2002 2.2. 0 všeobecných technických požiadavkách na výstavbu avšeobecných

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba je umiestnená na pozemkoch reg. KNC a na pozemkoch reg. KNE na základe vyhotovených
geometrických plánov — GP č.36315583-O43-2020, kat. územie Melčice, 36315583-038—2020, kat. územie Nové

město nad Váhom, GP 6.36315583-041-2020,kat. územie Beckov, GP č.36315583-049—2020, kat. územie
Trenčianske Bohuslavice, GP č. 36315583—050—2020, kat. územie Trenčianske Biskupice, GP č. 36315583—
044-2020, kat. územie Zemianske Lieskové, GP č. 36315583—048-2020, kat. územie Rozvadze, GP 6.36315583—

040—2020, kat. územie Beckovská Vieska, GP č.36315583-039-2020, kat. územie Kočovce, GP č. 36315583-

042—2020, kat. územie Ivanovce, GP č.36315583-O45-2020, kat. územie Vel’ké Bierovce, GP č.36315583—046—

2020, kat. územie Opatovce, GP č. 36315583-047-2020, kat. územie Kostolná—Zárečie.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené na úradnej tabuli mesta Nové Mesto
nad Váhom, mesto Trenčín, obce Kočovce, obce Beckov, obce Trenčianske Bohuslavice, obce Ivanovce, obce

Melčice Lieskové, oboe Veľké Bierovce, obce Opatovce, obce Kostolná—Zárečie, obce Trenčianske Stankovce.

Užívaním stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani

životné prostredie.

P o u č e n i e :
Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, proti tomuto

rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Mesto Nové Mesto nad
Váhom, cestou podania na Spoločnom úrade samosprávy v Novom Meste nad Váhom,915 01 Nové Mesto nad

Váhom, Hviezdoslavova č.36.
Toto rozhodnutieje preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych dopravných prostriedkov.

/.,

\ m ĺ/

Ing. Jozef Trstenský

primátor mesta

 


