OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: KR/733/2015

vo Svite dňa 30.09.2015

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 12.08.2015 Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780,
zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala návrh na kolaudáciu stavby
„Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“ v členení na stavebné objekty : SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov, SO 03
- Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, na pozemkoch parc.č. :
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – KN E – 1942, 1943/1, 1947/1, 1948/1,
1949/6, 1952, 1953, 1958/2, 1958/3, 1959/1, 1961/1, 2000, 2017, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2,
3189/5, 4512, 2048/1, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2057, 2046, KN C – 3187/2, 3187/3, 3189/1,
1995/10, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3200/2, 3204/1;
SO 02 – Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – KN E – 1998, 4512, 2048/1, 2048/2, 2049/1,
2050/1, 2057, KN C – 3187/3, 2058, 1998/3, 2057/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, (3248/2,
3248/34, 3248/3, 3247/1 – 3248/36, 3248/38, 3247/2, 3248/34 na základe GP č. G1-131/10
z dňa 22.02.2010), 1988/11, 2000/5, 2000/1;
SO 03 – Verejné osvetlenie: KN E – 4512, 2048/1, 2049/1, 2057, KN C – 3187/2, 3248/34,
2058, 2048/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3111, 3245/5;
SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra : KN E – 2049/1, KN C – 3187/3, 3248/34,
2058, 1995/10, 2057/1, 2050, 2049/1 v k.ú. Ždiar.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf zo dňa
12.02.2010.
Obec Ždiar, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný
zákon) v náväznosti na ustanovenia § 3a), § 16 zákona 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších zmien (cestný zákon) a podľa zákona č. 608/2003 Z.z.
o štátnej správe pre územné plánovanie a stavebný poriadok a o zmene a doplnení zákona
o bývaní posúdil návrh a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších zmien
a doplnení

- povoľuje užívanie stavby –
dopravná stavba : „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“ v členení na stavebné
objekty : SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba

chodníkov, SO 03 - Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, na
pozemkoch parc.č. :
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – KN E – 1942, 1943/1, 1947/1, 1948/1,
1949/6, 1952, 1953, 1958/2, 1958/3, 1959/1, 1961/1, 2000, 2017, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2,
3189/5, 4512, 2048/1, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2057, 2046, KN C – 3187/2, 3187/3, 3189/1,
1995/10, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3200/2, 3204/1;
SO 02 – Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – KN E – 1998, 4512, 2048/1, 2048/2, 2049/1,
2050/1, 2057, KN C – 3187/3, 2058, 1998/3, 2057/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, (3248/2,
3248/34, 3248/3, 3247/1 – 3248/36, 3248/38, 3247/2, 3248/34 na základe GP č. G1-131/10
z dňa 22.02.2010), 1988/11, 2000/5, 2000/1;
SO 03 – Verejné osvetlenie: KN E – 4512, 2048/1, 2049/1, 2057, KN C – 3187/2, 3248/34,
2058, 2048/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3111, 3245/5;
SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra : KN E – 2049/1, KN C – 3187/3, 3248/34,
2058, 1995/10, 2057/1, 2050, 2049/1 v k.ú. Ždiar.
Stavba obsahuje :
SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov
SO 03 - Verejné osvetlenie
SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra
SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – pozostáva z vetvy „A“, „B“, „C“, mini
okružnej križovatky OK1, odstavných plôch P1 až P6 a spevnenej plochy SP1. Smerové
vedenie je viazané na smerové vedenie jestvujúcej cestnej komunikácie.
Vetva „A“ – je v kategórii C3 – MO 6,5/30. Po obidvoch stranách sú na vetvu napojené
odstavné plochy na parkovanie. V ZÚ je vetva napojená na mini okružnú križovatku OK1.
Celková dĺžka komunikácie je 73,217 m.
Vetva „B“ – je v kategórii C3 – MO 5,5/30. Celková dĺžka komunikácie je 85,719 m.
Vetva „C“ – je v kategórii C3 – MO 5,5/30. Celková dĺžka komunikácie je 705,00 m.
Mini okružná križovatka „OK1“ D=16,0 m – je v mieste súčasnej stykovej križovatky
miestnych komunikácií, s jedným jazdným pruhom. Stredový ostrovček je spevnený
vyvýšením max. 100 mm nad okolitú vozovku z odlišného materiálu bez prstenca. Technické
parametre OK1:
vonkajší priemer :
16,00 m
priemer stredového ostrovčeka :
4,50 m
počet pruhov :
1
šírka jazdného pruhu :
5,75 m
šírka jednosmerného vjazdu, výjazdu : 2,75 m
Vetvy „P1“ a „P2“ – pri komunikácii vetvy „A“ s kolmým státím, so šírkou 5,50 m dĺžky
22,50 m (9 miest) a dl. 26,0 m (10 miest, z toho 1 pre ZŤP). Pri zeleni sú ohraničené
betónovými obrubníkmi ABO 4 – 8 uloženými do betónového lôžka; od komunikácie sú
oddelené betónovými obrubníkmi ABO 1 – 10 uloženými do betónového lôžka. Povrch
spevnených plôch je z betónovej dlažby. Celková dĺžka je 48,50 m.
Vetva „P3“ – pri požiarnej zbrojnici s kolmým , so šírkou 4,50 m dĺžky 16, 0 m (4 miesta,
z toho 1 pre ZŤP). Od terénu sú ohraničené ABO 2-15 uloženými do betónového lôžka; od
komunikácie sú oddelené betónovými obrubníkmi ABO 1 – 10 uloženými do betónového
lôžka. Povrch spevnených je bude z betónovej dlažby. Celková dĺžka je 16,00 m.
Vetva „P4“ – pri zdravotnom stredisku, so šikmým státím pod uhlom 45º. Veľkosť
parkovacích miest je 5,70x2,25 m, dĺžka 68,20 m (21 miest, z toho 1 pre ZŤP). Od zelene sú
oddelená betónovými obrubníkmi ABO 2-15
uloženými do betónového lôžka, od

komunikácie sú oddelená betónovými obrubníkmi ABO 1 – 10 uloženými do betónového
lôžka. Povrch spevnených plôch je z betónovej dlažby.
Vetva „SP1“ – slúžiť pre dopravnú obsluhu požiarnej zbrojnice, dĺžka 10,0 m. Povrch je
z betónovej dlažby.
Všetky stavebné sú objekty sú odvodnené 2% jednostranným sklonom a pozdĺžnym sklonom
komunikácií do zelene, do odvodňovacej priekopy, cez ORL s vyústením do miestneho
potoka.
SO 02 - Rekonštrukcia a dostavba chodníkov
Chodník „1“ – v súbehu s vetvou MK „A“, šírky 2,0 m, dĺžky 22,50 m. Od odstavnej plochy
je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený betónovými
obrubníkmi ABO 4-8 , uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej
dlažby.
Chodník „2“ – je v oddychovej zóne, šírky 2,50 m, dĺžky 42,261 m. Od zelene je oddelený
betónovými obrubníkmi ABO 4-8 uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je
z betónovej dlažby.
Chodník „3“ – je pri mini okružnej križovatke OK1, šírky 2,0 m, dĺžky 32,50 m. Od
komunikácie je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený
betónovými obrubníkmi ABO 4-8, uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je
z betónovej dlažby.
Chodník „4“ - v súbehu s vetvou MK „A“, šírky 2,0 m, dĺžky 62,20 m. Od odstavnej plochy
je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený betónovými
obrubníkmi ABO 4-8, uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej
dlažby.
Chodník „5“ – za hasičskou stanicou, šírky 2,00 m, dĺžky 14,35 m. Od zelene je oddelený
betónovými obrubníkmi ABO 4-8 uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je
z betónovej dlažby.
Chodník „6“ – pred základnou školou je šírky 2,0 m, dĺžky 111,10 m. Od odstavnej plochy je
oddelený betónovými obrubníkmi ABO 2-15, od zelene je oddelený betónovými obrubníkmi
ABO 4-8, uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej dlažby.
Chodník „7“ – pri múzeu šírky 2,25 m dĺžky 63,166 m. Od zelene je oddelený betónovými
obrubníkmi ABO 4-8 uloženým do betónového lôžka. Povrch chodníka je z betónovej
dlažby.
Zjazdný chodník – k základnej škole šírky 4,50 m, dĺžky 172,37 m. Od zelene aj od priekopy
je oddelený betónovými obrubníkmi ABO 1-10, uloženým do betónového lôžka. Povrch
zjazdného chodníka je z betónovej dlažby.
Zrážková voda z povrchu chodníkov je odvedená 2% priečnym sklonom smerom na priľahlú
vozovku miestnych komunikácií a odstavných plôch (č.1, 3 až6); do okolitej zelene (č.7); do
jednostrannej odvodňovacej priekopy(zjazdný chodník).
SO 03 – Verejné osvetlenie (VO)
Nové VO je na oceľových osvetľovacích žiarovozinkovaných stožiaroch výšky 6 m.
Osvetlenie je svietidlami SON-70W. Napojenie nových svietidiel je káblovým rozvodom cez
skrinku SPP z jestvujúceho rozvodu VO. Zrealizovalo sa 8 ks nových svietidiel.
SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra
Plochy pri škole - v zelenom páse pri tujách sa vysadili kvitnúce listnaté kry, pri vstupe do
školy je záhon z tieňomilných trvaliek a tráv. Pred parkoviskom je farebný živý plot.
Plocha pri potoku – vysadilo sa 11 ks stromov, uprostred kruhovej plochy je priestor záhona
z ruží, kvitnúcich trvaliek a okrasných tráv. Na spevnenej kruhovej ploche sú 4 lavičky a 2ks
odpadkových košov.

Pri obhliadke stavby neboli na stavbe zistené žiadne nedorobky.
Pre užívanie stavby Obec Ždiar podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:
1. Pri užívaní stavby dbať na bezpečnosť osôb.
2. Dodržiavať bezpečnosť pri premávke.
3. Stavbu využívať na účel určený týmto rozhodnutím.
Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave.
Stavba bola zrealizovaná podľa PD overenej v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky
stavebného povolenia.
Odôvodnenie
Dňa 12.08.2015 Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780,
zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala návrh na kolaudáciu stavby
„Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“ v členení na stavebné objekty : SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov, SO 03
- Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, na pozemkoch parc.č. :
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – KN E – 1942, 1943/1, 1947/1, 1948/1,
1949/6, 1952, 1953, 1958/2, 1958/3, 1959/1, 1961/1, 2000, 2017, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2,
3189/5, 4512, 2048/1, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2057, 2046, KN C – 3187/2, 3187/3, 3189/1,
1995/10, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3200/2, 3204/1;
SO 02 – Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – KN E – 1998, 4512, 2048/1, 2048/2, 2049/1,
2050/1, 2057, KN C – 3187/3, 2058, 1998/3, 2057/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, (3248/2,
3248/34, 3248/3, 3247/1 – 3248/36, 3248/38, 3247/2, 3248/34 na základe GP č. G1-131/10
z dňa 22.02.2010), 1988/11, 2000/5, 2000/1;
SO 03 – Verejné osvetlenie: KN E – 4512, 2048/1, 2049/1, 2057, KN C – 3187/2, 3248/34,
2058, 2048/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3111, 3245/5;
SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra : KN E – 2049/1, KN C – 3187/3, 3248/34,
2058, 1995/10, 2057/1, 2050, 2049/1 v k.ú. Ždiar.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf zo dňa
12.02.2010.
Stavebný úrad listom č.j: ZKK/733/2015-JK zo dňa 12.08.2015 oznámil účastníkom konania
a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a na prejednanie návrhu nariadil ústne
pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 29.09.2015.
Obhliadkou stavby bolo zistené, že stavba bola zrealizované podľa projektovej dokumentácie
overenej v stavebnom konaní a podľa stavebného povolenia.
K žiadosti navrhovateľ doložili PD overenú v stavebnom konaní, porealizačné zameranie
stavby, atesty a certifikáty od použitých materiálov.
Povolenie na trvalé dopravné značenie vydala Obec Ždiar rozhodnutím č.j: 844/2015 zo dňa
24.09.2015.
Užívaním stavby nebude ohrozený život ani zdravie osôb a ani životné prostredie.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Poprad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie, so sídlom Partizánska 87, 058 01 Poprad.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

signet
Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce
Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 30.09.2015

Zvesené dňa : 14.10.2015
signet

odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby

Doručí sa :
1. Obec Ždiar
2. Ostatní verejnou vyhláškou

Na vedomie:
3. Okresný úrad ŽP – odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, OH, ŠVS, Partizánska 87, 058 01
Poprad
4. Ing. František Ondrej, Ružová 59, 083 01 Sabinov – projektant
5. ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica
6. Obvodné oddelenie PZ - ODI, Alžbetina 5, 058 01 Poprad
7. GMT projekt, s.r.o., SNP 1, Bardejov – dodávateľ stavby

