OKRESNÝ ÚRAD SENICA

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Vajanského 17, 905 01, Senica

Č. : OU-SE-OCDPK-2017/007155-KOA

V Senici dňa 30.06.2017

Verejná vyhláška

KOLAUDAČNÉ

ROZHODNUTIE

Stavebník Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava podal listom č.
01030/2017/SÚCTt-73/4052 dňa 24.05.2017 na Okresnom úrade Senica, odbore cestnej dopravy a
pozemných komunikácií návrh na kolaudáciu stavby: „Rekonštrukcia mosta ev. č. 05135-001 na ceste
III/1126 (05135) cez potok Chvojnica v Oreskom“ na ceste III. triedy č.1126 v km 1,710 v k.ú.
Oreské a zároveň požiadal o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Senica, odborom CDPK č. OU-SEOCDPK-2016/005690-KOA dňa 14.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2016.
Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny
stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva podľa § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodnutie, ktorým
podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
povoľuje zmenu stavby
„Rekonštrukcia mosta ev. č. 05135-001 na ceste III/1126 (05135) cez potok Chvojnica v Oreskom“
v rozsahu: pôvodná nosná konštrukcie mosta bude nahradená novou železobetónovou doskou

s obojstrannými konzolami a výmenou opory na strane od obce Lopašov, stredná podpera
a krajná opora v smere Centrum sa opraví obetónovaním a zhotovia sa na nich nové úložné
prahy,
a podľa § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
povoľuje užívanie stavby

„Rekonštrukcia mosta ev. č. 05135-001 na ceste III/1126 (05135) cez potok Chvojnica v Oreskom“
na ceste III. triedy č.1126 v km 1,710 v k.ú. Oreské.
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Základné údaje o moste po rekonštrukcii:

Charakteristika mosta :
cestný železobetónový doskový 2-poľový
Dĺžka premostenia:
15,15 m
Dĺžka mosta:
17,50 m
Šikmosť mosta:
kolmý
Šírka komunikácie medzi obrubníkmi: 5,50 m
Šírka chodníkov:
1,25 + 1,25 m
Šírka mosta medzi zábradlím:
8,00 m
Šírka mosta:
8,60 m
Výška mosta nad terénom:
̴ 2,2 m
Stavebná výška mosta:
0,658 m
Plocha mosta:
130,30 m2
Zaťažiteľnosť mosta:
Vn= 32 t
Vv= 90 t
Ve= 300 t
Nosná konštrukcia:
Nosná konštrukcia bola vytvorená ako dvojpoľová spojitá železobetónová doska s obojstrannými
konzolami z betónu C30/37 a výstuže 10 505 (R). Horná strana dosky je v mieste vozovky v priečnom
reze strechovitá so sklonmi 2%, v mieste ríms je protispád 2,5% .Dĺžka nosnej konštrukcie je 16,40 m.
Hrúbka dosky je od 500 do 562 mm. Šírka dosky je 5,0 m. Konzoly sú dlhé 1,50 m s hrúbkou od 150 do
250 mm. Na krajných oporách bola doska uložená na lepenke (Elastobit GG40 mineral), nad strednou
podperou bol vytvorený vrubový kĺb.
Spodná stavba:
Krajná opora strana Centrum a medziľahlá podpera sa v pôdoryse rozmerovo rozšírila obetónovaním –
vrstvy betónu C 30/37 s výstužou 10 505 (R) - siete 6/100 x 6/100. Výstuž úpravy je spojená s pôvodnou
konštrukciou opory epoxidovým lepidlom vlepených prútov ø R12 v rastri 0,30 x 0,3 m (HIT-MM plus –
chemická kotva). Krytie výstuže je min. 40 mm. Opora, úložný prah a záverový múrik na strane od obce
Lopašov je vybudovaný nanovo z betónu C 30/37 a výstuže 10 505 (R). Výstuž opory je spojená
s ponechaným základom vlepenou výstužou ø R16.
Záverové múriky:
Na krajnej opore Centrum je vytvorený nový úložný prah a záverový múrik z betónu C 30/37 a výstuže
10 505 ( R). Výstuž úložného prahu a múrika sa s ponechanou časťou opory spojil vlepenou výstužou
4øR16/m (HIT-MM plus – chemická kotva).
Na oboch stranách sú k záverovým múrikom pripojené krídla z betónu C 30/37 a výstuže 10 505( R) pre
ukotvenie rímsových prefabrikátov a monolitického chodníka v úsekoch za dilatáciou.
Na strednej podpere je vytvorený nový úložný prah z betónu C 30/37 a výstuže 10 505 ( R). Výstuž
úložného prahu a múrika sa s ponechanou časťou podpery spojila vlepenou výstužou 4øR16/m (HIT-MM
plus – chemická kotva). Pre vytvorenie vrubového kĺbu sa do úložného prahu osadila výstuž 4øR32/m.
Vozovka:
Vozovka na moste sa skladá:
- asfaltový betón AC11, obrus, 50/70
- spojovací postrek 050 kg/m2
- asfaltový betón AC11, ložný PMB, 45/80-75
- spojovací postrek 050 kg/m2

50 mm
40 mm

Vozovka mimo mosta podľa potreby vymenená z dôvodu úpravy pripojenia na cestu sa skladá:
- asfaltový betón AC11, obrus, 50/70
50 mm
- spojovací postrek 050 kg/m2
- asfaltový betón AC16, ložný
50 mm
- spojovací postrek 050 kg/m2
- podkladový cementový betón
650 mm
- štrkodrva ŠD 0/63
500 mm
spolu
1205 mm
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Chodníky:
Chodníky sú monolitické z betónu C 30/37 s výstužou 10 505 (R) uložené na mostnej konštrukcii na
ochrannej vrstve izolácie z asfaltových izolačných pásov rozmerovo presahujúcich 150 mm do strany
vozovky. Povrch chodníkov a ríms je natretý impregnačným náterom voči prieniku vody a chloridov.
Zábradlie:
Na moste je zábradlie mestského typu výšky 1,1 m, kotvené priamo do betónu chodníka lepenými
kotvami priemeru 16 mm. Protikorózna ochrana zábradlia je realizovaná metalizáciou ponorom 120µm
zinku.
Mostné závery:
Na koncoch mosta v mieste vozovky sú pružné mostné závery šírky 500 mm.
Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.
453/2000 Z. z. tieto podmienky:
1. Výkon správy a údržby (vrátane zimnej údržby) bude na stavbe mosta ev.č. M7255.01
zabezpečovať Správa a údržba ciest TTSK tak, aby bola schopná užívania počas celého roka.
Stavba musí byť udržiavaná v takom stave, aby nezhoršovala životné prostredie a premávka na
nej neohrozovala život a zdravie osôb.
2. Záručná doba na prípadne vzniknuté vady plynie podľa Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby do
28.06.2022.
Tomuto rozhodnutiu správny orgán podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. odníma odkladný účinok,
nakoľko to vyžaduje naliehavý verejný záujem.
Odôvodnenie:
Stavebník Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava podala dňa 24.05.2017
listom č. 01030/2017/SÚCTt-73/4052 návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia
mosta ev. č. 05135-001 na ceste III/1126 (05135) cez potok Chvojnica v Oreskom“ na ceste III. triedy
č.1126 v km 1,710 v k.ú. Oreské a zároveň požiadal o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
Dôvodom podania žiadosti o zmenu stavby boli skutočnosti, ktoré sa zistili počas búracích prác. Pôvodný
projekt rekonštrukcie mosta predpokladal komplexnú výmenu zvršku a symetrické rozšírenie nosnej
konštrukcie na oboch stranách spriahnutými monolitickými železobetónovými konštrukciami
s ponechaním podstatnej časti (90 %) existujúcej nosnej konštrukcie. Pri búracích prácach boli zistené
skutočnosti, ktoré zmenili predpokladané východiská použité pre vypracovanie pôvodného projektu.
Potvrdila sa nízka kvalita a pevnosť betónu nosnej konštrukcie, výrazná nehomogenita a nepreviazanosť
jednotlivých betónových vrstiev pôvodnej nosnej konštrukcie mosta, a preto bola navrhnutá zmena
nosnej konštrukcie za novú železobetónovú doskovú s obojstrannými konzolami. Zvršok mosta bolo
potrebné komplexne vymeniť, šírkové pomery komunikácie na moste zostali zachované.
Stavebný úrad preskúmal podaný návrh na kolaudáciu stavby spolu so žiadosťou o zmenu stavby
a v súlade s ustanovením § 68 a § 80 stavebného zákona dňa 31.05.2017 oznámil začatie kolaudačného
konania spojeného s povolením zmeny stavby pred dokončením a nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa
28.06.2017, z ktorého bol spísaný protokol o priebehu ústneho konania.
K dokumentácii pre zmenu stavby „Rekonštrukcia mosta ev. č. 05135-001 na ceste III/1126 (05135) cez
potok Chvojnica v Oreskom“ boli predložené stanoviská:
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava zo dňa 08.06.2017 č. 04652/2017/ODP-6,
- SVP š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline1, 901 01 Malacky zo dňa 31.05.2017 č.
CS SVP OZ BA 402/2017-13/521/2017
- OÚ Skalica, odbor SŽP, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica zo dňa 12.06.2017 č. OU-SI-OSZP2017/000542-002,
- Obec Oreské, 908 63 Oreské č. 7 zo dňa 30.05.2017 č. 120/2017,
- ORPZ - ODI v Senici zo dňa 16.06.2017 č. ORPZ-SE-ODI1-30-043/2017.

3

Stanovisk6 dotknut_ich org6nov k predloZenej dokumentdcii pre zmenu stavby neobsahovali Ziadne
n6mietkya sfhlasili s navrhovanjmi zmenami.
StavebnikdoloZil ku konaniu potrebn6doklady a Specidlnystavebnyrirad zistil, Ze pri predmetnejstavbe
boli dodrZan6podmienky stanovendv stavebnompovoleni, stavbaje zrealizovanSpodl'a dokument6cie
overenej v stavebnom konani so zmenami, ktor6 boli predmetom konania o povoleni zmeny stavby.
Udastnici konania a dotknutd orgdny nemali n6mietky vodi povoleniu uZivania stavby. Stavebny rirad
zistil, Le uLivanim stavby nebudri ohrozen6 verejnd zhujmy z hl'adiska bezpednosti,ochrany zdravia a
Livotaos6b,ako aj Zivotn6hoprostredia.
Vzhl'adom na uveden6 skutodnosti a na to, Ze ridastnici konania a dotknutd org6ny St6tnej spr6vy
nemali n6mietky vodi povoleniu zmien a vydaniu kolaudadn6horozhodnutiana predmetn0stavbu,bolo
rozhodnutdtak, akoje uveden6vo vlfrokovej dastitohto rozhodnutia.
Odfiatieodkladndhoridinku tohto rozhodnutiaSpeci6lnystavebnj rirad od6vodf,ujenasledovne.
- Stavbarekon5trukciemosta v obci Oreskd sa realizovalapod ochranouirplnej uz6vierky cesty
IIUll26 s obch5dzkou cez obec Rado5ovce.Obch6dzka, a s tym spojen6 zvySendcestn6
prem6vkana obch6dzkovejtrase spdsobujehlavne dopravcompravidelnej verejnej autobusovej
dopravy zvjien6 n6klady a predlZuje celkovf das na dotknulfch link6ch autobusovych spojov,
Obch6dzkakomplikuje dopravu a Livot obdanomobce Oresk6. Platnosf uz6vierky cesty kondi
di,a30.06.2017.
- Na zhkladeuvedenych skutodnostije vo verejnomzh:ujme,aby stavba uvedendvo vyrokovej dasti
rozhodnutia, bola bezodkladnedanri do uLivania a slfZila svojmu irdelu do najsk6r,
Ziadatetje vzmysle $ 4 ods. 1 pism. a) zhkona(,. 14511995Z. z. ospr6vnych
neskor5ichpredpisovoslobodenyod spr6vnychpoplatkov.

poplatkoch vzneni

Pouienie:
Proti tomuto rozhodnutiuje moZndpodat' podl'a $$ 53 a 54 zhkona(,. 7111967Zb. odvolaniedo
15 dni odo dia ozn6menia rozhodnutia na Okresnf irrad Trnava, Odbor opravnych prostriedkov,
prostrednictvom Okresndho riradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemnj,ch komunik6cii. Toto
rozhodnutienie je preskfmatelhd sridom.
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Toto rozhodnutiem6 povahu verejnejlyhl65ky v zmysle $ 26 zhkonad. 7l/1967 Zb. o sprSvnomkonani
(spr6vnyporiadok) v zneni neskor5ichpredpisova musi byt' vlvesen6 po dobu 15 dni na riradnejtabuli
stavebn6hofradu a riradnej tabuli obce v mieste stavby. Za dei' dorudenia sa poklad6 posledny dei
vyveseniatohto rozhodnutia.

'30 l0N2017
Zvesen! di.a

Vyvesend dia

pediatka,podpis
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Rozhodnutie sa doručí:
1. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
2. Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Senica, Hurbanova 516, 905 37 Senica
3. Trnavský samosprávny kraj, SHS, Starohájska 10, 917 01 Trnava
4. Obec Oreské, 908 63 Oreské č. 7 (2 x – 1 x na vyvesenie)
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1,
901 01 Malacky
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Projektant: Ing. Stanislav Šuster, VUIS-MOSTY, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát Senica, 905 31 Senica
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
13. Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia, Námestie slobody č. 15, 909 01 Skalica
14. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 15, 909 01
Skalica (vodná správa, ochrana prírody, ochrana ovzdušia, odpady)
15. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
16. M-SILNICE, s.r.o. Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
17. Juraj Kenderessy – stavebný dozor, ul. 1. mája 11, 962 31 Sliač
18. Verejná vyhláška
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