Podateľňa Msú
Milos Majka
27. decembra 2016 0:01
info@sered.sk
podatelna@sered.sk; 'Primátor mesta Sered''; seredonline@seredonline.sk
Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Mestsky urad Sered,
v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii :

1. - v suvislosti s protizakonne realizovanou a dlhsiu dobu aj verejnostou uzivanou stavbou - usek
cyklochodnika pod mostom ponad rieku Vah dotknuta strana v dodatocnom konani avizovala suhlas stavbu
realizovat ako DOCASNU a to do roku 2016. Uvedeny rok konci, preto ziadam zverejnit informacie, na
zaklade coho bude (ak bude) predmetna stavba v realizovanom stave aj po roku 2016. Ziadam zverejnit
vsetky pisomne podklady k predmetnej stavbe vratane dodatkov)
Uvedene informacie ziadam zverejnite-mailom na adresu :
Dakujem.
Milos Majka
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v zakonom stanovenej lehote.

Mesto

Sereď

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Mesto Sereď < info@sered.sk>
4.januára 2017 17:16
'Milos Majko'
RE: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.
Cyklochodník - kolaudačné rozhodnutie.pdf

Dobrý deň,
mestu Sereď ako povinnej osobe bola dňa 27.12.2016 doručená Vaša žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovnú odpoveď:
Stavba „Dobudovanie cyklistickej trasy- prieťah chodníka pod cestným mostom v Seredi" bola povolená
rozhodnutím Mesta Sereď č. 7691/ÚPaSP 664/2013 zo dňa 29 .04.2014 ako stavba trvalá. Užívaná je na základe
kolaudačného rozhodnutia č. 12720/ÚPaSP 424/2014 zo dňa 21.08 .2014, ktorého kópiu Vám zasielame v prílohe.

PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného oddelenia
Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O
926 01 Sereď
Tel: 031/7892094 kl. 254
Mobil: 0905 556 879
E-mail: silvia.adamcikova@sered .sk
www.sered.sk

From: Milos Majka

Sent: Tuesday, December 27, 2016 12:01 AM
To: info@sered.sk
Cc: podatelna@sered.sk; 'Primátor mesta Sered"; seredonline@seredonline.sk
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.
Mestsky urad Sered,
v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:

1. -v suvislosti s protizakonne realizovanou a dlhsiu dobu aj verejnostou uzivanou stavbou - usek
cyklochodnika pod mostom ponad rieku Vah dotknuta strana v dodatocnom konani avizovala suhlas stavbu
realizovat ako DOCASNU a to do roku 2016. Uvedeny rok konci, preto ziadam zverejnit informacie, na
zaklade coho bude (ak bude) predmetna stavba v realizovanom stave aj po roku 2016. Ziadam zverejnit
vsetky pisomne podklady k predmetnej stavbe vratane dodatkov)
Uvedene informacie ziadam zverejnite-mailom na adresu:
Dakujem.
Milos Majka

v zakonom stanovenej lehote.
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MESTO

v

SERED

Nám. republiky 1176/10, 926 01

Sereď

Číslo: 12720/ÚPaSP 424/2014

V Seredi,

dňa

21.8.2014

Vec: Mesto Sereď, v zastúpení ptimátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, so sídlom
Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Dobudovanie cyklistickej
trasy - prieťah chodníka pod cestným mostom v Seredi "

KOLAUDAČNÉ

ROZHODNUTIE
• •

1

Mesto Sereď, v zastúpení primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, so ·sídlom
Nám. republiky 1176/10, Sereď, IČO: 306 169, podalo dňa 4.6.2014 na Mestský úrad
v Seredi, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Dobudovanie cyklistickej
trasy - priet'ah chodníka pod cestným mostom v Seredi ", ako líniová stavba ( na
pozemkoch parcela reg. „E" číslo 2/230, 612, 7/2, 8/1, 2112, 933/202, 933/302, 1901/200, 7/3,
933/103, 21/3 a na pozemku parcela reg. „C" číslo 3838/5) katastrálne územie Sereď.
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Šintava pod číslom 76/5314/ÚPaSP
349/2013 zo dňa 06.06.2013, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2013.
Stavebné povolenie na stavbu vydalo mesto Sereď, pod číslom 7691/ÚPaSP 664/2013 zo dňa
29.4.2014, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.6.2014.
Mesto Sereď, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a zákona číslo 13 5/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 120
zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )
v znení neskorších predpisov posúdil návrh a podľa§ 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje

„ Dobudovanie cyklistickej trasy -

užívanie stavby
prieťah

chodníka pod cestným mostom

v Seredi"
líniová stavba ( na pozemkoch parcela reg. „E" číslo 2/230, 6/2, 7/2, 8/1, 2112, 933/202,
933/302, 1901/200, 7/3, 933/103, 21/3 a na pozemku parcela reg. „C" číslo 3838/5)
katastrálne územie Sereď
Na základe staveného povolenia sa vybudovala nová cyklistická trasa v úseku pod cestným
mostom. Šírka cyklotrasy v celom úseku je 2,50 m, od km 0,04242 - km 0,08838 je osadený

\.,
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záhonový obrubník. Od km. 0,05181 - 0,07361 t.j. v dÍžke 22,0 m je umiestnené
dvojmadlové oceľové zábradlie. V častiach kde nie sú obrubníky je po oboch stranách
dosypaná štrková krajnica o šírke 500 mm. DÍžka trasy je 277,77 m.

Odôvodnenie

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 81 ods.1 stavebného zákona preskúmal návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Dobudovanie cyklistickej trasy - prieťah
chodníka pod cestným mostom v Seredi ", ako líniová stavba ( na pozemkoch parcela reg. „E"
číslo 2/230, 6/2, 7/2, 8/1, 21/2, 933/202, 933/302, 1901/200, 7/3, 933/103, 21/3 a na pozemku
parcela reg. „C'' číslo 3838/5 ) katastrálne územie Sereď, a nariadil ústne konanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň 16.6.2014.
Stavebný úrad kolaudačné konanie prerušil rozhodnutím číslo 12720/ÚPaSP 424/2014 zo
2. 7.2014 a vyzval navrhovateľa o doplnenie návrhu do 60 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia o prerušení konania o nasledovné doklady- záväzné stanovisko Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Galanta, schválený povodňový plán, osadenie všetkých
dopravných značiek, nájomnú zmluvu medzi navrhovateľom a vlastníkom pozemku KN E
parcela číslo 21/3, k.ú. Sereď, SR SPF Bratislava. Stavebný úrad v konaní pokračoval po
doplnení návrhu.
dňa

Podľa

§ 81 a ods. 1 stavebného zákona o priebehu

kolaudačného

konania bol spísaný

protokol.
Ku kolaudácii sa vyjadrili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia Dolného Váhu Šaľa, Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Galanta, Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru Galanta,
Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo vydané pod
1085/2014 Sô, zo dňa 09.07.2014.

číslom

Ku kolaudácii boli predložené nasledovné doklady: Slovenský pozemkový Fond,
Bratislava - dodatok č. 00533/2014-PNZ P41582/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ
P41582/05.05 zo dňa 9. júla 2014, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina - zmluva
o spolupráci
a podmienkach
vyuz1vania
vodohospodárskeho
majetku
správcom
a prevádzkovateľom cyklistického chodníka, Povodňový plán zabezpečovacích prác,
schválený dňa 18.08.2014, polohové a výškové zameranie cyklotrasy vpracoval geodet Peter
Černý, dňa 13.12.2013.
V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v konaní
o umiestnení stavby a v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky určené v rozhodnutí
o umiestnení stavby a v stavebnom povolení.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/ 1967
Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Galanta,
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podaním na Mesto Sereď, so sídlom Nám.
republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom ( 47 ods. 4
zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní - správny poriadok) po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Ing. M
printátor mesta --

Doručí

sa:

1. Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, v zast. primátorom
Ing. Martinom Tomčányim
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, Regionálny odbor
Tmava, Vajanského 22, 917 01 Tmava
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3,
921 80 Piešťany

Na vedomie:

1.
2.
3.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
OR Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková ul. 1607/10, 924 01 Galanta
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba
1408/31, 924 36 Galanta
4. Projektant: Ing. Peter Arpáš,
5. Zhotoviteľ: PAK-INVEST s.r.o„ Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany
6. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 13, 924 52 Galanta
7. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta, Mierové nám. č.
1, 924 3 6 Galanta
8. TOP OPTIMAL SK, s.r.o., Starý most 3075/13, 926 01 Sereď - Inh. Michal Pikus
9. Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, oddelenie rozvoja mesta
10. Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor, I po právoplatnosti I

