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Číslo:  SOcÚ 97/2021-3 IO                                  V Liptovskom Hrádku  29.11.2021 
   

 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 
K O L A U D A Č N É      R O Z H O D N U T I E   

 

 
Navrhovateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,  

Odštepný závod Liptovský Hrádok,  
so sídlom Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok 

 

 
podal dňa 25.10.2021 na špeciálnom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu  
 

 
" Lesná cesta KRIVÁ - VÝCHOD " – líniová stavba 

 

 
na pozemkoch parc. č.  KN-C 385/10, KN-C 474 katastrálne územie Malužiná a  KN-C 2646/4 a KN-
E 3181 katastrálne územie Nižná Boca, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Nižná Boca 
dňa 22.11.20216 pod č. SOcÚ 384/2016-2 IO, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.12.2016. 
 

Obec Nižná Boca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty v 
zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oprávnený konať v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), 
preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a podľa § 
82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 

 
 

p o v o ľ u j e    u ž í v a n i e 
 

 
stavby   " Lesná cesta KRIVÁ - VÝCHOD " 

 

v katastrálnom území Malužiná 

na pozemkoch parc. č. KN-C 385/10 a KN-C 474 

 

v katastrálnom území Nižná Boca 

na pozemkoch parc. č. KN-C 2646/4 a KN-E 3181 

 
pre navrhovateľa Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský 
Hrádok, so sídlom Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok. 
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Druh a účel stavby: 
Inžinierska stavba, účelová komunikácia, lesná cesta 
Stavba trvalá 
 
Popis stavby:  
Jedná sa o účelovú komunikáciu kategórie 2L 4,0/30, slúžiacu prevádzkovým potrebám vlastníka 
lesných pozemkov s celkovou dĺžkou 5 508 m. Začiatok trasy sa napája na nespevnenú dolinovú 
lesnú cestu pod vyústením bočnej doliny Vyšná Tmavá pravostranným oblúkom, prechádza 
lokalitami Striebornica, Vyšná Suchá, Nižná Suchá, Ruženô, Baraniarka, Vyšná Jastrabá, Nižná 
Jastrabá a Strmá a končí na hrebeni v JRPL 338.  
  
Maximálny sklon nivelety je 11,50 % na dĺžke 42,01 m a minimálny sklon je 3,00 % na dĺžke 489,45 
m. Výškové oblúky sú v rozmedzí od 300 m do 12 000 m.  
  
Priečny sklon spevnenia pláne je 3,0 % smerom na násypový svah. V smerových oblúkoch je 
dostredný sklon 3,0 až 5,0 %. Sklony svahov telesa cesty sú vo výkope 1:1 až 1:2, v násype 1:1,5 
až 1:1,25. Voľná šírka cesty je 4,0 m, z toho vozovka 3,0 m s rozšíreniami v smerových oblúkoch 
pre návrhový rázvor náprav 9,0 m a krajnicami šírky 0,5 m po obidvoch stranách. V úsekoch s 
rigolom z kameniva je krajnica len po jednej strane. 
  
Cesta je spevnená vrstvou štrkodrviny UM ŠD, 31,5 Gc hr. 150 mm po zhutnení. 
 
Konštrukčné riešenie vozovky na 18 čiastkových úsekoch s dĺžkou 608 m:   
Kryt zo štrkodrviny  UM ŠD, 31,5 Gc     150 mm   
Podklad zo štrkodrviny UM ŠD, 63 Gp     250 mm  
Hrúbka vozovky:        400 mm 
 
Konštrukčné riešenie vozovky so zamokreným podložím s dĺžkou 85 m:   
Kryt zo štrkodrviny   UM ŠD, 31,5 Gc    150 mm   
Kamenivo hrubé drvené  UM HDK 32-63 (VŠ)    250 mm  
Výstužná dvojosá geomreža  Ťahová pevnosť 30kN/m     
Hrúbka vozovky:        400 mm 
 
Priečne odvodnenie zabezpečuje priečny sklon vozovky 3,0 % - 5% v smerovom oblúku. V 17 
úsekoch trasy s pozdĺžnym sklonom nad 4 % v celkovej dĺžke 2 980 m sú osadené drevené odrážky 
priemernej dĺžky 6,0 m s rozstupom 30 - 50 m  a vyústením na násypovú stranu telesa cesty v počte 
92 ks. Drevené odrážky sú tiež osadené na konci výjazdov v stúpaní v počte 5 ks. Na zabezpečenie 
pozdĺžneho odvodnenia zemného telesa vo výkope sú otvorené lichobežníkové priekopy s 
umiestnením dna 20 cm pod úrovňou zemnej pláne a krajnicové rigoly spevnené kamenivom. 
  
Na trase cesty je osadených 36 rúrových priepustov z oceľových rúr s obojstranným priamym vtokom  
so stálym prietokom vody, s priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy a s priamym vtokom z 
lichobežníkovej priekopy s prechodom na rigol.  
   
Pre zabezpečenie prístupu do jednotlivých lesných porastov je na trase vybudovaných 9 výjazdov 
spevnených štrkodrvinou hr. 150 mm po zhutnení. Celková výmera výjazdov je 585,0 m². Na 
zabezpečenie možností vyhýbania protiidúcich vozidiel je na trase zriadených 13 výhybní. Šírka 
výhybní je 3,0 m s nábehmi dl. 10 m. Celková výmera výhybní je 1478,75 m². Úvraťové obratisko dl. 
6,0 m pred koncom trasy je v úseku km 5,491 - 5,497 m so šírkou 9,0 m a s nábehmi 2 x 6,0 m. Pre 
prevádzkové potreby sústreďovania, manipulácie a odvozu dreva je na trase vybudovaných 7 
lesných skladov pozdĺž výhybní. Celková výmera lesných skladov je 2 190 m². Lesné sklady sú 
spevnené štrkodrvinou hr. 150 mm po zhutnení.  
  
V konaní bolo zistené, že predmetná stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní so zmenami (týkajúcimi sa vzniknutých zosuvov 
počas výstavby, použitia oceľových rúr na priepusty namiesto navrhnutých HDPE, upravenia 
premostenia na začiatku trasy, nahradenia niektorých priepustov trativodmi a realizáciou jednej 
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novej výhybne v km 2,341) uvedenými v samostatnej projektovej dokumentácii, ktoré nevyžadujú 
osobitné konanie. 
 
Osobitné podmienky kolaudačného rozhodnutia a užívania stavby: 
1. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho 

právoplatnosti. 
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene 

vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému 
úradu. 

3. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických porúch, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, a 
aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

4. Počas užívania stavby musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa ochrany 
životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky. 

 
O d ô v o d n e n i e 

 
 Dňa 25.10.2021 podal navrhovateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný 
závod Liptovský Hrádok, so sídlom Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok návrh na 
kolaudáciu stavby " Lesná cesta KRIVÁ - VÝCHOD " – líniová stavba na pozemkoch parc. č.  KN-C 
385/10, KN-C 474 katastrálne územie Malužiná a  KN-C 2646/4 a KN-E 3181 katastrálne územie 
Nižná Boca.  

Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty po preskúmaní návrhu na kolaudáciu 
a predložených dokladov overil dodržanie podmienok, ktoré boli určené v stavebnom povolení č. 
SOcÚ 384/2016-2 IO zo dňa 22.11.20216, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 22.12.2016 a 
oznámil začatie kolaudačného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
oznámením č. SOcÚ 97/2021-1 IO dňa 27.10.2021 a súčasne na prejednanie návrhu nariadil ústne 
konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.11.2021, kde preskúmal návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, z ktorého vyhotovil záznam so zistenými skutočnosťami. 

Navrhovateľ ku konaniu predložil geometrické plány č. 30228701-231/18 zo dňa 
19.02.20219, 30228701-181/20 zo dňa 04.12.2020, 30228701-233/18 zo dňa 17.12.2018, fotokópiu 
stavebného povolenia, projekt sanácie zosuvov, zápis o odovzdaní a prevzatí diela, projektovú 
dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, prehlásenie o zneškodnení 
odpadov, certifikáty kvality použitých výrobkov, všetky doklady preukazujúce výsledky predpísaných 
skúšok podľa osobitných predpisov a stavebný denník. 

V priebehu realizácie stavby bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, 
katastrálny odbor o povolení vkladu vecného bremena č. V 5478/2020 zo dňa 07.01.2021, záväzné 
stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor č. OU-LM-PLO-
2016/003154-4 zo dňa 20.04.2016, rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový 
a lesný odbor č. OU-LM-PLO-2016/09725-2 HAL zo dňa 09.09.20216, rozhodnutie Okresného 
úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor č. OU-LM-PLO-2019/004310-2 ELI zo dňa 
12.04.2019, oprava rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor č. 
OU-LM-PLO-2019/004310-2 zo dňa 25.04.2019, záväzné stanovisko Okresného úradu Liptovský 
Mikuláš, pozemkový a lesný odbor č. OU-LM-PLO2-2020/007338-002 zo dňa 03.07.2020 
a predĺženie lehoty výstavby Obce Nižná Boca č. 366/2019 zo dňa 15.11.20219.  

Špeciálny stavebný úrad na základe výsledkov miestnej obhliadky konštatoval, že neboli 
zistené nedostatky brániace užívaniu stavby.  

Špeciálny stavebný úrad skontroloval splnenie podmienok stavebného povolenia a vykonal 
kontrolu dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a dokladov o tom, že stavba je spôsobilá na 
bezpečnú a plynulú prevádzku. Špeciálny stavebný úrad preskúmal či skutočné realizovanie stavby 
a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia 
osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.  

Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Z predložených 
dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok vyplýva, že je schopná riadneho užívania.  
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V priebehu konania účastníci konania, ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani 
pripomienky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. V podmienkach tohto rozhodnutia špeciálny 
stavebný úrad stanovil podmienky pre užívanie stavby. 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby predložili svoje stanoviská nasledovné dotknuté 
orgány:  

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM-2021/000923-002 zo dňa 18.11.2021 

- Inšpektorát práce Žilina v oznámení o neúčasti na kolaudačnom konaní č. 
IPZA_OBOZP/BEZ/2021/1233-2021/15905 zo dňa 03.11.2021 

 
Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné a z nich vyplýva, že stavba je spôsobilá na 

bezpečnú a plynulú prevádzku a vymedzený účel užívania.  
 
Na základe výsledkov konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

rozhodnutia.  
 
 Za vydanie tohto rozhodnutia sa podľa položky č. 62a písm. g) SADZOBNÍKA správnych 
poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa 
predpokladaného rozpočtového nákladu stavby nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane, vybral 
správny poplatok v sume 530,- €. 

 
P o u č e n i e  

 
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 

len "správny poriadok"), proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 
správneho poriadku sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správnom orgáne, 
ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t. j. Obec Nižná Boca, Nižná Boca 3, 032 34 Malužiná.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 
 
 
 
 

        Mgr. Silvia Skusilová 
                                                                                                               starostka obce 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania (z dôvodu líniovej stavby – 
primerane podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona). Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť 
uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov.  
 
 

1. Obec  Nižná Boca  –  úradná tabuľa 
 
Zverejnené dňa: ..............................  Ukončené dňa:  .............................. 
 
 

2. Internetová stránka obce Nižná Boca   
 
Zverejnené dňa: ..............................  Ukončené dňa:  .............................. 

   
 
 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ................................................................. 
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Účastníci konania: 
1. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 

110/6, 033 11 Liptovský Hrádok 
2. SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica 
3. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská cesta 

33, 974 01 Banská Bystrica 
 

Na vedomie: 
Dotknuté orgány: 

1. Inšpektorát práce  Žilina, Hlavná  451/2, 010 09 Žilina 
2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 

Mikuláš – úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ŠSOH 
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
5. SVP š.p., Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 
6. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
7. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
8. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina 
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
10. Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
11. Obec Malužiná 


