
OKRESNÝ 
ORAD 
ČADCA 

OU-CA-OSZP-2018/003945 

Odbor starostlivosti o životné 
prostredie 
Palárikova 91 , 022 01 Čadca  
V Čadci , dňall. 12.2018 

ROZHODNUTIE 

Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako prislušny orgán štátnej 
správy podl'a § 5 zákona NR SR 6. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredia 
a o zmene a dopinent niektorych zákonov, ako prislušný vodohospodársky organ podl'a § 61 zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 6. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znenf neskoršich predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podl'a § 120 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku v zneni neskoršich zmien a dopineni 
(stavebny zákon), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich zmien 
a dopineni 

povoPuje 

stavebnikovi: 	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
adresa: 	 Warická cesta 1960, 010 57 Žilina 
IČO: 	 36 672 297 

podl'a § 82 zákona č. 50/1976 o Uzemnom plčmovani a stavebnom poriadku a § 26 ods. 4 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej ndrodnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v zneni neskodich predpŕsov (vodný zákon), 

uživanie vodnej stavby: „ Čadca — Sidlisko III. Slovanská cesta - SO 04 ul. A. Hlinku a SO 07 
ul. Potočná - rekonštrukcia vodovodného potrubia „ v k.ú. Čadca. Stavba bola povolená 
Rozhodnutim orgdnu štátnej vodnej správy č.j. 2007/00067/BB1, zo dria 7.3.2007. 

Pre uživanie vodnej stavby určuje orgán štátnej vodnej správy tieto podmienky: 

a/ Vlastnfkom a prevádzkovatel'om vodnej stavby budú Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. 
Bčrickd cesta 1960, 010 57 Žilina. 



b/ Prevádzkovatel' je povinný udržiavať  stavbu v riadnom stave, zabezpečovať  jej pravidelnú údržbu tak 
aby bola schopná plynulej a bezpečnej prevádzky. Počas užívania stavby dodržiavať  požiarne 
hygienické, bezpečnostné predpisy a normy, ako aj predpisy a normy zabezpečujiace ochranu livotného 
prostredia. Prevádzkovať  stavby v súlade s prevádzkovým poriadkom a so zákonom č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a dopinern zákona 6. 276/2001 Z. z. 
o reguláčii v sieťových odvetviach v znern neskoršich predpisov. Pri prevádzke dodržiavať  predpisy 
o bezpečnosti prdce. 

c/ Vlastnik stavby je povinný podra § 103 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku projektovú dokumentáciu stavby a predmetné právoplatné rozhodnutie 
uchovávaf po celý čas jej uživania, pri zmene vlastnictva stavby ju odovzdá novému 
nadobfidaterovi a pri odstráneni stavby stavebnému úradu. 

Všeobecné ustanovenia:  

1. Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 zákona 6. 50/1976 Zb. o tIzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku zároveŕi osvedčenim, že stavba je spôsobilá prevádzky. 

2. Vydanie kolaudačného rozhodnutia je spoplatriované podra zákona č. 145/1995 Zb. o 
sprdvnych poplatkoch v znenf neskoršich zmien a dopineni podra položky č. 62a) sadzobnika 
správnych poplatkov. Správny poplatok 250,- bol uhradený formou kolkovej známky. 

3. Rozhodnutie je evidované vo vodohospodárskej evidencii pod č  38/2018. 

Odôvodnenie 

Žiadater, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rickd cesta 1960, Žilina IČO 
36672297, podal dňa 01.03.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosf o vydanie uživacieho 
povolenia na stavbu „Čadca — Sidlisko III. Slovanská cesta - SO 04 ul. A. Hlinku a SO 07 ul. 
Potočná - rekonštrukcia vodovodného potrubia ", na parcelách : 
-ulica A. Hlinku: KNC 6. 1764,1754/15,50/1,39,60,61/3,63/1,30,72,74,43/3,76/1,84,49,115, 
-ulica Potočná: KNC č. 1774,1773,669/1,666,667, v k.ú. Čadca, podl'a projektu stavby, vypracovančho 
Ing. R6bertom Cyprichom, Tubes — Proj, Hurbanov ul. 6. 2289, 022 01 Čadca, z .č. 05/2006. 
Stavba bola povolená rozhodnutim č.j. 2007/00067/BB1, zo dňa 07.03.2017 a rozhodnutim č.j. OU-CA-
OSZP-2016/000248, zo dňa 22.01.2016 bola zmenend lehota na ukončenie stavby do decembra 2017. 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, ako prislušný 
vodohospodársky organ v súlade s § 21 správneho zákona nariadil k predloženému návrhu 
kolaudačné konanie spojené s miestnym zisfovanim na deli' 22. marca 2018. V rámci tIstneho 
pojednávania bolo zistené, že realizáciou stavby sa dodržali podmienky stavebného povolenia a 
vyhovelo sa všeobecným technickým požiadavkam na výstavbu. V priebehu kolaudačného 
konania bola vznesená jedna námietka. Listom 6. ORHZ-CA1-293/2018, zo dňa 6.4.2018 
podalo námietku Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci (d'alej len OR 
HaZZ) a to z d6vodu, že ku kolaudácii nebola predložená projektová dokumentácia stavby 
schválená OR HaZZ v rámci stavebného konania. Správny organ vyzval investora, aby 



predložil OR HaZZ projektova dokumentáciu na schválenie. hadater tento nedostatok odstránil. 
ORaHZZ v tadci vyjadrenfm č.j. ORHZ-CA1-727/2018, zo dria 10.07.2018 zaslalo sprdvnemu 
orgánu kladnd stanovisko. Ind nedostatky, ktoré by bránili uživaniu stavby neboli zistené Na 
základe vyggie uvedeného rozhodol vodohospodársky organ tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Pou č enie 

Proti tomuto rozhodnutiu je =hid podra § 53 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf v zneni 
neskorgich zmien a dopineni, podat' odvolanie v lehote 15 dni odo dŕia jeho doručenia na Okresný úrad 
Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. 
Toto rozhodnutie je vylilčené z preskilmania súdom podra § 248 pism. d) zákona 6.99/1963 Zb. v zneni 
zákona 6. 424/2002 Z. z. 

ĺ/T) 
Ing. iera Jurošková 

vedfica odboru 

Doručuje sa fičastnikom konania :  
SEVAK žilina, a.s. BOrickd cesta 1960, 010 57 Žilina 
Mesto Čadca 

Doručuje sa dotknutým orgánom:  
žSR GR , odbor rozvoja, Klemensova 8, 816 61 Bratislava 
ŽSR Oblastnd riaditerstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 
ŽSR Oblastnd riaditerstvo Trnava, trakčný obvod Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 žilina 
OĹJ Čadca, odbor KR, CDaPK, OSZP 
SPP, a.s. Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
SSE a.s. Distribficia , Republiky 5, 010 01 žilina 
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Ing. Robert Cyprich, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca 
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OR HaZZ, A. Hlinku4, 022 01 Čadca 
OR PZ SR Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 97, 022 01 Čadca 
OU Žilina, odbor CDaPK„ J. Krára 4, 010 01 Žilina 
Krajský pamiatkový firad v Žiline, Marianske námestie 19, 010 01 žilina 
SSC Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 žilina 
SSC Čadca, A. Hlinku 2549, P.O.Box 102, 022 01 Čadca 
SAD a.s. žilina, Košická 2, 010 65 žilina 

Ostatným fičastnikom konania sa toto rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovenim § 26 ods. 2 ilia% 
71/1967 Zb. o správnom konani, verejnou vyhláškou, vyvesenim oznámenia na dobu 15 dni na firadnej 
tabuli mesta Čadca a Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci, alebo 
spôsobom v mieste obvyklým. 
Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené &la 	  
(datum,pečiatka,podpis,oprávnenej osoby) 

_ 	_ 

41re  I 
MEST 

Zvesené dňa 	  
(datum,pečiatka,podpis oprávnenej osoby) 
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