
M   E   S   T   O       Č   A   D   C   A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Č. j.: VD/2010/3329/Ko                                                            V Čadci dňa  31.8. 2011
        

KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE

Stavebník:   Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  
IČO:         36 442 151
Adresa:       Ul. pri Rajčianke 2927/8, Žilina

V zastúpení :  ELEKTROENERGETICKÉ MONTÁŽE, a.s. 
IČO:         36 412 767
Adresa:       Ul. pri Rajčianke 2926/10, Žilina

V zastúpení :  Vladimírom Mackovčákom, bytom Trnavská č.18, Žilina 

      podal dňa 20.07.2011 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu                              
„Čadca u Kliešťa - Zahustenie distribučnej trafostanice a vyvedenie výkonu pre IBV 
a polyfunkčný  dom“, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Čadca zo dňa 14.8.2010 
pod č.j. VD/2010/3590/Ko.

      Mesto Čadca, ako príslušný  stavebný úrad, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný  zákon/ v platnom znení, po preskúmaní 
návrh žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade 
s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

užívanie stavby

„Čadca u Kliešťa - Zahustenie distribučnej trafostanice a vyvedenie výkonu 
pre IBV a polyfunkčný dom“

postavenej na pozemkoch č. CKN 5613, 5591/2, 5591/1, 4590/1, 5551, 5691, 5696/1, 5735/1, 
5735/2, 5735/3, 5734, 5725/2, 5538/2, 5692/1, 15114, 15113, 5696/2, 5697, 15147/1, 15146/1 
15147/9 v k.ú. Čadca.



Objektová skladba :

1. PS O1- Transformačná Stanica Kiosková EH 8, ú
varianta „A“ s transformátorom 250 kVA

2. SO 01- VN prípojka zemným káblom AXEKVC(AR)E 3x1x70mm2,
dĺžka trasy 227m

3. SO 02- NN káblové vývody pre IBV, Polyfunkčný dom a SSE,
dĺžka trasy 386m

Pre užívanie stavby Mesto Čadca podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto 
podmienky:

1. Stavbu užívať v súlade s platnými právnymi predpismi o vytváraní a ochrane zdravých  
životných podmienok (najmä z hľadiska ochrany zdravia ľudí), predpismi týkajúcimi sa 
požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení.

      Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené 
nedostatky, ktoré by bránili riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby.

Drobné odchýlky skutočnej realizácie stavby sú vyznačené v polohopisnom pláne  
skutočného zamerania stavby, boli prejednané v kolaudačnom konaní nevyžadovali si samostatné 
konanie.

Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveň osvedčením, že 
stavba je spôsobilá na prevádzku.

O D Ô V O D N E N I E

 Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému  úradu bola doručená žiadosť stavebníka                
„Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Ul. pri Rajčianke 2927/8, Žilina 
v zastúpení Elektroenergetické montáže, Palárikova 2758, Čadca“ o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu „Čadca u Kliešťa - Zahustenie distribučnej trafostanice a vyvedenie 
výkonu pre IBV a polyfunkčný dom“ pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Čadca 
zo dňa 14.8.2010 pod č.j. VD/2010/3590/Ko.

Stavebný  úrad  oznámil  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, 
formou verejnej vyhlášky začatie kolaudačného konania a zároveň nariadil ústne rokovanie 
spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.8.2011. 

Na konaní stavebník opravil meno a adresu stavebníka zo Stredoslovenská energetika a.s. 
Žilina - distribúcia  so sídlom Ul.pri Rajčianke 8591/4B, Žilina na Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia, a.s., so sídlom Ul. pri Rajčianke  

      V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou 
overenou stavebným úradom v stavebnom konaní, v súlade s platnými STN a boli dodržané 
podmienky stavebného povolenia. Drobné odchýlky skutočnej realizácie stavby sú vyznačené 
v polohopisnom pláne  skutočného zamerania stavby, boli prejednané v kolaudačnom konaní 



nevyžadovali si samostatné konanie.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Nedostatky 

zistené v konaní nebránia riadnemu užívaniu stavby, preto bolo užívanie povolené ešte pred ich 
odstránením.

P O U Č E N I E

      Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30/.
V zmysle §47 ods. 4 zákona č. 71/1967Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmateľné 
súdom.

                                                                                                     Ing. Milan GURA
                                                                                                        primátor mesta

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, Žilina
V zastúpení Vladimírom Mackovčákom, Trnavská č.18, Žilina

2. Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov
( doručuje sa verejnou vyhláškou)

Dotknuté orgány:
1. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156
3. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, Horná 2483, Čadca 
4. MsÚ Čadca, oddelenie dopravy, ÚP a SP, referát dopravy 
5. Inšpektorát práce, Žilina, Hlavná 2

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške 33 EUR bol uhradený.
Vybavuje: Ing. Kormanec      Tel: 041/4302231   Fax: 041/4302218     E-mail: spap@mestocadca.sk

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: ..........................................

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.
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