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V Čadci dňa 27.02.2017
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni-ríeskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 20.01.2017 podal stavebník
Stredoslovenská

energetika - Distribúcia,

a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047

Žilina

(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje

užívanie

stavby
8541 - Čadca - Rieka, rekonštrukcia

NN siete

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba).
Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/4753/2015/Mu
stavebné povolenie.
.

dňa 03.09.2015

Stavba obsahuje:
Bola zrealizovaná rekonštrukcia jesvtvujúcej NN siete, ktorá bola zastaralá, požadovaná
hodnota napätia bola pod úrovňou hodnoty požadovanej normou STN. Podperné body v hlavnej trase
zostali z časti pôvodné, všetky drevené body lp boli vymenené za betónové JB 10,5/6 kN, resp. JB
10,5/10 kNo
Pre užívanie stavby Mesto Čadca podľa § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto
podmienky:
• 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 zariadeni.
• pri nakladaní s komunálnym odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením
mesta, v zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. K úplnému dokončeniu stavby je
potrebné previesť: dokončenie terénnych úprav výkopov a ich okolia z dôvodu klimatických
podmienok. Uvedené nedostatky budú odstránené v termíne do 30.06.2017.
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Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní boli
prejednané v kolaudačnom konaní a nakoľko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné
konanie.
Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveň osvedčením, že
stavba je spôsobilá na prevádzku.
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť. (§ 52 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov).
ODÔVODNENIE
Mestu Čadca bol stavebníkom: Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8,010 47 Žilina, dňa 20.01.2017 predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre
stavbu: ,,8541 - Čadca - Rieka, rekonštrukcia NN siete" na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba).
Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j,YD/475312015/Mu dňa 03.09.2015 stavebné
povolenie. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konatii6:'· .'.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom
konaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 22.02.2017.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou stavebným
úradom v stavebnom konaní, s výnimkou drobných odchýlok, ktoré boli zakreslené do dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby (po realizačné zameranie) a v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona
prejednané a odsúhlasené v kolaudačnom konaní, boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Pri miestnom zisťovaní
v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.
POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/o Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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Doručí sa:
Účastníci konania
l. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O 1O 47 Žilina
2. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, Rieka U Rebroša

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní.na.úradn~l tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. Č. 2, O 1O 09 Žilina
4. MsÚ Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku
5. MsÚ Čadca, referát dopravy
'-'.,,:...
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp.
Čadca

Č.

4, 022 01

Toto rozhodnutie musí byť vyveserié po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Správny poplatok podľa zákona
120.00 € bol zaplatený.

Č.

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62a písm. g vo výške

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat0lmestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

