
MESTO Č ADCA 
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3059/2018/Mu 	 V Čadci dňa 25.09.2018 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plinovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný awn"), 
v kolaudačnom konani preskúmal podra § 81 stavebného zákona ndvrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, ktorý dňa 20.06.2018 podal stavebnik 

Stredoslovenski distribučni, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorčho zastupuje Elspol - SK, s.r.o., E.Štúra 778/46 

(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto preskúmania podra § 82 stavebného zákona 

povol'uje užívanie 
stavby 

9298 - Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). 

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/2985/2016/Mu dňa 21.02.2017 
stavebné povolenie. 

Stavba obsahuje: 
Stavba bola realizovaná v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková. Dôvodom rekonštrukcie bol zlý fyzický 

stay vedenie, Ictoré vykazovalo časte poruchy. Stavba tvori jeden celok, ktorý v sebe zahŕňal výmenu 
holých AlFe vodičov za Retilens, montáž nového vedenia Retilens, výmenu podperných bodov, 
rekonštrukciu NN vzdušných a zemných pripoja. Dĺžka rekonštruovaného vedenia je 1963 ilk, dĺžka 
závesného kábla je 374 m. 

Pre uživanie stavby Mesto Čadca podl'a § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto 
podmienky: 
• stavbu uživat' v súlade s platnými práVnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných 

podmienok (najma z hradiska ochrany zdŕavia rudi), predpismi týkajacimi sa poliarnej 
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadeni. 

• pri ,nakladani s komunálnym odpadom zaobchádzat' v súlade so všeobecne zdvazným nariadenfm 
mesta, v zmysle § 39 ods. 5 zákona 6. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
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Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom konani neboli na kolaudovanej stavbe zistené 
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. K fipinému dokončeniu stavby je 
potrebne previesf: dokončenie terennych úprav výkopov a ich okolia. Uvedené nedostatky budú 
odstránené v termine do 31.12.2018. 

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní boll 
prejednané v kolaudačnom konani a nakorko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitne 
konanie. 

Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveri osvedčenim, že 
stavba je spôsobilá na prevádzku. 

S užívanim predmetnej stavby sa nesmie začaf skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosf. (§ 52 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršf.ch  
predpisov). 

OD .OVODNENIE 

Mestu čadca bol stavebnikom: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina, dria 20.06.2018 predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre 
stavbu: „9298 - Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete" na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková 
(1fniová stavba). Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/2985/2016/Mu dria 
21.02.2017 stavebne povolenie. Uvedeným driom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom 
konani spojenom s miestnym zisfovanim dria 23.07.2018. Po doloženf stanovisk bolo pokračované 
v kolaudačnom konarg. 

V konanf sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou stavebnýrn 
úradom v stavebnom konanf, s výnimkou drobných odchýlok, ktoré boll zalcreslené do dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie) a v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona 
prejednané a odsúhlasené v kolaudačnom konani, boll dodržané podmienky stavebného povolenia. 
Uživanim stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Pri miestnom zisfovani 
v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dní odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmat' súdom podra zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znenf zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyOrpaný 
riadny opravný prostriedok. 

ng.Mi nGURA 
pri ator mesta 
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Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. Elspol - SK, s.r.o., E.Štúra súp. č. 778/46, 029 01 Námestovo 
3. Obec Raková, Obecny úrad, 023 51 Raková. 
4. vlastníci stavieb a pozernkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca, U Buty - Raková 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom fičastníkov konania, tymto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie 
musí byt' vyvesené po dobu 15 &if na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a Obecnom úrade na 
Rakovej. 

Dotknuté orgány 
5. Inšpektorát práce žilina, Hlavná súp. č. 2, 010 09 žilina 
6. MsU Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
7. Mst1 Čadca, referát dopravy 
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sap. č. 4, 022 01 
Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 1 5 drif spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deŕi lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrd vyves le a zvesenie 

Sprdvny poplatok podra zdkona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskor§fch 
120.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	Bankové spojenie: V1:113, a.s., Čadca 
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č. 4.: 7224-322/0200 
Adresa: Mestsky Urad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSČ: 022 01 

predpisov položky 62a pism. g vo vy§ke 

E-mail: sekretariat'ibmestocadca.sk 
Internet: www.mestocadca.sk   
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