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M E o ve D cA As T
Č. j.: VD/982/2014/Mu V Čadci dňa 21.03.2014

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podl'ä. § 81 stavebného zákona návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 11.02.2014 podaf/st~\;ebhík'

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého-zastupuje MIRA CI elektro.plus, s.r.o., Podzávoz 3008,022 01 Čadca

(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto preskúmania' podl'a § 68 ods. 2, § 82 ods. 1 stavebného
zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Zsz., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona

povoľuje užívanie
stavby

" Čadca - Okružná - rozšírenie NNK siete pre garáže"

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 13472/15, 13,472/218,13472/238 v katastrálnom
území Čadca. .

Účelom stavby bolo napojenie nových garáží v lokaÚte jestvujúcich radových garazi na
Okružnej ulici v Čadci. Existujúce NNK rozvody a existujúce rozpojovacie skrine pre požadované
nové pripojenia boli nepostačujúce. Navrhované rozšírenie NNK siete pre napojenie garáží je novým
zemným káblom v dlžke 82 madopojenie do existujúcej skrine RIS, ktorá zostala pôvodná je novým
zemným káblom v dlžke 37m. Navrhovaný kábel nových NNK rozvodov bol po celej trase vedený v
zemi, uložený v ochranných rúrach.

Pre užívanie stavby Mesto Čadca podl'a § 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 zariadení.

• 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 boli na kolaudovanej stavbe zistené tieto
nedostatky:
• neboli dokončené terénne úpravy výkopov a ich okolia



Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveň osvedčením, že
stavbaje spôsobilá na prevádzku.
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Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný sta
stavby. Stavebník je povinný nedostatok odstrániť do termínu 30.06.2014

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní boli
prejednané v kolaudačnom konaní a nakoľko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné
konanie.

S užíva.ním predmetnej stavby sa nesmiezačať.skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne
právoplatnost'. (§ 52 zákona Č. 71/1967 Zb. Q sprá.vnom;kOňaní(~gt~vny poriadok) v znení neskorších
predpisov). , . rýý •

ODÔVODNENIE

Mestu Čadca bol stavebníkom: Stredoslovenská energetika" Distribúcia a.s., Pri Rajčianke
2927/8,010 47 Žilina, v zastúpení: MIMCI elektro pl:ús;s.r.o:,'Podzávoz 3008, 022 Ol Čadca, dňa
11.02.2014 predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: " Čadca - Okružná-
rozšírenie NNK siete pre garáže " umiestnenú na pozemkoch p.č. CKN 13472/15, 13472/218,

_D4}2/Z38_ v Js: ú. Čadca. .}Ja uve9~!lú stavbu b_<?lôMestom Č~c!~a_PQc!č.j._Vj)/~Q09/2Q1l1M~_d~ _
22.11.2013 vydané stavebné povolenie. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Návrh na vydanie kolaudačného' rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom
konaní spojenom s miestnym zist'ovaním dňa 19.03.2014.

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 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 podat' 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 Ol Čadca!. 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. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, O l 047 Žilina
2. MIRACI elektro plus, S.r.o., Podzávoz súp. č. 3008,022 O 1 Čadca
3. Mesto Čadca, v zastúpení primátorom, Námestie Slobody súp. č. 30, 022 Ol Čadca
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite sídl.Kýčerka - Okružná

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 'ods: 2zák;fia·ďé-:7.11l967 Zb. o správnom konaní.
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuliMestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. Č. 2, 010 09 Žilinf;i:,' . ','
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboruv' Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 O l
Čadca
7._0kresný úrad Čadca, odbor starostlivosti oživotrréprostredie, Horná súp. Č. 2483, 02201 Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyveserié po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: J.!.3..:.4/f.. ZVESENÉ DŇA: .

r-·----- ..__ .-:--_._-.-~..- .'.'
..•__ i'

TOCADCAI
Pečiatka a·;~d;i~· ..·~~~.u;k~;;~~~~~j.~~~~~i~·a zvesenie

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62a písm. g vo výške
60.00 € bol zaplatený.
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