MES T 0

Č ADCA

Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2035/2019/Mu

V Čadci dňa 06.08.2019

KOLAUDA Č NÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v kolaudačnom konani preskúmal podFa § 81 stavebneho zákona návrh na vydanie
kolaudačneho rozhodnutia, ktory podal stavebnik
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(dalej len "navrhovatel"'). a na zdklade tohto preskúmania podra § 68 ods. 2 a § 82 ods.1 stavebneho
zákona
povoPuje uživanie
stavby
8606 - Čadca - u Sihelnika - REk. VN 6. 232 odb. u Sihelnika
na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková (liniová stavba).
Na predmetnú stavbu vydalo stavebne povolenie Mesto Čadca dria 21.07.2017, pod č.j.
VD/1109/2017/Mu.
Stavba obsahuje: Rekonštrukčné práce boli delene na úseky:
• A/1.1 —VN káblove vedenie 1.6. 232
• A/1.2 - NN káblový rozvod
• B/1.1 — Demontáž VN č. 232
Pre uživanie stavby Mesto Čadca podra § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto
podmienky:
• stavbu uživat' v súlade s platnymi právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných
podmienok (najma z hFadiska ochrany zdravia l'udf), predpismi týkajúcimi sa požiarnej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technickych zariadeni.
• pri nakladani s komunálnym odpadom zaobchddzaf v súlade so všeobecne záväzným nariadenim
mesta, v zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom konani neboli na kolaudovanej stavbe zistené
nedostatky, ktore by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Stavba je úpine dokončend.
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Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní boll
prejednané v kolaudačnom konaní a nakollo sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné
konanie.
Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveň osvedčením, že
stavba je sp6sobild na prevádzku.
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať sk6r, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť. (§ 52 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprivny poriadok) v znení neskoršich
predpisov).
OD 'OVODNENIE
Mestu Čadca bol stavebníkom: Stredoslovenskd energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, predložený riávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „8606 Čadca - u Sihelnika - REk. VN 6. 232 odb. u Sihelníka" na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú. Raková
(líniová stavba). Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/1109/2017/Mu dŕia
21.07.2017 stavebné povolenie. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom
konaní spojenom s miestnym zisťovaním dim 17.07.2019.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnend v súlade s dokumentáciou overenou stavebným
&adorn v stavebnom konaní, s výnimkou drobných odchýlok, ktoré boll zakreslené do dokurnentácie
skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie) a v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona
prejednané a odsúhlasené v kolaudačnom konaní, boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
UNA/a/lit/1 stavby nebude ohrozený život a zdravie os6b, ani životné prostredie. Pri miestnom zisťovaní
v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dŕia jeho doručenia odvolanie na MestoČadca
'
/adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, vystayby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podFa zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Streddslovenska distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. vlastnici pozemkov a stavieb, ktorf môžu bye stavbou dotnutf v -lokalite u Sihelnika
(Čadca, Raková) doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom
konani. Rozhodnutie musi bye vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a
Obecného úradu Raková.
3. Obec Raková, Obecný úrad, 023 51 Raková

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkýrn počtom účastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona • č. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Rozhodnutie musf byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Inšpektorat prace Žilina, Hlavná súp. 6. 2, 010 09 Žilina
5. Mst1 Čadca, oddelenie livotného prostredia a odpadového hospodárstva
6. Mstr Čadca, referát dopravy
7. Msf1 Čadca, referát správy majetku
8.01cresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o Iivotné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
10. Severoslovenské voclárne a kanalizácie, a.s.,136rická cesta gap. č. 1960, 010 57 Žilina
11. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. 6. 1, 010 01 Žilina
12. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešeany, Nábrežie I. Krasku súp. č.
3/834, 921 80 Piešeany
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava

Toto rozhodnutie musi bye vyvesené po dobu 15 dni spet' sobom v mieste obvyklom, posledný
den lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý p tvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskorMch predpisov položky 62a pism. g vo vý§ke
120.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankovi spojenie: VI)13, a.s., Čadca
E-mail: sekretariata,mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
č. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSČ: 022 01

