MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30 022 01 Čadca
V čadci dria 25.02.2019

Č. j.: VD/5352/2018/982/2019/Mu

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v kolaudačnom konani preskúmal podra § 81 stavebného zákona návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia, ktorý dria 03.12.2018 podal stavebnik
Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater"), a na záldade tohto preskamania podra § 82 stavebného zákona
povoPuje uživanie
stavby
Modernizácia vonkajšich tepelných rozvodov na sidl. Kýčerka, Čadca
SO 05 Primár na sídl. Kýčerka
SO 05/01 - Preložka 1W pripojky VS C a VS D
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (líniová stavba).
Na stavbu: „Modemizácia vonkajšich tepelných rozvodov na sfdlisku Kýčerka, Čadca" bolo
vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo &Ia. 28.02.2014 územné rozhodnutie a pod č.j.
VD/3938/2017/Mu dria 10.07.2017 stavebné povolenie. Stavba: " Modernizácia vonkajšich tepelných
rozvodov na sidl. Kýčerka, Čadca" SO 05 Primár na sidl. Kýčerka, SO 05/01 - Preložka HV prfpojky
VS C a VS D tvori časf umiestnenej stavby.
Stayba obsahuje:
Fdvodná horUcovodná pripojka, ktorá napája VS C a VS D v úseku medzi šachtami Š 1 a Š2
bola zameraná v dimenzif 2 x DN 200 a vedená v podzemnom, neprielemom žb kanáli. Nové potrubia
sú dimenzie 2 x DN 250 v predizolovanom prevedeni s tepelnou izoláciou série 2 (zosilená tepelná
izolácia) na privode a v sérii 1 na vratnom potrubi. 136vodné šachty Si a Š2 na trase HV zostali
využité.
Objektová skladba kolaudovanej stavby:
SO 05 Primár na sídl. Kýčerka
SO 05/01 - Preložka HV pripojky VS C a VS D
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Pre uživanie stavby Mesto Čadca podPa § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto podmienky:
1) stavbu uživat' v súlade s platnýrni právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných
podmienok (najma z hradiska ochrany zdravia rudf.), predpismi týkajúcimi sa požiarnej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadenf.
2) pri naldadani s komunálnym odpadom zaobchádzaf v súlade so všeobecne závaznýrn 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, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. K Apinému dokončeniu stavby je
potrebné previest': dokončenie terénnych Aprav výkopov a ich okolia z dôvodu klimatických
podmienok. Uvedené nedostatky budú odstránené v termine do 30.06.2019.
Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konanf boli
prejednané v kolaudačnom konani a nakorko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné
konanie.
Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveň osvedčenim, že
stavba je spôsobilá na prevádzku.
S ulivanim predmetnej stavby sa nesmie začaf skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne
právoplatnosf. (§ 52 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znern neskoršfch
predpisov).
ODÔVODNENIE
Stavebnik: Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca, podal návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Modernizácia vonkajšfch tepelných rozvodov na sidl.
Kýčerka, Čadca, SO 05 Primár na sfdl. Kýčerka, SO 05/01 - Preložka HV pripojky VS C a VS D" na
pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Na stavbu: „Modernizácia vonkajšich tepelných rozvodov na sidlisku Kýčerka, Čadca" bolo
vydand Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo dňa 28.02.2014 Azemné rozhodnutie a pod č.j.
VD/3938/2017/Mu dim 10.07.2017 stavebné povolenie. Stavba: " Modernizácia vonkajšfch tepelných
rozvodov na sídł. Kýčerka, čadca" SO 05 Primár na sfdl. Kýčerka, SO 05/01 - Preložka HV pripojky
VS C a VS D tvori 'cast' umiestnenej stavby.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom
konani spojenom s miestnym zisf oval-Am &la 07.01.2019.
V konani sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou stavebným
úradom v stavebnom konani, 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 konani, boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Uživanim stavby nebude
ohrozený livot a zdravie osôb, ani životné prostredie. Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom konani
neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
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POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 drú odo dfia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský Arad, oddelenie dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je možné preskilmať súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný pro striedok.

Ing. Ilan GURA
pI átor mesta
Dorn& sa:
fičastnici konania
1.Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova snp. č. 88, 022 01 Čadca
- Kýčerka
2. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokaliteČadca
'
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhtášky podra § 26
ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Rozhodnutie musi byť vyvesené po dobu 15 &if na
nradnej tabuli Mestského nradu v Čadci.

Dotknuté orgány
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná snp. 6. 2, 010 09 Žilina
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova snp. č. 91, 022 01 Čadca
5. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova slap. 6. 1156, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musi byť vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný
den lehoty vyvesenia je driom doručenia.

ye
VINESENt DŇA• " ,

ZVESENt DŇA.

esenie a zvesenie
Správny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov položky 62a pism. g vo výgke
120.00 E bol zaplatený.
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