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MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/968/2019/Mu 	 V Čadci dria 13.03.2019 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 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 stavebneho zákona návrh na vydanie 
kolaudačneho rozhodnutia, ktorý cilia 10.12.2018 podal stavebnik 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

(d'alej len "navrhovater"), a na záldade tohto preskúmania podra § 68 ods. 2 a * 82 ods. 1 stavebného 
zákona 

povoruje uživanie  
stavby 

"SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK" 

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

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/4265/2012/Mu dria 06.12.2012 
stavebné povolenie. 

Popis stavby: 
Projektová dokumentácia riešila posilnenie existujúceho NN vedenia v danej časti mesta z dôvodu 
podpätia, novou VN prfpojkou a osadenim novej transformačnej stanice. 

Objektová skladba povorovanej stavby: 
SO 11 Vedenie VN káblové 
SO 14 Trafostanice 22/0,4 kV - Kiosková 
S020 Vedenia NN - vonkajšie 

Pre užívanie stavby Mesto Čadca podra § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto 
podmienky: 
• stavbu Oh/at' v súlade s platnými právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných 

podmienok (najmä z hradiska ochrany zdravia rudi), predpismi týkajúcimi sa požiarnej 
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadeni, 
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• pri nakladani s odpadom zaobchddzaf v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom 
zneni. 

Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené 
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. K ftpinému dokončeniu stavby je 
potrebné previesf: dokončenie terénnych úprav v okoli trafostanice. Uvedené nedostatky budia 
odstránené v termine do 30.06.2019. 

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentdcie overenej v stavebnom konani boli 
prejednand v kolaudačnom konani a nakorko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné 
konanie. 

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

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

ODI5VODNENIE 

Mestu Čadca bol stavebnikom: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
žilina, predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "SW - 4758 Čadca - 
Horelica zah. TS Horelica - pri STK" na pozemkoch v k.ú. Horelica 	stavba). Na predmetnú 
stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/4265/2012/Mu dria 06.12.2012 stavebné povolenie. 
Uvedeným dim bolo začaté kolaudačné konanie. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom 
konani spojenom s miestnym zisfovanim dria 04.03.2019. Po doloženi stanovisk bolo pokračované 
v kolaudačnom konanf. 

V konanf sa zistilo, že stavba bola uskutočnend v súlade s dokumentáciou overenou stavebnýrn 
úradom v stavebnom konani, s výnimkou drobných odchýlok, ktoré boll zakreslené do dokumentdcie 
skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie) a v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona 
prejednané a odsúhlasené v kolaudačnom konani, boli doddané podmienky stavebného povolenia. 
UNvanftn stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Pri miestnom zisfovarn 
v kolaudačnom konani 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 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, pddelenie dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je možné preskfunaf súdom podra zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný 
riadny opravný pro striedok. 

ng.M.  nGURA 
pri átor mesta 
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Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sfip. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca- Horelica 

Nakollo sa jedná o líniovú stavbu s vellým počtom fičastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie 
musf byt' vyvesené po dobu 15 dnf na firadnej tabuli Mestského úradu v Cadci. 

Dotknuté orgány 
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná sň.p. 6. 2, 010 09 Žilina 
4. MsU Čadca, refer& dopravy 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01 
Čadca 
6. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 drn spôsobom v mieste obvyklom. posledny 
deň  lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DŇA. 	3-'077  ZVESENt DŇA. 	 

, 	Pečiatka a p dpis orgánu, ktorýlibtifclzuje vyvesenie a zvesenie 

Spravny poplatok podra zakona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor§fch predpisov položky 62a pism. g vo výške 
120.00 E bol zaplateny.  
Tel.: 041/4332301-4 	IČO: 313971 	Bankové spojenie: VOB, as., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. II.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
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