MESTO

Č ADCA

Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. J.: VD/3748/2021/978/2022/Mu

V Čadci dňa 03.02.2022

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný Arad 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 konanf preskúmal podra § 81 stavebnčho zákona návrh na vydanie
kolaudačnčho rozhodnutia, ktorý podal stavebnik
Mestská teplárenská spoločnosr a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto preskúmania podra § 82 stavebnčho zákona
povoruje uživanie
stavby
"Rekonštrukcia a oprava vonkajšich tepelných rozvodov TV a kňrenia na okruhu VS D,
sidl. Kýčerka, Čadca"
(d'alej len "stavba") na pozemkoch p.č. CKN 3291/52, 3291/1, 3291/47, 3291/45, 3291/48, 3291/50,
3291/51, 3291/44, 3291/43, 3291/42 v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Na stavbu: „Modemizácia vonkajšich tepelných rozvodov na sfdlisku Kýčerka, Čadca" bolo
vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo dria 28.02.2014 územné rozhodnutie.
Povorovand stavba: "Rekonštrukcia a oprava vonkajšfch tepelných rozvodov TV a karenia na okruhu
VS D, sidl. Kýčerka, Čadca" tvori časf umiestnenej stavby.
Stavba obsahuje:
Sekundárne rozvody tepla na sfdl. Kýčerka sú rozdelenč na štyri teplovodné okruhy. Priprava
vykurovacieho média ako i teplej vody sa uskutočriuje vo výmennikových staniciach , kde ako zdroj
tepla slúži horuca voda privádzand primárnym, potrubim, horúcovodným rozvodom z kotolne Sihly.
Každý tepelný okruh má svoju VS a sú označenč ako VS "A" až "D".
Tepelný okruh výmennikovej stanice VS "D" je rozdelený na „home a „dolne vetvu. Homá
a dolnd vetva sú hydraulicky závislč, majú spoločnč obehovč čerpadlo. Celková dĺžka trás vonkajšich
tepelných rozvodov určených k rekonštrukcii je 900 m. Pod rekonštrukciou a opravou tepelnčho
okruhu VS D sa rozumie vybudovanie štvorurového, bezkanálového, predizolovančho potrubného
systému. Trasa teplovodu je vedend prevažne v p8vodnej trase teplovodu nad existujúcim
železobetónovým kanálom.
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Objektová skladba stavby:
SO 04 Tepelný okruh VS „D"
Pre užívanie stavby Mesto Čadca podra § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto podmienky:
• stavbu užívať v súlade s platnými právnymi predpismi o vytváraní a ochrane zdravých životných
podmienok (najma z hradiska ochrany zdravia rudí), predpismi týkajúcimi sa požiarnej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení.
•

pri naldadaní s komunálnym odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecne závazným nariadením
mesta, v nnysle zákona 6. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. K fipinému dokončeniu stavby je
potrebné previesť: dokončenie terénnych Aprav výkopov a ich okolia z dôvodu klimatických
podmienok. Uvedené nedostatky budú odstránené v termíne do 30.06.2022.
Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní boli
prejednané v kolaudačnom konaní a nakorko sú nepodstatného rozsahu, nevyladujú si osobitné
konanie.
Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 stavebného zákona zdroveŕi osvedčením, že
stavba je spôsobilá na prevádzku.
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť. (§ 52 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v mein neskoršich
predpisov).
ODÔVODNENIE
Stavebnik: Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca, podal návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Rekonštrukcia a oprava vonkajšich tepelných
rozvodov TV a lairenia na okruhu VS D, sídl. Kýčerka, Čadca" (d'alej len "stavba") na pozernkoch p.č.
CKN 3291/52, 3291/1, 3291/47, 3291/45, 3291/48, 3291/50, 3291/51, 3291/44, 3291/43, 3291/42
v k.ú. Čadca (líniová stavba).
Na stavbu: „Modernizácia vonkafich tepelných rozvodov na sídlisku Kýčerka, Čadca" bolo
vydané Mestom Čadca pod č.j. VD/5008/2013/Mu zo di% 28.02.2014 územné rozhodnutie.
Povorovaná stavba: "Rekonštrukcia a oprava vonkajšich tepelných rozvodov TV a lalrenia na okruhu
VS D, sídl. Kýčerka, Čadca" tvorí časť umiestnenej stavby.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na fistnom
konaní spojenom s miestnym zisťovanírn dria 25.10.2021.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou stavebným
&adorn 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 dodržand podmienky stavebného povolenia. Užívaním stavby nebude
ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Pri miestnom zisfovaní v kolaudačnom konaní
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 konanf v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dťia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, OP, stavebneho poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možne preskúmaf súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

ng. Mn GURA
pri tor mesta

Dorn& sa:
fIčastnici konania
1.Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova súp. 6. 88, 022 01 Čadca
2. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Kýčerka
Nakorko sa jedná o liniovú stavbu toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášIcy podra § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie musf byf vyvesene po dobu 15 dni na úradnej
tabuli Mestskeho úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
3. Inšpektorát práce žilina, Hlavná súp. 6. 2, 010 09 Žilina
4. Okresne riaditerstvo Hasičskeho a záchranneho zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životne prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
6. Regionálny úrad verejnčho zdravotnictva, Palárikova súp. 6. 1156, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musf byť vyvesene po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je awn doručenia.

VYVESENt DNA.

Pečiatka a p

ZVESENt DNA.

vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov položlcy 62a pism. g vo vy§ke
250.00 E bol zaplatený.
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