MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V čadci dria 13.02.2020

Č. j.: VD/3759/2019/1511/2020/Mu

KOLAUDA Č NÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v kolaudačnom konani preskúmal podra § 81 stavebného zákona návrh na vydanie
kolaudačného 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 stavebného zákona
povol'uje uživanie
stavby
Bytové domy
SO 114 - Teplovodná pripojka aTtV
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba).
Na stavbu: „Bytove domy" bolo vydand Mestom Čadca pod č.j. VD/7120/2015/Mu dria
12.05.2016 stavebné povolenie a pod č.j. VD/5144/2018/Mu dria 18.12.2018 rozhodnutie o povoleni
zmeny stavby pred jej dokončenim. Zmena stavby sa týkala aneny stavebrrika stavebného objektu SO
114— Teplovodná pripojka a TOV.
Popis stavby:
Bolo zŕealizovand napojenie troch bytových domov v lokalite žarec na rozvody teplovodu na
centrálne vykurovanie Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s.
Pre tilivanie stavby Mesto Čadca podl'a § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto podmienky:
• stavbu uživat' v súlade s platnými právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životnych
podmienok (najma z hradiska ochrany zdravia rudi), predpismi týkajúcimi sa požiarnej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariaderri.
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pri nakladani s komunálnym odpadom zaobchddzať v súlade so všeobecne zdväzným nariadenim
mesta, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

• Pri miestnom zisrovani v kolaudačnom konanf boli na kolaudovanej stavbe zistené tieto
nedostatky:
1. nebol predložený doklad o vykonani dilatačnej shay teplovodného potrubia v zmysle požiadavky
schválenej projektovej dokumentácie stavby, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia při práci a o zmene a dopinern niektorých zákonov
v zneni neskoršich predpisov.
2. neboli dokončené terénne apravy výkopov a ich okolia
Zistenč nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnost' a zdravie osiib ani bezpečný
stay stavby. Stavebnik je povinný:
•
•

nedostatok v bode 1 odstránit' v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia
a jeho odstrdnenie pfsomne oznámif Inšpektorátu práce Žilina
nedostatok v bode 2 odstránit' do terminu 30.06.2020

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konani boll
prejednané v kolaudačnom konanf a nakorko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné
konanie.
Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveň osvedčenfm, že
stavba je spôsobilá na prevádzku.
S uživanim predmetnej stavby sa nesmie začaf skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne
právoplatnost'. (§ 52 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich
predpisov).
ODÔVODNENIE
Stavebnik Mestská teplárenská spoločnost' a.s., Palárikova 88, 022 01 Čadca, podal ndvrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: " Bytové domy" SO 114 - Teplovodná pripojka aT'ÚV
(d'alej len "stavba") na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba). Na stavbu: „Bytové domy" bolo
vydand Mestom Čadca pod č.j. VD/7120/2015/Mu dfía 12.05.2016 stavebné povolenie a pod č.j.
VD/5144/2018/Mu dŕía 18.12.2018 rozodnutie o povoleni zmeny stavby ped jej dokončenfm. Zmena
stavby sa týkala zmeny stavebnika stavebného objektu SO 114— Teplovodná prfpojka a Tf1V.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posítdený na Astnom
konanf spojenom s miestnym zisfovanfm dŕía 30.10.2019. Na stavbe boll zistené nedostatky, ktoré
bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Po odstránení nedostatkov požiadal navrhovater o
opätovnil obhliadku Inšpektordt práce žilina.
V konanf sa zistilo, že stavba bola uskutočnend v sfilade s dokumentáciou overenou stavebným
&adorn v stavebnom konant s výnimkou drobných odchýlok, ktoré boll zakreslené do dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby a v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona prejednand a odsalasené v
kolaudačnom konani, boll dodržané podmienky stavebného povolenia. Uživanfm stavby nebude
ohrozený život a zdravie os6b, ani životné prostredie. Pri miestnom zisCovanf v kolaudačnom konanl
neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
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POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podaf do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský arad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je možné preskamaf súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky sfidny poriadok v znenf zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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° 6ADC
tčastnici konania
1.Mestská teplarenska spoločnosf a.s., Palárikova súp. 6. 88, 022 01 Čadca
2. CADevelop, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 čadca
3. vlastnici pozemkov, na ktorych je stavba umiesnená v lokalite Čadca - Žarec
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom fičastnikov konania, tymto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
4. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná sap. 6. 2, 010 09 Žilina
5. Okresný iiradČadca,
'
odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91. 022 01 Čadca
6. Regionálny arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
7. Mesto Čadca, odd. ekonomické a správy majetku
8. Mesto Čadca, referát dopravy
9. Mesto Čadca, referát žP

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

VYVESENt DŇA•

49

• •

ZVESENt DŇA•

ESTO CvAD.c

'

Pečiatka a p pis -ofgánu, ktorý po1yrduje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podFa zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov pololky 62a pism. g vo výške
530.00 f bol zaplateny.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankovi spojenie: VÚB, as., Čadca
E-mail: sekretariat ŕimestocadca.sk
Fax: 041/4302218
Die: 2020552974
Č. ti.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky Urad Čadca, Nárnestie slobody 30, PSČ: 022 01

