MESTO

Č ADCA

Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/3884/2021/Mu

V tadci Mist 01.102021

KOLAUDA Č NÉ ROZHODNUTIE

Mesto tadca, ako stavebny tirad prfslu§nY podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plinovani a stavebnom poriadku (stavebnY zákon) v
neskoráich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v kolaudačnom konani preslcúmal podfa § 81 stavebnčho zákona návrh na vydanie
kolaudačn6ho rozhodnutia, ktory dfia 09.08.2021 podal stavebrulc
02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava,
ktoriho zastupuje TeleDat komunikačni systimy s.r.o., Slidkovičova 20, 974 05 Banski
Bystrica
(d'alej len "navrhovater"), a na záldade tohto preskúmania pods § 82 stavebnčho zalcona
povoruje uživanie
stavby
Zildadiiová stanica CACAO
stožiar 02 SLovalda, s.r.o. a NN elektriclui pripojka
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 15096/2, 15096/5 (stoziar), 15096/4,4590/12,
5138/1, 5137/1, 5057, 5136 (NN prfpojka), 5137/1 (pilierový RE), 5136 (bod napojenia) v
katastrálnom úzeinf tadca.
Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom tadca pod Č. j. VD/3952/2019/Mu dňa 13.12.2019
themn6 rozhodnutie a pod č.j. VD/2144/2020/Mu dila 10.07.2020 stavebnč povolenie.
Stavba obsabuje:
Projelct riešil v1stavbu novej zaldadňovej staniee CACAD spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o., lctorá
je umiestnená v extraviláne mesta tadca, časť tadečka. Jedná sa o §tvorbolcy priehradovy stoliar
vy§lcy 40,25 m. Na stoliare sú vo vyáke 38 . m osadenč dye dualbandovč panelovč antény. Antény sú
osadenč na samostatných výložnilcoch v azimutoch 30°a 270°a vysielať budú vo frelcvenciách LTE
800 MHz a GSM 900 MHz. Vo výAke 36 m je na samostatnom výložnilcu inštalovany ridiorelčrový
spoj s parabolickymi antenaini.
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Pre uživanie stavby Mesto Čadca podra § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto
podmienky:
• v zmysle závazného stanoviska pod č.j. 41567/2021/ĹJVHR/101315 zo dŕia 31.08.2021 vydaného
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika rezortu je
prevádzkovater povinný podat' návrh na vydanie rozhodnutia o uvedeni do prevádzky a schváleni
Prevádzkového poriadku zariadenia
• stavbu uživat' v súlade s platnými právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných
podmienok (najma z hradiska ochrany zdravia rudi), predpismi týkajficimi sa požiarnej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadeni
•

pri nakladani s komunálnym odpadom zaobchádzaf v súlade so všeobecne závazným nariadenim
mesta, v zmysle § 39 ods. 5 zákona 6. 223/2001 Z.z. o odpadoch

Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom konani neboli na kolaudovanej stavbe zistené žiadne
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konani boli
prejednané v kolaudačnom konanf a nakollo sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné
konanie.
Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveri osvedčenim, že
stavba je spôsobilá na prevádzku.
S uživanim 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).
OD6VODNENIE
Mestu Čadca bol stavebnikom: 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ktorého
zastupuje TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, dria
09.08.2021 predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Základriová stanica
CACAD stoliar 02 SLovakia, s.r.o. a NN elektrická pripojka" (d'alej len "stavba") na pozemku
register "C" parc. č. 15096/2, 15096/5 (stožiar), 15096/4, 4590/12, 5138/1, 5137/1, 5057, 5136 (NN
pripojka), 5137/1 (pilierový RE), 5136 (bod napojenia) v katastrálnom územi Čadca.
Na predmetnil stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č. j. VD/3952/2019/Mu (Ma 13.12.2019
územné rozhodnutie a pod č.j. VD/2144/2020/Mu dria 10.07.2020 stavebné povolenie. Uvedeným
awn bolo začaté kolaudačné konanie.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom
konani spojenom s miestnym zisfovanim dria 01.10.2021.
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 prejednand a odsúhlasené v
kolaudačnom konani, boli dodržand podmienky stavebného povolenia. Užívanim stavby nebude
ohrozený život 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 konani v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo &la jeho doničenia 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 molné preskamaf salom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

ng.Mi/nGURA
priii tor mesta

Dorn& sa:
tčastnici konania
1.TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova slap. č. 20, 974 05 Banská Bystrica
zastUpené: 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
2. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP slap. 6. 8, 975 66 Banská Bystrica
3. vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva môžu byf rozhodnutim priamo
dotknuté v lokalite Čadca — Čadečka - doručuje sa verejnou vyhláškou
Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom fičastnikov konania, toto rozhodnutie má povahu
verejnej vyhlášky podra § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie musi byf
vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
4. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná súp. č. 2, 010 09 Žilina
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Utvar vedikeho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika
Žilina, Hviezdoslavova slap. 6. 48, 010 01 Žilina
6. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musi byf vyvesené po dobu 15 &Ií spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deŕi lehoty vyvesenia je driom doručenia.

VYVESENE DŇA.

Pečiatka a p

ZVESENE DŇA.

zuje vyvesenie a zvesenie

Sprdvny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov položky 62a pfsm. g vo Nrý§ke
250.00 E bol zaplatený.
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