
7  MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/764/2022/Mu 	 V Čadci dria 06.07.2022 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Ilrad prislušný podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 pism. 
a) 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a dopinenf zákona 6. 50/1976 Zb. o Alzemnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni 
neskoršich predpisov, v kolaudačnom konanf preskúrnal podra § 81 stavebného zákona návrh na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý podal stavebnik 

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

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

povol'uje uživanie 
stavby 

Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867) 

na pozemkoch v k.ú. Čadca a k.ú. Horelica (liniová stavba) podra situácie, ktorá tvori súčast' 
oznámenia. 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané stavebné povolenie č.j. VD/222/2018/Mu 
dfia 03.04.2018. 

Stavba obsahuje: 
Účelom stavby bolo odstránenie havarijného stavu niektorých podperných bodov existujAceho 

NN vzdušného vedenia, resp. nevyhovujlacej výšky napätia v časti Kýčera. Navrhované technické 
riešenie predpokladá: 
• výstavbu 1 — stĺpovej betkovej TS a TR 100 kVA (parc. EKN 4330/1 v k.ú. Horelica) 
• dĺžka trasy VN vedenia vzdušného (izolovaným vodičom) 	989 m 
• dĺžka trasy NN vedenia vzdušného (závesným káblom) 	810 m 
• počet nových podp. bodov VN/NN 	 12/14 ks 
• demontáž podperných bodov a vedení 
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Trasa navrhovanej VN prípojky, NN vývodov a umiestnenie TS je dané• existujúcimi vedeniami 
NN, možnosfou osadenia trafostanice a lokalizáciou existujúcich odberov. 

Stavebnč  objekty: 
SO 01 'VN vzdušná prípojka z odbočky 1.6. 110 
SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia z TSB — Belajka smer Kýčera 
SO 03 Rekonštrukcia NN siete Kýčera 

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

podmienok (najmä z hradiska ochrany zdravia rudí), predpismi týkajúcimi sa požiamej 
bezpečnosti, bezpečnosti price a technických zariadení. 

• pri nakladaní s komunálnym odpadom zaobchadzaf v súlade so všeobecne záväzným nariadením 
mesta, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Pri miestnom zisfovaní v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené 
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Navrhovater dokonči terénne úpravy 
v okolí stavby najneskôr do 31.10.2022. 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydand stavebné povolenie č.j. VD/222/2018/Mu 
dria 03.04.2018. 

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní boĺi 
prejednané v kolaudačnom konaní a nakorko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné 
konanie. 

Kolaudačné rozhodnutie je podra § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveri osvedčením, že 
stavba je sp6sobilá na prevádzku. 

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začaf sk6r, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne 
právoplatnost'. (§ 52 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich 
predpisov). 

ODÔVODNENIE 
Mestu Čadca bol stavebníkom: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

žilina, predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Čadca - Kýčera: 
Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867)" na pozemkoch v k.ú. Čadca a k.ú. Horelica 
(líniová stavba). 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané stavebné povolenie č.j. VD/222/2018/Mu 
dria 03.04.2018. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom 
konaní spojenom s miestnym zisfovaním dria 18.03.2022. Pri miestnom zisfovaní v kolaudačnom 
konani neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia. Navrhovater dokonči terénne úpravy v okolí stavby najneskôr do 31.10.2022. 

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou stavebným 
úradom v konaní o dodatočnom povolení zmeny stavby, podra dokumentácie skutočného vyhotovenia 
stavby (porealizačné zameranie), boll dodržané podmienky stavebného povolenia, ako aj rozhodnutia o 
dodatočnom povolení zmeny stavby. Užívaním stavby nebude oluozený 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. 



Pečiatka a podpis po 	• zuje vyvesenie a zvesenie 

URA 
prima r mesta 

VD/764/2022/Mu - C.z. VD/3388A/2022/Mu 	str. 3 

POUČENIE 
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 úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmaf súdom podra zákona 
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný 
riadny opravný prostriedok. 

Dorn& sa: 
Účastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. vlastníci pozemkov a stavieb v navrhovanej trase liniovej stavby, ktorých vlastnicke alebo iné práva 
môžu byt' navrhovanou liniovou stavbou priamo doticnuté, k.ú. Čadca a Horelica 

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto 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 úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orginy 
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná slap. Č. 2, 010 09 Žilina 
4. MsU Čadca, referát dopravy 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca 
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Paldrikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 

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

VYVESENt DSTA:  V 	'?("q   ZVESENt 

Správny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov položky 62a pism. g vo Nry§ke 
250.00 E bol zaplatený dfia 18.03.2022.  
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