
MESTO Č ADCA 
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/912/2021/Mu 	 V Čadci dŕía 26.04.2021 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 pfsm. 
a) 1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre Azemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a dopineni zákona 6. 50/1976 Zb. o lizemnom plánovanf a stavebnom poriadku v zneni 
neskoršich predpisov, v kolaudačnom konani preskúmal podra § 81 stavebného zákona návrh na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý podal stavebnik 

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

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

povol'uje užívanie  
stavby 

8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete 

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

Na predmetnA stavbu bolo Mestom Čadca vydané Azemné rozhodnutie č.j. VD/1403/2016/Mu 
dria 23.01.2017 a stavebné povolenie č.j. VD/1110/2017/Mu dria 25.05.2017. 

Stavba obsahuje: 
Účelom stavby bola rekonštrukcia NN siete z dôvodu podpätia a zlého fyzického stavu 

jestvujAcej vzdušnej siete 4 x 25 ALFe, ktorá bola osadená na 11 ks drevených podperných bodoch. 
Rekonštrukcia zabezpeči sporahlivA dodávku elektrickej energie a bude možnost' aj pripojenie nových 
odberných miest v tejto lokalite. 

Pre užívanie stavby Mesto Čadca podl'a § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto 
podmienky: 
• stavbu Oh/at' v súlade s platnými právnymi predpismi o vytváranf 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 komunálnym odpadom zaobchddzat' v súlade so všeobecne závazným nariadent 
mesta, v zmysle zákona 6. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom konanf neboli na kolaudovanej stavbe zistené 
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Navrhovater dokonči terénne upravy 
v okoli stavby najneskôr do 31.10.2021. 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané územné rozhodnutie č.j. VD/1403/2016/Mu 
dria 23.01.2017 a stavebné povolenie č.j. VD/1110/2017/Mu dria 25.05.2017. 

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

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

S uživanim predmetnej stavby sa nesmie začat' skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosf. (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. 0 správnom konanf (správny poriadok) v zneni neskoršich 
predpisov). 

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

Žilina, predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „8998 Čadca - Milošová - 
Rekonštrukcia NN siete" na pozemkoch v k.ú. Čadca a k.ú. Raková (liniová stavba) 

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané územné rozhodnutie č.j. VD/1403/2016/Mu 
dria 23.01.2017 a stavebné povolenie č.j. VD/1110/2017/Mu dňa 25.05.2017. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom 
konani spojenom s miestnym zisfovarnm dria 23.03.2021. Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom 
konanf neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia. Navrhovater dokončf terénne úpravy v okolf stavby najneskôr do 31.10.2021. 

V konanf sa zistilo, že stavba bola uskutočnend v súlade s dokumentáciou overenou stavebnym 
úradom v konanf o dodatočnom povolenf zmeny stavby, podra dokumentácie skutočného vyhotovenia 
stavby (porealizačné zameranie), boli dodržané podmienky stavebného povolenia, ako aj rozhodnutia o 
dodatočnom povolern zmeny stavby. Užívanfm stavby nebude ohrozeny život a zdravie osôb, ani 
životné prostredie. Pri miestnom zisfovanf v kolaudačnom konaní 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 dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, vystavby, rozvoja mesta a služieb, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmat' súdom podra zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znenf zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný 
riadny opravný prostriedok. 

ng. anGURA 
pri átor mesta 
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Dorn& sa: 
Účastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčlanke súp. č". 2927/8, 010 47 žilina 
2. vlastnici pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená v lokalite Čadca — Milošová a Raková 

Nakorko sa jedná o liniovú stavbu s verkým počtom účastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf. 
Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci a 
Obecnom úrade Raková. 

Dotknuté orgány 
3. Inšpektorát práce Zilina, Hlavná súp. 6. 2, 010 09 7ilina 
4. MsÚ čadca, referát dopravy 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. '6. 4, 022 01 
Čadca 
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č". 91, 022 01 Čadca 

Toto rozhodnutie musi bye vyvesené po dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, posledný 
den lehoty vyvesenia je dňom 

VYVESENt DNA. 	i/ 21 
ZVESENt IDŇA.  
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Pečiatka a pĺodpis  orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Sprdvny poplatok podra zdkona i:'. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v znern neskorMch predpisov polaky 62a pism. g vo vYM(e 
60.00 E bol zaplatený.  
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