OBEC HORNÝ VADIČOV
Č.j.: OcÚ-HV-SÚ-07/2022-03

Horný Vadičov dňa 10.05.2022

Vybavuje : Čierňava

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ

Stredoslovenská Distribučná a.s. , IČO 36 442 151

Adresa

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

podal dňa 31.01.2022 prostredníctvom splnomocneného zástupcu: SLOVENERGY, s.r.o. M.R. Štefánika 71, 010 01 Žilina,
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniovú stavbu : „10479 – Horný Vadičov- Košariská-Rozšírenie NNK“ na
pozemkoch KNC 600/1, 2630, 2673/1, 601/1 (KN E 601/1), 1069/5, 1069/6, 1069/7, 1069/8, 2802/2, 2802/1, 595/2, 52867/1,
2805/2, 2803 v katastrálnom území Horný Vadičov , pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 02.11.2020 pod č.
88/2020-02.

Obec Horný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších zmien a doplnkov , po preskúmaní Vášho
návrhu a na základe ústneho konania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 29.03.2022 podľa ust.§
82 odst.1 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby
„10479 – Horný Vadičov- Košariská-Rozšírenie NNK“ na pozemkoch KNC 600/1, 2630, 2673/1,
601/1 (KN E 601/1), 1069/5, 1069/6, 1069/7, 1069/8, 2802/2, 2802/1, 595/2, 52867/1, 2805/2, 2803 v
katastrálnom území Horný Vadičov
Stavba obsahuje : Predmetom stavby je výstavba nového distribučného vedenia pre nové odberné miesta.
Stavebný úrad určuje podľa ust. § 82 stavebného zákona tieto podmienky:
1. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Stavebník je povinný udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo
požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej stavu a aby sa čo
najviac predĺžila jej užívateľnosť.
3. Dodržať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších noviel
a doplnkov.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné prehliadky a revízie zariadení podľa osobitných predpisov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené
Odôvodnenie:
Dňa 31.01.2022 podal na tunajšom stavebnom úrade navrhovateľ : Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442151 v zastúpení spln. zástupcu SLOVENERGY, s.r.o. M.R. Štefánika
71, 010 01 Žilina návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniovú stavbu „10479 – Horný Vadičov- KošariskáRozšírenie NNK“ na pozemkoch KNC 600/1, 2630, 2673/1, 601/1 (KN E 601/1), 1069/5, 1069/6, 1069/7, 1069/8,
2802/2, 2802/1, 595/2, 52867/1, 2805/2, 2803 v katastrálnom území Horný Vadičov , pre ktorú bolo vydané stavebné
povolenie dňa 02.11.2020 pod č. 88/2020-02.
Tunajší stavebný úrad na základe návrhu stavebníka oznámil verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania
a pozval všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
oznámením zo dňa 03.03.2022 pod č.j. OcÚ-HV-SÚ-07/2022-01. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa
uskutočnilo dňa 29.03.2022.
Ku kolaudačnému konaniu boli doložené tieto doklady:
-

Splnomocnenie
Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby

-

Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 01/12/2021, vykonanej v zmysle zákona č.
124/2006 Z.z., podľa STN 33 2000-6 a STN 33 1500, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. zo dňa 10.12.2021 so záverom :
Prehliadkopu a skúškou elektrického zariadenia sa zistilo, že je schopné prevádzky. Vykonal Ing Martin Janouš.
Certifikáty, protokoly, zápisy a osvedčenia
Denník montážnych prác + stavebný denník ( výpisy )
Porealizačné zameranie, Polohopisný plán skutočného zamerania stavby (Technicko-geodetická dokumentácia) – ktorú
overil Ing. Jozef Pažický – autorizovaný geodet a kartograf
Doklad o zaplatení správneho poplatku
Súhlasné stanovisko: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca zo dňa
29.03.2022 č. ORHZ-CA1-2022/000274-002
Súhlasné stanovisko: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024
01 Kysucké Nové Mesto zo dňa 07.02.2022 č. OU-KM-OSZP-2022/000484-002

V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky zo strany dotknutých orgánov a účastníkov konania. Návrh bol
posúdený a preskúmaný v súlade s ust. §81 stavebného zákona. V konaní sa na základe predložených dokladov
a vykonanej obhliadky zistilo, že skutočné realizovanie stavby a jej užívanie neohrozuje verejné záujmy.
Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch , v znení neskorších noviel 60 eur
bol uhradený pred vydaním tohto rozhodnutia.
Na základe výsledkov kolaudačného konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môžu do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať účastníci konania odvolanie na Obec Horný
Vadičov / adresa: Obecný úrad Horný Vadičov č.s. 160, 023 45 Horný Vadičov/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad
Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku.

Miroslav Káčerik
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:
1. Účastníkom konania - Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v súlade s § 82 ods. 6 stavebného zákona a podľa
ust. §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny
poriadok“) doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou vzhľadom na to že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle §
139 ods. 3 písm.d) stavebného zákona a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu a webové sídlo obce Horný Vadičov.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:
Vyvesené dňa : 10.05.2022

Zvesené dňa: .............................................

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:
Prizvaným na kolaudačné konanie na vedomie :
2. EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina / projektant/
3. SLOVENERGY, s.r.o. M.R. Štefánika 71, 010 01 /spl. zástupca stavebníka a zhotoviteľ/
Dotknutým orgánom na vedomie:
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
6. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
7. Okresný úrad Kys. Nové Mesto, odbor starostlivosti o živ. prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
8. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Obec Horný Vadičov
/ Co.: 10 spis, 11,12 Navrhovateľ po PP
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