Obec Kamenná Poruba
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Číslo: O 2497/00343/2018/W
Dňa: 15.10.2018

Kolaudačné rozhodnutie
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151 v zastúpení Ing. Josef Nováček, riaditeľ divízie Energetické aktíva zastúpený
pánom Stanislavom Marušákom, Hôrky 173, 010 04 Žilina (ďalej len „stavebník“) podal dňa
31.08.2018 pod č. R2018/2326 návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:
„9009 – Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščipová“
Objekty:
SO 01 - Navrhované NN zemné káblové vedenie
SO 02 - Navrhované NN vzdušné káblové vedenie
navrhovanej na pozemkoch - líniová stavba (lokalita horný koniec), katastrálne územie
Kamenná Poruba. Stavebné povolenie na uvedenú stavbu vydala Obec Kamenná Poruba pod č.
j. O 0827/00331/2017/W dňa 23.08.2017, právoplatnosť nadobudlo dňa 25.09.2017.
Obec Kamenná Poruba, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), prerokoval a preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh a na podklade jeho
výsledkov vydáva toto rozhodnutie.
Obec Kamenná Poruba podľa § 82 stavebného zákona
povoľuje
užívanie stavby„9009 – Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščipová“
Objekty:
SO 01 - Navrhované NN zemné káblové vedenie
SO 02 - Navrhované NN vzdušné káblové vedenie
navrhovanej na pozemkoch - líniová stavba (lokalita horný koniec), katastrálne územie
Kamenná Poruba podľa geodetického zamerania, č. zákazky 202-67/2018 autorizačne overeného
dňa 04.07.208 autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Vladimírom Stromčekom
(oprávnenie č. 372).
Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:
1. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý
čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri
odstránení stavby stavebnému úradu, v zmysle § 103 stavebného zákona.
2. V zmysle § 86 stavebného zákona je vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou
stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo
požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej
vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
3. V zmysle § 85 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom
rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v
zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v
podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo
životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
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4. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.
5. Ku kolaudácií sa vyjadrili:
Inšpektorát práce Žilina - v záväznom stanovisku pod číslom: IPZA/IPZA_OBOZP
I/KON/2018/6390 2018/13612 zo dňa 17.09.2018, v ktorom oznamuje neúčasť na kolaudačnom
konaní a oznamuje, že si neuplatní formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vydaní kolaudačného rozhodnutia.
SC ŽSK – do zápisnice - bez pripomienok.
6. Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona zároveň osvedčením, že
prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.
Odôvodnenie:
Stavebník podal dňa 31.08.2018 pod č. R2018/2326 návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavbu: „9009 – Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščipová“ a objekty:
SO 01 - Navrhované NN zemné káblové vedenie a SO 02 - Navrhované NN vzdušné káblové
vedenie navrhovanej na pozemkoch - líniová stavba (lokalita horný koniec), katastrálne územie
Kamenná Poruba; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebný úrad dňa 12.09.2018 pod č. jednania O 2379/00343/2018/W oznámil začatie
kolaudačného konania účastníkom konania, a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň 04.10.2018, o výsledku ktorého bol spísaný protokol.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej
v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky stanovené v stavebnom povolení.
Ku stavbe bolo doručené stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy Inšpektorát práce
Žilina a vyjadrenie SC ŽSK, ktoré bolo urobené do zápisnice, ich stanoviská sú uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ku stavbe sa nevyjadril, a ani neospravedlnil účasť SVP, š.p.,
správa povodia stredného Váhu I.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie
nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)).
Stavba vyhovuje požiadavkám, ktoré sú určené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.,
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb a ani životné prostredie.
Stavebný úrad pojal účastníkov konania v zmysle § 78 stavebného zákona.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku
podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva
na Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba.
Rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať
správnym súdom, povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa
nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie
riadneho opravného prostriedku oprávnená.

Ing. Štefan Kasman
starosta obce
Doručí sa viď tretia strana.
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce
Kamenná Poruba.
Vyvesené dňa : ................................
Zvesené dňa :

.................................

Oznámenie sa doručí:
Stanislav Marušák, Hôrky 173, 010 04 Žilina
Verejná vyhláška - líniová stavba- ostatní účastníci konania
Dotknuté orgány:
Inšpektorát práce, Hlavná č. 2, 010 09 Žilina
SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
SVP, š.p., správa povodia stredného Váhu I., č. budovy 1/97, 020 71 Nimnica
Prizvaný:
LiV - EPI, s.r.o. - Ing. Dušan Držík, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
Na vedomie:
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Spis
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