Obec Makov
Makov č.60, 023 56 Makov
č.j Výst-S414/R2024/TS1/2017-Št
V Makove, dňa 25.09 2017
Vybavuje : Mgr. Štrbová
Email: miroslava.jantulikova@makov.sk

KOLAUDAČNÉ
Navrhovateľ :
IČO :
Adresa:

ROZHODNUTIE

Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s
v zastúpení Mackovčák Vladimír
36442151

Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina

Podal dňa 15.08.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu, na ktorú bolo
vydané Obcou Makov stavebné povolenie zo dňa 27.05.2016 pod č. VýstS299/R1036/TS1/2016-Jt ,názov stavby: 9448-Makov – U Beloňov – rekonštrukcia NN siete.
Obec Makov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb .o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a
doplnkov, zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, po preskúmaní Vášho návrhu, zápisu o odovzdaní a prevzatí
stavby a na základe ústneho konania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa
20.09.2017 a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje
užívanie stavby :
v kat. území:
parcela č. :

9448-Makov – U Beloňov – rekonštrukcia NN siete
Makov
v zmysle porealizačného zamerania zo dňa 11.04.2017

Stavba obsahuje: Rekonštrukciu jestvujúceho NN vedenia a domových prípojok
Pre užívanie stavby Obec Makov určuje podľa § 82 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov a paragrafu 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. tieto podmienky :
-

-

vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po
celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi
stavba bude užívaná len na účel, pre ktorý bola určená stavebným povolením a
kolaudačným rozhodnutím, zmena v užívaní stavby je možná len na základe písomného
rozhodnutia príslušného stavebného úradu
vlastník stavby bude stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej
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znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej
užívateľnosť
- v zmysle §10 ods.3 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv
držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby
majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený
pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na náhradu škody alebo nárok na
primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania možno uplatniť u
držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorí
túto škodu alebo obmedzenie vlastníckych práv spôsobili, do šiestich mesiacov odo dňa,
keď sa o tom poškodený dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku škody
alebo od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo poškodeného
na náhradu škody alebo na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie
užívania nehnuteľnosti zaniká
Inšpektorát práce Žilina
- záväzným stanoviskom si neuplatní požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci pri vydávaní kolaudačného rozhodnutia v zmysle oznámenia pod č.
IPZA/IPZA OBOZP/KON/2017/5849 2017/13416 zo dňa 05.09.2017
Pri miestnom šetrení neboli zistené nedostatky v prevedení stavby .
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Obec Makov – starosta obce, SSC IV a SC, M.Rázusa č.104/A, Žilina, ostatným účastníkom
konania vlastníkom susedných parciel popri parcelách v zmysle situácie osadenia stavby sa
oznámenie doručilo verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v priebehu kolaudačného konania zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne
námietky.

Odôvodnenie
Navrhovateľ: Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s, Pri Rajčianke č.2927/8,
Žilina IČO : 36442151 v zastúpení Mackovčák Vladimír podal dňa 15.08.2017 na tunajší
stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : „9448-Makov –
U Beloňov – rekonštrukcia NN siete“ , v k. ú Makov na parcele v zmysle porealizačného
zamerania vypracovaného odborne spôsobilou osobou Ing. Pažický Jozef, *301*, autorizovaný
geodet a kartograf zo dňa 11.04.2017.
Stavebný úrad listom pod č. Výst-S414/R1872/TS1/2017-Št zo dňa 16.08.2017 oznámil
začatie kolaudačného konania podľa §80 ods. 1 stavebného zákona dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania a určil lehotu na vyjadrenie verejnou vyhláškou.
K takémuto kroku pristúpil z dôvodu veľkého počtu vlastníkov pozemkov – účastníkov
konania a že sa jedná o líniovú stavbu. Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa
konalo dňa 20.09.2017, z ktorého bol spísaný protokol.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na
základe výsledkov preberacieho konania, ktoré sa uskutočnilo 30.07.2017 a na základe
ústneho konania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 20.09.2017.
V konaní sa zistilo, že skutočné realizovanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem,
predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti
práce a technických zariadení a boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
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Stavebnému úradu boli v kolaudačnom konaní predložené stavebníkom tieto doklady :
- stavebné povolenie pod č. Výst- S299/R1036/TS1/2016-Jt zo dňa 27.05.2016
- projektová dokumentácia
 splnomocnenie na zastupovanie v konaní zo dňa 01.01.2017
 porealizačné zameranie zo dňa 11.04.2017 vypracovaného Ing. Pažický Jozef, *301*,
autorizovaný geodet a kartograf
 zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 30.07.2017
 správa o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 17.05.2017
 stavebný denník
 evidencia dokladov o likvidácii odpadov zo stavby
Ku kolaudácii stavby sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy:
- oznámenie IP Žilina pod č. IPZA/IPZA OBOZP/KON/2017/5849 2017/13416 zo dňa
05.09.2017
- súhlasné stanovisko ORHaZZ Čadca pod č. ORHZ-CA1-1026/2017 zo dňa 20.09.2017
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie
a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavba bude užívania schopná po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 ods.2) stavebného zákona v znení
neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 pds.2 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje
15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Makov, Makov č.60.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Martin P a v l í k
starosta obce

Správny poplatok v zmysle položky 62a písm. g) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších noviel bol uhradený do pokladne na Obci Makov v hodnote
250,00 eur dňa 20.09.2017.
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Doručuje sa:
Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s. Pri Rajčianke č.2927/8 Žilina v zastúpení
Mackovčák Vladimír
Obec Makov – starosta obce
SSC IV a SC, M.Rázusa č.104/A, Žilina
Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných parciel popri parcelách v zmysle situácie
osadenia stavby sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
Na vedomie:
Inšpektorát práce , Hlavná č.2, 010 09 Žilina
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
VYVESENÉ DŇA: .....................................

ZVESENÉ DŇA:

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

......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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