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OBEC KLOKOCOV
023 22 Klokočov č. 962

Yýst.647l20t9lCa
Vybavuje: Čavajda

V Klokočove 28.6.2019

KOLAUDAčNE RoZHODNUTIE

Stavebník:
Adresa:

František Kľištiak
Klokočov,

a Mgľ. Martina Kaduchová
Dlhá nad Kysucou

podali dtn 28.5.2019 návľh na vydanie kolaudačného ľozhodnutia na stavbu ,,Rodinný
dom, novostavbď', pre ktoru vydala obec Klokočov stavebné povolenie pod č. j. :

Yýst. 563 l20I7 l Ča, dňa 1 6.8.20 1 7.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný urad, podľa $ 117 zákona č.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný zékon/ v znení neskoľších predpisov
po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym
zisťovaním, v súlade s ustanovením $ 82 ods. l stavebného zákona

povol'uje
uŽívanie stavby

orRodinný dom, novostavbaíí

postavenej na pozemku p.č. C-I(N 562712 v k.ú. Klokočov.

Pľc užívanic stavby obec Klokočov podl'a $ 82 ods. 2 stavebnéhtl zákona uľčuje tieto
podmienky:

1. stavbu uživď v súlade s platn;ými právnymi predpismi, najmä bezpečnostn;ými,
hygienickými, poŽiaľnymi a v súlade so všeobecno-technickými poŽiadavkami na
výstavbu,

2. pľi nakladaní s komunálnym odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecĺe záväzným
nariadením obce, v zmysle zákonao odpadoch.
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Pľi miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na kolaudovanej stavbe zistené tieto
nedostatky:

- zaústiť vody zo strešných žľabov a zvodov do tľativodu na pozemku stavebníka tak'
aby neboli spôsobované škody na susedných nehnuteľnostiach,

_ previesť oplotenie pozemku,
- previesťteľénneúpravy,
_ dokončiť vonkajšie omietky, ich faľebnú úpľavu, obklady, dlažby.
Dokončené budú do 3t.I2.202L
Zistene nedostatky nebránia ľiadnemu uŽívaniu stavby a vydaniu kolaudačného

rozhodnutia.

oDóvoDNENIE
František Krištiak a Mgr. Maľtina Kaduchová, podali dňa 28.5.2019 návrh na vydanie

kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Rodinný dom, novostavbď', pre ktoru vydala obec
Klokočov stavebné povolenie pod č. j.: Výst. 563l2}I7lČa, dňa 16.8.2017, postavenej na
pozemku p.č. C-KN 562712 vk.ú. Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné
konanie. Na zaklade predloženého návľhu obec Klokočov, v zmysle $ 80 stavebného zákona
oznélmila dňa 30.5.20L9 účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom zaéatle
kolaudačného konania a súčasne na prerokovanie návrhu nariadila ústne konanie spojené
s miestnym zist'ovaním na dňa 26.6.2019. Známym účastníkom konania oznámenie doručila
adresným spôsobom, neznámym účastníkom verej nou vyhláškou.

V konaní sa zistilo, Že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou
v stavebnom konaní, boli dodľžané podmienky stavebného povolenia. Užívanim stavby
nebude ohľozený Životazdravie osôb, ani Životné pľostredie.

PoUčENIE:

Podľa $ 54 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní pľoti tomuto rozhodnutiu sa
možnoodvolaťvlehote 15 dníodo dňa doručeniarozhodnutiapodanímnaobecKlokočov.

V zmysle $ 47 ods. 4 zákonač.7ll|967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto
ľozhodnutie pľeskúmateľné súdom po vyčerpaní ľiadnych opravných prostriedkov.
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starosta obce
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Doručuje sa účastníkom konania:
1. Fľantišek Krištiak, Klokočov.
2. Maľtina Kaduchová, Dlhá nad Kysucou
3. Ing. Ján Rebľoš, Čadca, .' 

.

4. Spľáva ciest ŽSK Ži|iĺa,Razusa 104

Dotknuté oľgány :

1. Stľedoslovenská distľibučná, a. s. Žiliĺa,Pľi Rajčianke292718
2. okľesný úrad, Pozemkovy a lesný odbor, Čadca, Paláľikova č. 95
3. SeVaK a. s. Zilina, Bôľická cesta 1960
4. okľesný úľad Čadca, odbor cestnej dopľavy apozemĺých komunikácii,Palérikova 9l
5. obec Klokočov, starostka obce

ostatqým účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zákonač.7111967 Zb. o spĺávnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením ľozhodnutia
na dobu 15 dní na uradnej tabuli obecného uradu v Klokočove.

Toto ľozhodnutie musí bý'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

vwEsENE DŇA: ...&,.ĺ,. lr,ĺ ZVESENE DNA: .......

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Spľávny poplatok v zmysle zákona č,. 14511995 Z.z. v p|atnom znení vo výške 35 EUR bol uhľadený

Tel. 04l/43581 l0' kl.l2 - staľosta
Tel. 04ll4358l10' kl. 16 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel' 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04ll4358l l0' kl. l7 - úsek
daní a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk


