
ffi oBEC KLoKoČov
023 22 Klokočov č. 962

Yýst.79612019/Ca
Vybavuje: Čavajda

V Klokočove 03 .09.2019

KOLAUDACI{E ROZHODNUTIE

Stavebďk: Jozef Michalík a Máľia Michalftová

Adresa: Nitra,

podali dťr. 8.7.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Rodinný
dom - novostavbď', Pľ€ ktoru vydala obec Klokočov stavebné povolenie pod č. j. :

Výst. 898/2 OI4l20I5lČa, dňa zLI.2oI5.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný urad, podl'a $ 117 zžkona č.5011976 Zb.
o územnom planovaní a stavebnom poriadku /stavebný zékon/ v znení neskorších predpisov
po preskúmaní návrhu Žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym
zisťovaním, v súlade s ustanovením $ 82 ods' 1 stavebného zákona

poYol'uje
užívanie stavby

,rRodinný dom _ novostavba'ó

postavenej na pozemkoch p.č. C-KN 760813,760814 v k'ú. Klokočov.

Pľe uŽívanie stavby obec Klokočov podľa $ 82 ods. 2 stavebného zákona uľčuje tieto
podmienky:

1. stavbu užívať vsúlade splatnými právnymi predpismi, najmä bezpečnostnými,
hygienickými, požiaľnymi a v súlade so všeobecno-technickými poŽiadavkami na
výstavbu,

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

nedostatky:
- dokončiť terasu, obklady' dlúby, úpľavu fasády'
Dokončené budú do 3I.|2'2020.
Zistene nedostatky nebránia riadnemu uŽívaniu stavby a vydaniu kolaudačného

ľozhodnutia.

ODOVODNENIE

Jozeť Michalík aMálria Michalíková, podali dť,a 8.7.2019 návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavbu ,,Rodinný dom - novostavbďo, Pľo ktoru vydala obec Klokočov
stavebné povolenie pod č. j.: Výst. 898l20l4lzOl5lČa, ďňa 2|.I.2OI5, postavenej na
pozemkoch p.č. C-KN 760813, 760814 v k.ú. Klokočov. Uvedeným dňom bolo zač,ďe
kolaudačné konanie. Na zĺíklade predloženého návrhu obec Klokočov, v zmysle $ 80
stavebného zákona oznámila dňa 1I.7.2019 účastníkom konania, obci a dotknuQým oľgánom
začatíe kolaudačného konania a súčasne na prerokovanie návľhu nariadila ústne konanie
spojené s miestnym zist'ovaním na dňa l4.8.20l9. Známym účastníkom konania oznámenie
doručila adľesným spôsobom, neznámym účastníkom verejnou vyhláškou. V kolaudačnom
konaní neboli voči stavbe zo stľaný účastníkov konania ani dotknutých oľgánov vznesené
námietky ani pľipomienky.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou oveľenou
v stavebnom konaní, boli dodľŽané podmienky stavebného povolenia. Užívanim stavby
nebude ohĺozený život azdravíe osôb, ani Životné prostredie.

poučnľrn:
Podľa $ 54 zákona č.7111967 Zb. o spľávnom konaní pľotí tomuto ľozhodnutiu sa

moŽno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na obec Klokočov.

V zmysle s 47 ods. 4 zákonač.7LlI967 Zb. o spľávnom konaní v platnom znení je toto
ľozhodnutie pľeskúmateľné súdom po vyčeľpaní ľiadnych opľavných prostriedkov.
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Doľučuje sa účastníkom konania:
1. Jozef Michalík, Nitra,
2. MaríaMichalíková, Nitra,. -. 11

3. Ing. Fľantišek Byrľus, Kľásno nad Kysucou,
4. Anna Kapusňáková, Klokočov
5. Maľia Čagalová,Klokočov,
6. Agnesa Plechová, Klokočov

Dotknuté oľgány :

l' Stľedoslovenská distľibučná, a. s' Žilina, Pri Rajčianke292718
2. okľesný úľad, Pozerrko,.y a lesný odboľ, Čadca,Paláľikova č. 95
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ostatným účastníkom konania sa ľoáodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zákonač.7111967 Zb. o sptávnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia
na dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úľadu v Klokočove.

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

VwESENE pŇA: ..''!.,..?,'...p.l.?..'.. ZVESENE DNA:

Pečiatka a podpis oľgiínu, ktoľý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Spľávny poplatok v zmysle zákona č. 145ĺ1995 Z'z' v''platnom znení vo ýške 35 EUR bol uhľadený.

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 04l/4358l l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l/4358l 10' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/4358110, kl. 13 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04l/4358l l0' kl. l7 - úsek
daní a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk


