OBEC KLOKOCOV
v

023 22 Klokočov č. 962
V Klokočove 9.9.2019

Yýst.846l2019/Ca

Vybavuje : Čavajda

KOLAUDACI{E ROZHODI{UTIE
Stavebník:

Stredoslovenská distribučná a. s.

Adresa:

Žilina, Pľi Raj čia nke 2927 l 8

Žiliru

Stredoslovenská distribučná a. s. ŽiLiĺa, Pri Rajčiank e 292718, v zastúpení ELSPOL _ SK, s. r.
o. Námestovo, Miestneho priemýslu 1085 podala dňa 25.7.2019 návrh na vydanie
kolaudačného ľozhodnutia na stavbu ,,10353 - Klokočov - Poľany _ rekonštľukcia NN siete"
v k. ú. Klokočov, Korňa". Na uvedenú stavbu bolo vydané obcou Klokočov stavebné
povolenie Č.: Výst. 35612017 lČa, dňa 5.6.2017.

obec Klokočov, ako príslušný stavebný úrad, podľa $ 117 zákona č. 5011976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/

v ztení neskorších predpisov

na základe určenia okľesným úradom v Žiline, odborom výstavby a bytovej poútiky,
oddelením Šsso. OVBP2-2017l0I4243lKUL-usu, zo'dňa g.3.2OI7, po pľeskúmanínávrhu

žiadateľa ana základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade

s ustanovením $ 82 ods. 1 stavebného

zákona

povolouje

užívaniestavby

''10353

-

Klokočov _ Poľany _ rekonštrukcia NN siete"

na pozemkoch v k. ú. Klokočov, Korňa

.

Prc lŽívanie stavby obec Klokočov podľa $ 82 ods. 2 stavebného zákoĺa určuje tieto
podmienky:

1. stavbu užívaťv súlade s platn;ými pľávnymipľedpismi,najmäbezpečnostnými,
hygienickými, poŽiaľnymi a

2.

3.

v

súlade so všeobecno-technickými poŽiadavkami na
výstavbu,
pri nakladaní s komunálnym odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecĺezáväzným
naľiadením obce, v zmysle $$ 12' 13,14,15, 81 zákonač.79l20I5 Z.z. o odpadoch.
stavebník uza$orí s vlastníkmi a spoluvlastníkmi pozemkov dotknu!ých stavbou
zmluvy o zľiadenívecného bremena na pozemkoch.

Pľi nriestnom zisťovaní v kolaudačnonr konaní boli na kolaudovanej stavbe zistené
nedostatky:
- stavebník v lelrote do 30'6'2020 vy|<oná terérure upravy a odstránenie kľovia pľi
podpeľnom bode v zmysle výsledkov miestnelro ziťovania zo dňa 4.9.2019.
Zistene nedostatky nebránia riadnemu užívaniĺlstavby a vydaniu koiaudačného rozhodnutia.

Kolaudačnérozhodnutie je podl'a $ 82 ods. 4 stavebného zákonazároveň osvedčením,
že stavba je spôsobilá na pľevádzku.

oDÔVoDNENIE
Dťa25.7.2019 podal stavebník návľh na vydanie koiaudačnéhoľozhodnutia pľe stavbu
,,10353 - Klokočov _ Poľany _ rekonštrukcia NN siete" na pozemkoch vk.ú. Klokočov,
Korňa' Uvedeným dňom bolo začatékolaudačnékonanie. Na uvedonú stavbu bolo vydarré
obcou Klokočov stavebné povolenie Č.: Výst. 35612017lČa, dňa 5.6.2017
obec Klokočov oznámila dňa 2.8.2019 účastníkomkonania a dotknutým orgánom
začatie kolaudačného konania anariadlIa ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou na deň
4.9.2019. Známym účastníkomkonania oznámila zahájenie konania a nariadenie ústneho
konania spojeného s miestnym 'zisťovaním adľesnýrn spôsobom, ostatným účastrríkom
konania verej nou vyhláškou.
V konaní sa zistilo, že stavba boia uskutočnená v súlade s dokumentáciou oveľenou
stavebným úľadom v stavebnom konaní, boli dodrŽané podmienky stavebného povolenia' Pĺi
miestnom zisťovanív kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené
/
nedostatky, ktoré by bránili ľiadnému užívaniustavby.
Užívanímstavby nebude ohrozený Životazdravie osôb, ani Živtjtné pľostľedie.

Po[JČENIE
Podľa $ 54 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto ľozhodnutiu sa
moŽno odvolať v lehote i5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na obec Klokočov.

V zmysle $ 47 ods.

preskúmatel'né súdom.

4

zákona č,. 7111967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
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\.Jaľra F'oldinová
staľostka obce
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Doľučuje sa účastníkomkonania:
1. Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina' Pri Rajčianke292718' v zastúpení ELSPOL _ SK,
s. ľ. o. Námestovo, Miestneho pľiemyslu 1085
2.Ing. Jozef Buchta, Stredoslovenská distľibučná , a. s. Žilina, Pri Rajči anke 292718
3. Veronika Rudinská, Čadca,
4. Emília Mudríková, Fýdland nad ostravicí,

I

a
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Dotknuté oľgány:
1. oR Hasičského azáchranrlého zboru Čadca, A. Hlinku č. 4
2. okresný úľad, odbor staľostlivosti o ŽP Čadca,Palaľikova 91 /oH, oPaK, ŠVs/
3. Kľajský pamiatkový úrad Žilina,Maľiánske nám. l9
4. SVP š.p.,oZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., Nimnica č,. Il97
5. okĺesný úrad, Pozemkoqý a lesný odbor, Čadca, Palaľikova č. 95
6. obec Klokočov, staľosta obce
7. obec Koľňa, staľosta obce
8. Inšpekto rát präce Žiliĺa, Hlavná 2
ostatným účastníkomkonania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zákona č.7111967 Zb. o sptávnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia
na dobu l5 dní na uradnej tabuli obecného úradu v Klokočove a Korni.
Toto rozhodnutie musí bý vyvesenf po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VWESENE

DŇA:'...{0.,.?,..:9?!..?.'

ZVESENE oŇR:

.'..

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl,12

le zákona č. |45/1995 Z'z' v
menl vo
Tel. 04l/4358l l0' kl. l8 -učtáľeň
Tel' 04l14358l l0' k|. 13 _ matľika

- starosta
Tel' 041143581 10' kl. l6 - kniŽnica
www.klokocov.sk

Fax 041/4358338

120

EUR bol

l/4358l l0, k|. l7 - úsek
daní a pol'nohospodárstva

Tel

dane@klokocov.sk

