OBEC ČASTKOV
906 04 Častkov 35
Č. j.: SOÚ-1506/2021-PEA
Vybavuje: Ing. Petrová

KOLAUDAČNÉ

V Senici dňa 05.11.2021

ROZHODNUTIE

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená
splnomocnencom: ELSPOL-SK, s.r.o., IČO: 36433721, 029 01 Námestovo, Miestneho priemyslu
1085, podal dňa 26.08.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SA_Častkov,
lokalita Havran - VNK, VNV: SO 01 – Vedenie VN“ ako líniovej stavby v katastrálnom území
Častkov, na ktorú bolo vydané Obcou Častkov stavebné povolenie dňa 18.03.2021 pod č. SOÚ166/2019-PEA a povolenie zmeny stavby pred jej dokončením dňa 01.02.2021 pod č.j. SOÚ347/2021-PEA.
Obec Častkov ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného
zákona

povoľuje užívanie stavby
„SA_Častkov, lokalita Havran - VNK, VNV:
v katastrálnom území Častkov.

SO 01 – Vedenie VN“ ako líniovej stavby

Stavba obsahuje:
VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm 2 – dĺžka 1719 m
Úsekový odpínač OTEK – 2 ks, UVEI – 1 ks
Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia AlFe 3x70/11 mm2 – dĺžka 302 m
Demontáž VN vzdušného vedenia AlFe 3x42/7 mm2
Optický kábel MiDia DRY Core 8.1 72 vlákien v HDPE chráničke FI 40/33 – dĺžka 1850 m
Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:
1. Stavbu užívať v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena musí byť vopred odsúhlasená
stavebným úradom.
2. Pravidelne vykonávať revízie technických zariadení v súlade s platnými STN.
3. Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SE-OSZP-2021/010421-002 zo dňa 02.09.2021,
ktoré vydal Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie:
Pôvodca komunálnych odpadov (užívateľ stavby) bude:
− nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
− zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
− užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
− ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné
stavebné odpady na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu v obci.
Pri miestnom šetrení neboli zistené nedorobky.
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Odôvodnenie
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená
splnomocnencom: ELSPOL-SK, s.r.o., IČO: 36433721, 029 01 Námestovo, Miestneho priemyslu
1085, podal dňa 26.08.2021 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „SA_Častkov, lokalita
Havran - VNK, VNV: SO 01 – Vedenie VN“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Častkov.
K návrhu boli predložené nasledovné doklady:
•
•

porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vyhotovené a overené
autorizovaným geodetom a kartografom,
plnomocenstvo na zastupovanie.

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré
sa konalo dňa 30.09.2021 na mieste stavby.
Na konaní boli predložené doklady:
•

•
•
•
•
•
•
➢
➢
➢
➢

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok: správa o odbornej prehliadke a skúške
elektrického zariadenia – vedenie VN, osvedčenia o kusovej skúške odpínačov, osvedčenie
o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia a odborné stanovisko k bezpečnosti VTZ
– vydal Technický skúšobný ústav Piešťany pod č. 216000684/06/2021/EZ/US zo dňa
29.06.2021, zápisy o napäťových skúškach,
zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,
kópia stavebného denníka,
doklady o nakladaní s odpadom,
doklady o overení vhodných stavebných výrobkov – vyhlásenia o preukázaní zhody, certifikáty
súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Inšpektorát práce, 917 01 Trnava, J. Bottu 4

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení.
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa v súlade s ustanovením § 17 Vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dokladajú súhlasné
stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa
osobitných predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy ku kolaudačnému rozhodnutiu nevzniesli žiadne
záporné pripomienky.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.
V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky voči predmetnej stavbe.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je vyslovené vo
výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal
(obec Častkov).
Včas podané rozhodnutie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Správny poplatok: 120,- € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov

Podľa § 18 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto oznámenie má povahu verejnej
vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta) a na webovej stránke
obce (mesta).

Mgr. Eva Černeková
starostka obce

Vyvesené dňa: ............................................

Zvesené dňa: ....................................

............................................................
Odtlačok pečiatky a podpis
Rozhodnutie sa doručí:
1.

Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou

Na vedomie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ELSPOL-SK, s.r.o., IČO: 36433721, 029 01 Námestovo, Miestneho priemyslu 1085
Ing. Tibor Ravas, Projekta, 905 01 Senica, Robotnícka 113/8
Obec Častkov – starostka (2x)
Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava, Starohájska 10
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
Inšpektorát práce, 917 01 Trnava, J. Bottu 4
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