OBEC PLEVNÍK–DRIENOVÉ
Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255 , 018 26 Plevník-Drienové
Číslo: 383/2020–003 TS1-A/10

Verejná

v Plevníku-Drienovom dňa: 19. 08. 2020

vyhláška

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, zastúpená spoločnosťou ELSPOL-SK s. r. o., so sídlom
Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36 433 721, podala dňa 22. 04. 2020
na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Plevník-Drienové – rozšírenie NNK siete
(SW-10848)“, na pozemkoch parc. č. KN-C 1688/21, KN-C 751/2 (KN-E 9000/130),
KN-C 1689 (KN-E 999/24), KN-C 1688/15 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci
Plevník-Drienové. Stavebné povolenie vydala Obec Plevník-Drienové, dňa 03.09.2019 pod
č. 2019/657-TS1/A-10.
Obec Plevník-Drienové, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po
preskúmaní Vášho návrhu a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním, podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

už ívanie

stavby: „Plevník-Drienové – rozšírenie NNK siete (SW-10848)“, na pozemkoch parc.
č. KN-C 1688/21, KN-C 751/2 (KN-E 9000/130), KN-C 1689 (KN-E 999/24), KN-C
1688/15 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové.

Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena, bol vypracovaný autorizovaným
geodetom a kartografom Ing. Jurajom Karolčíkom, pod č. 46193537-190/2020, overený
Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor pod č. 431/2020 dňa 12. 06. 2020.
I. Popis stavby:
Predmetom stavby bolo rozšírenie NNK siete pre zvýšenie kvality dodávky el. energie a pre
nové odberné miesta. Stavba pozostávala zo stavebných objektov:
SO-01 – Rekonštrukcia jestvujúcej trafostanice – rekonštrukciou stožiarovej trafostanice
100/ts/plevník sa vymenila existujúca technológia za novú.
SO-02 – NN rozvody – z existujúcej zrekonštruovanej trafostanice sa pripojil nový zemný
kábel do novo osadenej skrine PRIS4 č. 1. Z tejto skrine vyúsťuje kábel (N)AYY
3x240+120mm2, ktorý pokračuje pretlakom cesty III. triedy, ďalej je vedený pozdĺž tejto
komunikácie, následne pokračuje opätovným pretlakom komunikácie s ukončením v istiacej
skrini PRIS6 č. 2. Celková dĺžka trasy podľa zamerania nového zemného kábla je 150 m.
II. Pre užívanie stavby Obec Plevník-Drienové určuje podľa § 82 ods. 2 a 3
stavebného zákona tieto podmienky:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený
v kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene
spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, ktoré by mohli ohroziť život
a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene
v užívaní.
Stavba sa musí užívať tak, aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti
vyhovovala základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
Podľa § 86 ods. 1 stavebného zákona vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou
overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie,
kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
Toto rozhodnutie je doklad o tom, že stavba je užívania schopná z hľadiska záujmov
sledovaných stavebným úradom v kolaudačnom konaní.
Vlastník stavby je povinný pravidelne vykonávať: predpísané odborné prehliadky
a skúšky elektrického zariadenia v stanovených lehotách a rešpektovať záverečné
ustanovenia uvedené v predloženej správe o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrického zariadenia.
V okolí stavby je potrebné udržiavať čistotu, chrániť a udržiavať plochy verejnej zelene.
Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby uchovávať projektovú
dokumentáciu s odchýlkami vyznačenými do overenej dokumentácie stavby.
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V konaní sa zistilo, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie
odsúhlasenej v stavebnom konaní.
Pri konaní boli zistené drobné nedorobky: dokončiť úpravu ryhy po zemnom kábli popri
ceste III. triedy č. 1972 – dosypať upadnutú krajnicu vrátane zhutnenia. Zistené nedostatky
budú odstránené v termíne do 31. 12. 2020.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: nie je potrebné vydávať, námietky
účastníkov konania neboli uplatnené.

Odôvodnenie:
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, zastúpená spoločnosťou ELSPOL-SK s. r. o., so sídlom Miestneho
priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36 433 721, podala dňa 22. 04. 2020 na tunajšom
úrade návrh na kolaudáciu stavby „Plevník-Drienové – rozšírenie NNK siete (SW-10848)“,
na pozemkoch parc. č. KN-C 1688/21, KN-C 751/2 (KN-E 9000/130), KN-C 1689 (KN-E
999/24), KN-C 1688/15 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové.
Stavebné povolenie vydala Obec Plevník-Drienové dňa 03.09.2019 rozhodnutím pod
č. 2019/657-TS1/A-10.
Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania písomným oznámením pod č.
383/2020-002 TS1/A-10 zo dňa 23. 06. 2020 podľa § 80 stavebného zákona a preskúmal
návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo 23. 07.
2020. Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou (líniová stavba) podľa § 26
správneho poriadku.
Stavebný úrad preskúmal podanie navrhovateľa v tomto konaní z hľadiska záujmov
uvedených v § 81 ods. 1 stavebného zákona, z podkladov pre rozhodnutie a miestnej
obhliadky zistil, že stavba je užívania schopná, jej riadnym užívaním na povolený účel nie je
ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
V konaní sa zistilo, že stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou
odsúhlasenou v stavebnom konaní, a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom
povolení.
Stavebník predložil tieto doklady: stavebné povolenie; projektovú dokumentáciu overenú
v stavebnom konaní; dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetickej časti;
geometrický plán na vyznačenie vecného bremena; správu o prvej odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrického zariadenia; protokol o vytýčení stavby; osvedčenia o kusovej
skúške rozvádzačov; zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; montážny denník; vyhlásenia
o zhode.
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Ku kolaudácii stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Považská Bystrica – odbor starostlivosti
o životné prostredie; Inšpektorát práce Trenčín, OR Hasičského a záchranného zboru
Považská Bystrica.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho
oznámenia.
Správny poplatok bol podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený do pokladne Obce Plevník-Drienové, v hotovosti v sume 60 €.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku, môžu účastníci konania
podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na
Obec Plevník-Drienové, Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255, 018 26 PlevníkDrienové.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce, spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce. Posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Miroslav K r e m e ň
starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške :
Vyvesená dňa: .............................................. Zvesená dňa: .....................................................
__________________________________________________________________________
(podpis a odtlačok pečiatky)
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