
OBEC  KOŠECA 
Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,  č. t. 042/4468 183 

 
 

Č. j.:  339/776-02/2021-TS1-20                                            V Košeci dňa 17.09.2021 

Vybavuje: Lucia Abrahámovská    

 

 

K O L A U D A Č N É   R O Z H O D N U T I E 

 

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 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, preskúmal v kolaudačnom 

konaní  podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 03.05.2021 

podal stavebník: 

 

 Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

(V zastúpení ) PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e 
 

stavby :                  
"10804 – Košeca – Nozdrovice – Predĺženie NNK pre IBV" 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku, parc. č. KN 28 registra "E" ( KNC 1752/1) v katastrálnom území Košeca 

ako líniová stavba. 

  Na predmetnú stavbu vydala Obec Košeca ako príslušný stavebný úrad stavebné povolenie dňa 12. 

08. 2020  pod č. j.  337/1075-02/2020-TS1-20.                                   
 

Stavba obsahuje: 
SO-01 – NN vedenie závesným káblom  - 102 m.  

- Montáž kábla RETILENS 3x150+95+2x16 mm2 – 102m 

- Montáž kábla  (N)AYY-J3x240+120mm2 - 7m  

- Montáž chráničky HDPE OD 110 – 7m  

- Skriňa A-PRIS 6.1 DINO VV 1/5 P2 IP2X -1ks 

- Skriňa VRIS-1- 1ks 

- Montáž 2xSPP2.1 (6x100A)   

- Motáž - nové prívody 2x(N)AYY-J4x25mm2. – 9m  

- Montáž uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4mm  

 

Účel stavby: podľa § 43a, ods. 3, písm. i) stavebného zákona – inžinierska stavba – predĺženie NN siete pre 

miestny rozvoj elektriny slúžiaci na zabezpečenie požadovaného množství a kvality dodávanej energie a 

možnosť pripojenia nových odberateľov v lokalite.  
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Stavebný úrad pre užívanie stavby podľa § 82 ods. 2/ stavebného zákona a § 20 vyhl. č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje tieto podmienky: 
 

1. Investor stavby je povinný podľa § 103 stavebného zákona uchovávať dokumentáciu skutočného 

realizovania stavby po celý čas jej užívania. Pri zmene vlastníka ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri jej 

odstránení stavebnému úradu. 
 

2. Investor stavby je povinný zabezpečovať včasné vykonávanie údržby a opráv celej stavby včítane 

príslušenstva, ako aj vykonávanie pravidelných predpísaných kontrol a revízií za účelom overenia 

nezávadnosti. 
 

3. Pri užívaní stavby je nutné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, príslušné normy ako i podmienky a 

požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov. 
 

4. Stavbu možno užívat' a prevádzkovať len na účel určený v stavebnom povolení a kolaudačním rozhodnutí. 

Stavbu možno užívat' a prevádzkovať len na účel, pre ktorý bola povolená a vybudovaná za podmienok 

dodržania platných bezpečnostních, hygienických a protipožiarnych predpisov a príslušných technických 

noriem a podľa podmienok určených v kolaudačním rozhodnutí.  

 

5. Pri užívaní stavby je investor povinný rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov a organizácií uplatnené 

v kolaudačním konaní v plnom rozsahu.  
 

 Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konani boli na stavbe zistené nedostatky: neboli zistené, 

stavba je ukončená podľa schválenej PD.  

 

 Kolaudačné rozhodnutie je zároveň v zmysle § ods.  cit. stavebného zákona osvedčením, že zariadenie  

je spôsobilé na prevádzku.   

 

Správny poplatok sa určuje podľa pol.č. 62a písm. g) zákona č.  145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov vo výške 60,- €, zaplatený pri podaní žiadosti. 
 

O d ô v o d n e n i e: 

 
Stavebný úrad preskúmal návrh stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, ktorého zastupuje PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, 

predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "10804 – Košeca – Nozdrovice – 

Predĺženie NNK pre IBV" na pozemkoch parc. č. KN 28 registra "E" ( KNC 1752/1) v katastrálnom území 

Košeca ako líniová stavba. Na predmetnú stavbu vydala Obec Košeca dňa 12. 08. 2020  pod č. j.  337/1075-

02/2020-TS1-20 stavebné povolenie. 

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 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, oznámila dňa 02.08.2021 

začatie kolaudačného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy  

a organizáciám a určilo termín konania na deň  09. septembra 2021. zároveň upozornil, že na neskoršie podané 

návrhy a pripomienky sa neprihliadne.  

V kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba je zrealizovaná v súlade s dokumentáciou overenou 

stavebným úradom v stavebnom konaní a s dokumentáciou skutočného vyhotovenia a  boli dodržané 

podmienky stavebného povolenia určené v celom rozsahu.   

Navrhovateľ ku kolaudácii predložil všetky predpísané doklady: projektová dokumentácia  

odsúhlasená v stavebnom konaní, projekt skutočného vyhotovenia stavby, stavebné povolenie, preberací 
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protokol zo dňa 27.04.2021, porealizačné geodetické zameranie stavby – geometrický plán vypracované Ing. 

Jurajom Karolčíkom, Veterná 175/4, 029 01 Námestovo, kópiu stavebného denníka, správa o prvej odbornej 

prehliadke a odbornej skúške VTZ elektrického zo dňa 15.04.202, protokol o kusovej skúške nízkonapäťového 

výkonového rozvádzača.   

Užívaním stavby nebudú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie, nebudú ohrozené záujmy 

spoločnosti, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov.  

 Na základe obhliadky stavby, posúdenia predložených dokladov a zistených skutočností stavebný úrad 

rozhodol tak, ako je uvedené vo vrchnej časti tohto rozhodnutia.   

 

Poučenie:  

 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať odvolanie 

v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na tunajší obecný úrad: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 

Košeca. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  

 

 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z. ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Radomír  B R T Á Ň 

                                                                                                      starosta obce 
 

 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Košeci. 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie oznámenia 

 

 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky do vlast. r.) 

1. Navrhovateľ: Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje 

2.      PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 

3. Vlastník pozemku pod stavbou: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

Dotknuté orgány: (doručenka doporučene) 

4. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava, SK 

Na vedomie:  

5. Projektant: Ing. Vladimír Kročan, PETROSTAV SK, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 

6. Stavebný dozor: Ing. Marián Barčík, Povina 99, 023 33 Povina 

7. Obec Košeca, stavebný úrad 


