
MESTO BYTČA 
           Mestský úrad v Bytči –oddelenie výstavby a životného prostredia    

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo:VaŽP/357 /2017 Há                                                                             Bytča : 18.8.2017 
 
 
 

 KOLAUDA ČNÉ  ROZHODNUTIE 
 
 
stavebník:  Peter Kulíšek a Sylvia Kulíšková, Pšurnovická 1321,014 01 Bytča   
 
  
podal dňa:  13.4.2017 a 19.6.2017 doplnil   
 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
 
na stavbu:                          „ Koliba na vŕšku“  
 
                                                    SO 05 Prekládka  vzdušného VN  
 
  
na ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 1.2.2016 pod č. VaŽP/131/2016-Há, 
právoplatné dňa 24.2.2016 a zmena stavby pred dokončením dňa  8.8.2016 pod č. 
VaŽP/277/2016 Há, právoplatné dňa 6.9.2016.  
 

Mesto Bytča, 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“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
zastúpené v správnom konaní primátorom mesta  podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka, a na základe 
ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa  16.5.2017, podľa 
§ 81 ods.1 stavebného zákona v kolaudačnom konaní rozhodol takto :  

 
stavba:            „ Koliba na vŕšku“  
                                     SO 05 Prekládka  vzdušného VN  
 
v kat.území:  Veľká Bytča , okres: Bytča   
 
na pozemku par.č: C KN 400/5, 3507/1, 1926/4 a E KN 1926/2   
 
sa podľa § 82 ods.1 stavebného zákona  
 

 
POVOĽUJE UŽÍVA Ť. 

 
Pre užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
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1. Kolaudovaná  stavba bude užívaná na : prekládka vzdušného VN vedenia   
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po  
    celý čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri  
    odstránení stavby stavebnému úradu, v zmysle § 103 stavebného zákona. 

 
3.V zmysle § 86 stavebného zákona je vlastník stavby 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. 
 
 4.V zmysle § 85 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom  
    rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú  
    v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v  
    podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí  
    alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.  
 
 5.Ku kolaudácii boli predložené doklady : 

- revízne správy,  porealizačné zameranie stavby, zápis o odvovzdaní a prevzatí stavby    
  stanoviská dotknutých orgánov: 
  ORHaZZ Žilina č.ORHZ-ZA1-734-001/2017 z 18.5.2017   bez pripomienok  
  Inšpektorát práce Žilina č.IPZA-OBOZP/KON/2017/4709 z 5.6.2017-  
  zistené nedostatky : 
  - trasa položenia VN kábla cez priekopu nie je vyznačená tabuľkou(kabloznaky)čo je  
    v rozpore s § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri  
    práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
    v nadväznosti na § 3 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. (0703) 
  - chránička VN kábla, ktorý vstupuje do zeme zo stožiara nie je v spodnej časti  
    upevnená, čo je v rozpore s §13 zákona č, 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane  
    pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(  
    0704)  
    Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný  
    stav stavby. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného  
    rozhodnutia pre predmetnú stavbu. Zistené nedostatky je stavebník povinný odstrániť  
    do 15.9.2017 a ich odstránenie oznámiť písomne na stavebný úrad a príslušný  
    inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia. 
     
    Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-2017/11926-2/40448/KOP z 26.5.2017-  
    podmienky stanovené v stavebnom konaní boli splnené a ku kolaudačnému konaniu  
    nemá žiadne pripomienky.   
 
    Slovenská správa ciest  IV a SC Žilina č.SSC/6175/6470/8970 z 30.3.2017: SSC IVSC  
    Žilina žiada na zrealizované práce (pretlak popod štátnu cestu I/10 ) záruku v dĺžke 60  
    mesiacov, záručná doba bude plynúť od 29.3.2017 ; s vydaním kolaudačného  
    rozhodnutia súhlasia  za splnenia horeuvedených podmienok a zapracovaním  
    uvedených podmienok do kolaudačného rozhodnutia.  
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Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli  na stavbe zistené  nedostatky ktoré by 
bránili užívaniu stavby. Stavba je dokončená a užívania schopná. 
 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
  
Stavebník podal dňa 13.4.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu  „ 
„ Koliba na vŕšku    SO 05 Prekládka  vzdušného VN „. 
 
Podľa § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na 
samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie 
práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 
kolaudačnéhorozhodnutia. 
 
Podľa § 77 stavebného zákona  kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal 
stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi 
súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia. 
 
Podľa § 80 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie 
je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie 
kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym 
zisťovaním. 
 
Podľa § 80 ods.2 stavebného zákona v oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní 
stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 
 
 
Podľa § 81 ods.1 staveného zákona v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa 
stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či 
sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v 
územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby 
alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života 
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 
 
Stavebný úrad listom  č. VaŽP/357/217 Há zo dňa 28.6.2017 oznámil začatie kolaudačného 
konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.5.2017. 
 
Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. O správnom konaní (správny poriadok) správny 
orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 

Na základe výsledkov kolaudačného konania stavebník doplnil návrh dňa 19.6.2017.  
 
Listom č. VaŽP/357/2017 Há  zo dňa 28.6.2017 stavebný úrad  upovedomil účastníkov 
konania  o doplnených podkladoch a stanovil lehotu na oboznámenie sa s doplnenými 
podkladmi pre rozhodnutie. 
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V stanovenej lehote neboli k doplneným podkladom vznesené námietky ani návrhy na ďalšie 
doplnenie.   
                
Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány, ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, 
podmienky uvedené v stanoviskách stavebný úrad zapracoval do podmienok kolaudačného 
rozhodnutia. 
 

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní k zmene stavby pred dokončením a boli dodržané podmienky určené v 
stavebnom povolení. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné 
prostredie. Stavba je po stránke stavebnej, požiarnej a hygienickej schopná užívania a 
vyhovuje základným požiadavkám na stavby (§ 43d stavebného zákona).  

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

 
P o u č e n i e  

 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu 
účastníci konania podať  odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Mesto 
Bytča (Mestský úrad v Bytči) , Námestie SR č.l/1,014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať 
súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 
 
 
 

                                                                                      Bc. Miroslav Minárčik  
                                                                                    primátor mesta  
 
 
 
 
 

V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  
položky 62a písm.g)  Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia 
vyrubený správny poplatok vo výške 60 €, ktorý je príjmom Mesta Bytča.    
 
 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí 
sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené od:                               Vyvesené do:                                        Dátum zvesenia :  
18.08.2017                                    03.09.2017                                            04.09.2017 
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Doručí sa :  
 

1. Peter Kulíšek, Pšurnovická 1321/62A,014 01 Bytča   
2. Silvia Kulíšková, Pšurnovická 1321/62A,014 01 Bytča  
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8,969 55 Banská 

Štiavnica   
4. Mesto Bytča, zastúpené primátorom  
5. Vlastníkom pozemku parc.č. C-KN č. 400/5 a E-KN 1926/2  katastrálne územie Veľká 

Bytča s neznámym miestom pobytu sa doručuje rozhodnutie verejnou vyhláškou 
podľa § 26 ods.1  správneho poriadku  

6. Spis  
 
 
Na vedomie:  
 

1. SPP-Distribúcia, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 
2. SSE-D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina  
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   
5. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
6. UPC Slovensko s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina 
7. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
8. Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
9. Ministerstvo obrany SR – SNMaV, ČSA 7,974 31 Banská Bystrica  
10. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104,014 01 Bytča  
11. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
12. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
13. SVP š.p., Nábr.Ivana Krasku 1, 921 01 Piešťany   
14. Okresný úrad Žilina ,odbor cestnej dopravy a PK , ul.Predmestská 1613 ,010 01 Žilina  
15. Slovenská správa ciest  , M.Rázusa 104, 010 01 Žilina  
16. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia , Zámok 104,014 01 Bytča  
17. OR PZ SR – ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina  
18. KR PZ – KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina  
19. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č.19, 010 01 Žilina  

      20. Ing.Martin Ondrušek, Námestrie hrdinov  380/10, 010 03 Žilina 
      21. Technická inšpekcia, Hlavná 2, 010 09 Žilina    
      22. KUPSI s.r.o. Pšurnovická 1321/62A,014 01 Bytča   
 
 
 


