
Mesto Nová Dubnica 
018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41 

 

Číslo spisu: VÚPaD/1904/2021/Gá  V Novej Dubnici dňa 16.11.2021  

Č. j.: 6400/2021   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 153 
 

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný 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 stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 2.9.2021 podal stavebník 

Realitka 4U, s.r.o., Nám. SNP 7, 911 01  Trenčín 

(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 

SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI 

 SO 110 Verejné osvetlenie  

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 778/38 , 778/383, 782/4, 782/26 , 778/91, 778/384 , 

778/73, 778/237 , 778/74, 778/52, 778/385, 778/83, 791/3 v katastrálnom území Veľký Kolačín.  

 

Stavba obsahuje: 

SO 110 Verejné osvetlenie 

 

Popis  a účel stavby: 

Predmetom kolaudácie je vonkajšie osvetlenie pre SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI. Jednostranné umiestnenie 

osvetľovacích telies pre  komunikácie v chodníku po celej dĺžke komunikácie. Káblový rozvod je v jednej 

výkopovej ryhe s VN a NN vedením. Počet stožiarov 60.  

Energetická bilancia : 

Inštalovaný  príkon Pi = 6,5 kW,  Ps = 6,5kW , Súčasnosť 1  

Technický popis 

Rozvodná sústava. - 3PEN str, 50Hz, 400V/TN-C 

Meranie spotreby— centrálne -RVO 

Rozvod VO je pripojený z rozvádzača RVO. LED svietidlá uchytené na osvetlovacích stožiaroch výšky 4m, so 

nsklonom 15 stupňov. . 

Káblový rozvod  VO je  položený klasickou montážou v káblovej ryhe 50x80 cm do lôžka z kopaného piesku, v 

chodníkoch a spevnených plochách v chráničkách v ryhe 50x60cm a v komunikáciách v chráničkách v ryhe 

80x100cm. . Meranie spotreby elektrickej energie VO je  umiestnené v RVO na verejne prístupnom mieste tak, 

že je  možné odčítať spotrebu el. energie. 

1Jzemnenie 

Vo výkopovej ryhe je  spolu káblami VO v celej trase položený uzemňovací pás Fe-Zn 30x4 mm, ku ktorému 

sú pripojené všetky neživé časti oceľových stožiarov VO. 

Stavba:  Verejné osvetlenie cestnej komunikácie – inžinierska stavby , podľa  § 43a ods.3 písm. i) stavebného 

zákona- 

Účel stavby:  cestné osvetlenie – KS 2111 

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 
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1. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby nevzniklo 

nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad. 

2. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny v spôsobe užívania 

stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne. 

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas  jej 

užívania. Pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby 

stavebnému úradu(§ 103 stavebného zákona). 

 

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie stavby schválenej v stavebnom konaní. Nepodstatné odchýlky 

skutočného vyhotovenia stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú vyznačené 

v projektovej dokumentácii. Tieto odchýlky nevyžadujú konanie o zmene stavby. 

Pri miestom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedokončené stavebné práce: 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania  

V kolaudačnom konaní  účastníci konania neuplatnili námietky a pripomienky  k návrhu  konania, o ktorých by 

musel stavebný úrad v konaní rozhodovať 

Odôvodnenie: 

Dňa 2.9.2021 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; 

uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 18.2.2016 pod č. 1084/2016 v spise č. 

VÚPaD/2621/2015/Gá. 

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a 

organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na, 

o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.  

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho 

s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 

ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi 

vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi. 

Podľa § 80 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámil  dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania 

najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. 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 (§ 80 ods.2 stavebného zákona)  

Stanoviská oznámili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 

osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia. 

Pri realizácii stavby došlo k zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Tieto 

zmeny boli zakreslené do projektovej dokumentácie, predloženej pri kolaudačnom konaní.( na vetve č.2 nie je 

realizovaný stožiar E/2.4 a na vetve č.3 doplnené 3 stožiare). Konanie o zmenách stavebný úrad  spojil 

s kolaudačným konaním v súlade s ustanoveným § 81ods.4 stavebného zákona, nakoľko stavebnotechnické 

vyhotovenie stavby sa podstatne neodlišuje od dokumentácie schválenej  v stavebnom konaní. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu 

rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Upozornenie: 

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

Poučenie o odvolaní: 

Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších predpisov proti tomuto 

rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môže účastník konania podať odvolanie na 

stavebný úrad  -  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 



Č.sp. VÚPaD/1904/2021/Gá - Č.z. 6400/2021 str. 3 

 
Podľa § 140c ods.8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol 

účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 

osobitného predpisu (§ 29 ods.12, § 37 ods.1 a §19.ods.1 zákona č. 24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov  na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa §140c ods.9 

stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto 

rozhodnutia. 

Podľa § 54 ods.1 správneho poriadku  odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktoré napadnuté rozhodnutie 

vydal. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 

62a písm. g  vo výške 120.00 € bol zaplatený dňa 7.10.2021. 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Realitka 4U, s.r.o., Nám. SNP 7 súp. č. 7, 911 01  Trenčín 

 dotknuté orgány 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov súp. č. 1130/50, 017 01  Považská Bystrica 

3. Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

4. Okresný úrad Ilava, Mierové námestie 81/18 019 01  Ilava 

5. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava 

6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

7. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01  Považská Bystrica 

8. Krajský pamiatkový úrad, P.O.BOX  148, Nová súp. č. 2, 971 01  Prievidza 

9. Mesto Nová Dubnica, cestný správny orgán, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

10. Mesto Nová Dubnica, oddelenie životného prostredia, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

Na vedomie: 

11. Ing. Helena Horňáková, Elektroprojekt, Električná 7, 911 01 Trenčín, 911 01 

 Co do spisu: 

12. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 

 

 

 

Zverejnenie  rozhodnutia – podľa § 140c ods.8 stavebného zákona- odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia 

jeho právoplatnosti. 

Mesto Nová Dubnica 

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

 

 


