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                            Kolaudačné  rozhodnutie 
               

 

           Obec Vaďovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a čl. I § 5 písm. a) bod 1 zák. 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 

v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,   posúdila a prerokovala návrh stavebníka Západoslovenská distribučná,  a.s., IČO: 

36361518, so sídlom Čulenova 6, Bratislava, podaný dňa 07.06.2021 v zastúpení 

PETROSTAV SK s.r.o., IČO: 46278605  so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 

Tvrdošín,  na kolaudáciu líniovej stavby „TN Vaďovce, zakabelizovanie VNV 445, VNV“  

v kat. území Vaďovce, v kolaudačnom konaní a na podklade výsledkov uskutočneného 

konania  podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona                            

              

                                        p o v o ľ u j e    u ž í v a n i e   líniovej   s t a v b y  

 

    „TN Vaďovce, zakabelizovanie VNV 445, VNV“  
 

pre Západoslovenská distribučná,  a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, Bratislava, 

v kat. území Vaďovce, na  ktorú  Obec Vaďovce  vydala územné rozhodnutie pod zn. OcÚVď  

- 47/2018-02  zo dňa 27.12.2018, stavebné povolenie pod zn. OcUVa-27/2019-002 zo dňa 

25.06.2019  a rozhodnutie na zmenu stavby pred dokončením zn. OcUVa-72/2020-002 zo dňa 

30.12.2020. 

 

Stavba  pozostáva z: 

SO 01 – VN káblové vedenie – zastaralé existujúce VN vzdušné vedenie VN linka 445 

prevedenie holými vodičmi vedenými na drevených podperných bodoch, umiestnené 

v lesnom prieseku s výskytom porúch spôsobených pádom stromov a konárov bolo 

demontované a nahradené novým VN káblovým vedením uloženým v zemi. Nové VN 

káblové vedenie je prevedené káblami NA2XS2Y 3x1x240, napojené na vymenenom bet. 

stĺpe JB1 existujúceho vzdušného VN vedenia a ukončené na vymenenom p.b. JB17, 

v skutočnej celkovej dĺžke 852 m. 

SO26 – vybudovanie optického káblového prepojenia pozostávajúceho zo zafúknutia optické-

ho kábla do chráničky HDPE medzi káblovými šachtami pri novom betónovom stĺpe JB17 

a novom bet. stĺpe JB1, v celej skutočnej dĺžke trasy 915 m. V trase križovania MK sa HDPE  
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uložil do chráničky FXKV110. Káblové šachty pre optický kábel sa uložili na štrkové lôžko 

v hĺbke cca 80 cm pod úroveň terénu.  

Po zrealizovaní VN káblového vedenia bolo VN vzdušné vedenie  v lesnom  prieseku  a p.b. 

vedenia zdemontované. 

Líniová stavba je umiestnená: Lesný priesek medzi obcami Vaďovce a Stará Turá, okres 

Nové Mesto nad Váhom. 

 

Stavebný úrad určuje tieto podmienky: 

-  dodržať ust. § 86 stavebného zákona, 

-  dodržať súčasne  platné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne predpisy a normy, 

- majiteľ stavby je povinný vybudované objekty v dotyku s tokom spravovať v súlade s § 47 

zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nezodpovedá za školy 

spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach 

podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona, 

- dodržať podmienky rozhodnutia OÚ v Novom Meste nad Váhom pozemkový a lesný odbor 

č. UU-NM-PLO-2021/010164-011 zo dňa 21.12.2021,   

- zrušiť vecné bremeno pôvodnej trasy VN vzdušnej linky v katastri nehnuteľností, 

- prevádzkovateľ predmetnej stavby, ako pôvodca odpadov, je povinný s odpadmi, ktoré budú 

vznikať pri prevádzkovaní predmetnej stavby nakladať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

životného prostredia.  

 

     

O d ô v o d n e n i e:   
               

               Spoločnosť Západoslovenská distribučná,  a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 

6, Bratislava,  v.z. PETROSTAV SK s.r.o., IČO: 46278605  so sídlom Štefanov nad Oravou 

132, 027 44 Tvrdošín, podala   dňa   07.06.2021   na   Obec Vaďovce  návrh na  kolaudáciu  

líniovej stavby „TN Vaďovce, zakabelizovanie VNV 445, VNV“  v k.ú. Vaďovce, na ktorú 

vydala Obec Vaďovce stavebné povolenie pod zn. OcUVa-27/2019-002 zo dňa 25.06.2019  

a rozhodnutie na zmenu stavby pred dokončením zn. OcUVa-72/2020-002 zo dňa 30.12.2020.  

            
Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, 

ktoré sa konalo dňa 9.7.2021. K stavbe sa v prebiehajúcom konaní vyjadrili dotknuté orgány 

a účastníci (RÚVZ Trenčín, OÚ v Novom Meste n/V., odb. starostlivosti o ŽP, SVP š.p. oz 

Piešťany, Lesy SR), boli predložené doklady potrebné pre posúdenie užívania stavby 

(stavebný denník, certifikáty stav.materiálov, projekt skutočného vyhotovenia, GP, 

vytyčovací výkres, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, zápis o napäťovej skúške, 

osvedčenie o úradnej skúške, odborná prehliadka a skúška el.zariadenia, zápis o vykonaných 

opatreniach a kontrolách VTZ el. pred ich uvedením do prevádzky, zápis o odovzdaní 

a prevzatí stavby, doklady o naložení s odpadmi pri stavbe), posledný doklad bol doplnený 

dňa 12.01.2022.  

            V konaní bolo zistené, že  stavba je uskutočnená podľa  dokumentácií overených 

v stavebných konaniach a  podmienky stavebného povolenia a rozhodnutia zmeny stavby pred 

dokončením boli dodržané.  

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.  
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Správny poplatok bol uhradený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch, v znení neskorších predpisov vo výške 120,- e. 

 

 

Poučenie: 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať do 15 dní odo dňa doručenia, podaním odvolania na Obec Vaďovce, so sídlom 

Obecný úrad Vaďovce č.s. 1. 

Proti rozhodnutiu doručovaného verejnou vyhláškou sa možno odvolať do 15 dní od 

posledného dňa zverejnenia, ktorý je dňom doručenia.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                                     Alžbeta  Tuková 

                                                                                                       starostka obce 

               

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Účastníci:  

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

2./ Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3./ SVP, oz Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

4./ Lesy SR š.p., ou Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 

 

Prizvaní projektanti: 

5./ Ing. Branislav Smorada, Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

6./ Karol Valach MČ PROJEKTY s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra 

   

Dotknuté orgány: 

7./ RÚVZ, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

8./ ORHaZZ, Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto n/V. 

9./ OÚ Nové Mesto n/V., odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 41 NMn/V. 

10./ OÚ Nové Mesto n/V., odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 36, 915 41 NMn/V. 

11./ OÚ Nové Mesto n/V., pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 NMn/V. 

12./ Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

13./ KPÚ Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

14./ SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

15./ Obec Vaďovce 

16./ V.V.  

17./ a/a 

 

Vyvesené dňa:                                                                              Zvesené dňa: 



 

 

 

 


