OBEC CHOCHOLNÁ - VELČICE
Stavebný úrad, 913 04 Chocholná - Velčice
SÚ Ch-V 031/2022-003/HuR

dňa 22.10.2021

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ
ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM
A KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ (stavebník):
MS-kon, s.r.o., 913 05 Adamovské Kochanovce 315, IČO:484224448
podal dňa 28.02.2022 a doplnil dňa 11.04.2022 návrh na kolaudáciu stavby v spojení zmeny stavby
pred dokončením:

„Prestavba senníka na sklad ocele“
pre ktorú bolo vydané Obcou Chocholná-Velčice:
 stavebné povolenie obcou Chocholná-Velčice dňa 19.04.2021,
pod č.j SÚ Ch-V 193/2019-009/HuR, právoplatné 01.06.2021;
Obec Chocholná- Velčice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
preskúmala podaný návrh a rozhodla takto:
I.

Podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 81 ods. 4 stavebného zákona

povoľuje zmenu stavby pred dokončením

„Prestavba senníka na sklad ocele“
Zmena sa týka:
 umiestnenia rebríka na strechu – nová pozícia;
 zmena umiestnenia - polohy brány;
 vybudovanie hygienického kúta – umývadlo,
 vybudovanie žumpy pre odpadové vody,
 doplnenie klimatizácie,
 vybudovanie druhej brány do haly a nových okien,
 zmena typu a osovej vzdialenosti nosníkov
II. Podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona,

povoľuje užívanie
stavby:

„Prestavba senníka na sklad ocele“

postavenej na pozemku KN-C parc.č. 1930, druh – zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie
Chocholná–Velčice.
pre stavebníka: MS-kon, s.r.o., 913 05 Adamovské Kochanovce 315, IČO:484224448.
SÚ Ch-V 031/2022-003/HuR

1

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov určujú
tieto podmienky:
1. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, každá zmena v užívaní stavby podlieha
povoleniu stavebného úradu, podľa stavebného zákona.
2. Užívateľ stavby trvale zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s § 86 ods.1
stavebného zákona.
3. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných
technických predpisov ako aj príslušných STN.
4. Stavbu treba užívať tak, aby nebolo ohrozované životné prostredie.
5. Likvidáciu odpadu zabezpečí užívateľ v súlade so zákonom o odpadoch.
6. Pri kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.
7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a príslušné
rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému
nadobúdateľovi.
8. Pri kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky :

nedokončená povrchová vrstva pri vjazde do haly – skladu ocele,

nedokončené oplechovanie muriva

nedomaľované murivo umývateľnou farbou

nepripevnené schodisko pri vstupe do haly zo zadnej strany budovy
(vstup je možné používať až po pevnom prichytení schodiska so zábradlím o budovu,
resp. schodiskový základ)
Termín odstránenia nedostatkov : 31.07.2022
Skutočne realizovaná stavba je zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia
stavby, ktorá bola predložená k návrhu ku kolaudácii stavby v spojení so zmenou stavby pred
dokončením.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ (stavebník):
MS-kon, s.r.o., 913 05 Adamovské Kochanovce 315, IČO:484224448,
podal dňa 28.02.2022 a doplnil dňa 11.04.2022 návrh na kolaudáciu stavby v spojení zmeny stavby
pred dokončením:

„Prestavba senníka na sklad ocele“
Návrh bol posúdený na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa
18.03.2022. V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa overenej projektovej
dokumentácie v stavebnom konaní, doplnenej o projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred
dokončením prerokovanej v spojenom kolaudačnom konaní, a boli dodržané všeobecno-technické
požiadavky na uskutočnenie stavieb. Stavba je spôsobilá na riadne a bezpečné užívanie.
V priebehu konania sa nezistili dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby. Po doplnení
všetkých predpísaných dokladov a stanovísk, z ktorých bolo možné posúdiť schopnosť užívania
stavby, tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
K návrhu sa vyjadrili :
Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 08.03.2022, pod číslom CD 14059/202
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nemá námietky k vydaniu kolaudačného
rozhodnutia na predmetnú stavbu.
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RÚVZ v Trenčíne, dňa 01.04.2022, pod zn. č. RUVZ/2022/01688-002
Návrhu spoločnosti, MS-kon s.r.o., Adamovce 315, 91305 Adamovské Kochanovce, IČO:484224448,
zo dňa 18.03.2022, podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z., sa vyhovuje a s návrhom na
kolaudáciu stavby „Pretsavba senníka na sklad ocele“ na par.č. 1930 v k. ú. Chocholná – Velčice sa
súhlasí.
K návrhu bolo doložené:
















Doklad o úhrade správneho poplatku
Kópia povolenia stavby,
vyjadrenie ku kolaudácii – ZsD,
Projekty skutočného vyhotovenia
Správa o prvej odbornej prehliadke a skúške vyhradeného technického zariadenia
elektrického – sklad ocele,
Správa o prvej odbornej prehliadke a skúške vyhradeného technického zariadenia
elektrického – prípojka NN pre mostový žeriav
Správa o prvej odbornej prehliadke a skúške vyhradeného technického zariadenia
elektrického – prípojka NN,
prehlásenie stavebného dozoru
atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov
odovzdávajúca dokumentácia – STAVOKOV
 projekt skutočného vyhotovenia
 odborná spôsobilosť pracovníkov
 vyhlásenie o zhode
 certifikáty a vyhlásenia o zhode materiálov
 protokoly o vykonaných skúškach
 elaborát o meraní žeriavovej dráhy
 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela
Porealizačné zameranie stavby
projekt realizácie stavby – statika
 statický výpočet
 technická správa
 výkres tvaru základového roštu a podkladového betónu
 výkres skladby nosných prvkov v prízemí
 výkres skladby strechy
 priečny rez
kópie faktúr o spôsobe likvidácie stavebného odpadu

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Užívaním stavby nebudú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie, nebudú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov v sume 650,- EUR, slovom šesťstopäťdesiat EUR, zaplatený dňa 01.03.2022 na účet Obce
Chocholná- Velčice.
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Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec
Chocholná- Velčice.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní
všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky.
Podľa ust. § 26 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Chocholná-Velčice po dobu 15 dní, spôsobom
v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Ľubomír Škriečka
starosta obce
Chocholná- Velčice
VYVESENÉ DŇA :
ZVESENÉ DŇA :
POTVRDENÉ DŇA :
PRIPOMIENKY boli – neboli:

_________________________________
Obec Chocholná-Velčice

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. MS-kon, s.r.o., 913 05 Adamovské Kochanovce 315, IČO:484224448
2. Adamčí Ľubomír, 913 04 Chocholná – Velčice 263
3. Sýkorová Lenka, 913 04 Chocholná – Velčice 479
4. Obec Chocholná – Velčice
5. Ondrisová Alžbeta – neznáma
6. Zetík František – neznámy
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
8. Stavokov spol.s r.o., Brnianska 12/2934, 911 01 Trečnín
9. Verejná vyhláška v k. ú. Chocholná-Velčice – neznámi účastníci konania, ktorých vlastnícke, alebo iné
práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté.
Na vedomie:
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, OS o ŽP, odd. odpad. hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
13. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
14. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
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