Obec Kšinná
Obecný úrad, 956 41 Kšinná 102
číslo: 198/2021

dňa: 06.06.2022

Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, patrik.elias@banovce.sk)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

KOLAUDAČNÉ

ROZHODNUTIE

Obec Kšinná, 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“/ 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 vo veci žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavbu „ PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK“ pre stavebné objekty „SO 01 – VN
zemné vedenie“, „SO 02 – NN zemné vedenie“, „SO 03 – NN vzdušné vedenie“, „SO 04 –
Trafostanica EH4“, „SO 05 – Jednostĺpová trafostanica“, SO 06 – Rekonštrukcia NN
vzdušného vedenia“, SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia“, „SO 08 – Demontáž
TS 0043-003“, „SO 09 – Demontáž NN vzdušného vedenia“ na pozemkoch parc.č. C-KN
1528 (E-KN 1892), 1527/1 (E-KN 1892), 1521 (E-KN 1461), 1522 (E-KN 1944), 1525 (EKN 1942, 1457, 302), 1526 (E-KN 2009), 1527/1 (E-KN 1892, 298), 1210/1 (E-KN 96/15,
1299), 1216 (E-KN 1986, 1298, 1291/2, 1293), 1253/1 (E-KN 1298, 1294, 1293, 1291/2,
1293, 1289/1), 1241 (E-KN 1293), 1253/1 (E-KN 1289/1), 1216 (E-KN 1986), 1210/1 (EKN 1289/1), 1210/2, 1216 (E-KN 1987, 1289/5), 1253/1 (E-KN 1289/1) – líniová stavba v k.
ú. Kšinná a na pozemkoch parciel C-KN 323 (E-KN 317), 324/1 (E-KN 318, 96/42), 327
(E-KN 96/42), 325/6 (E-KN 96/41), 325/2 (E-KN 319), 326 (E-KN 96/41, 96/40, 96/38,
96/37, 96/34, 96/33, 96/30, 96/29, 96/28, 96/26, 96/25, 96/24, 96/21, 96/20, 319, 96/15),
325/1 (E-KN 96/15) – líniová stavba v k. ú. Radiša navrhovateľa Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 zastúpeného zamestnancom
Soňou Sokolovou, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany na základe plnomocenstva č. 00442URI-POIN zo dňa 14.12.2021 podanej dňa 04.10.2021 prerokovala žiadosť navrhovateľa
v kolaudačnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania a po
preskúmaní predložených podkladov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní /správny poriadok/ toto
r o z h o d n u t i e.
Obec Kšinná podľa § 81 a 82 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhl. MŽP SR č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
navrhovateľovi:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava IČO: 36 361 518
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povoľuje užívanie
stavby:
pre stavebný objekty :

PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK
SO 01 – VN zemné vedenie
SO 02 – NN zemné vedenie
SO 03 – NN vzdušné vedenie
SO 04 – Trafostanica EH4
SO 05 – Jednostĺpová trafostanica
SO 06 – Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia
SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia
SO 08 – Demontáž TS 0043-003
SO 09 – Demontáž NN vzdušného vedenia

účel stavby:

Inžinierska stavba - miestne rozvody elektriny § 43a ods. 3
písm. i)
C-KN 1528 (E-KN 1892), 1527/1 (E-KN 1892), 1521 (E-KN
1461), 1522 (E-KN 1944), 1525 (E-KN 1942, 1457, 302), 1526
(E-KN 2009), 1527/1 (E-KN 1892, 298), 1210/1 (E-KN 96/15,
1299), 1216 (E-KN 1986, 1298, 1291/2, 1293), 1253/1 (E-KN
1298, 1294, 1293, 1291/2, 1293, 1289/1), 1241 (E-KN 1293),
1253/1 (E-KN 1289/1), 1216 (E-KN 1986), 1210/1 (E-KN
1289/1), 1210/2, 1216 (E-KN 1987, 1289/5), 1253/1 (E-KN
1289/1), 1527/3 – líniová stavba
Kšinná
C-KN 323 (E-KN 317), 324/1 (E-KN 318, 96/42), 327 (E-KN
96/42), 325/6 (E-KN 96/41), 325/2 (E-KN 319), 326 (E-KN
96/41, 96/40, 96/38, 96/37, 96/34, 96/33, 96/30, 96/29, 96/28,
96/26, 96/25, 96/24, 96/21, 96/20, 319, 96/15), 325/1 (E-KN
96/15) – líniová stavba
Radiša.

na pozemkoch parc. č.:

v k. ú.:
na pozemkoch parciel:

v k. ú.:
stavba obsahuje:

VN káblové rozvody NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm2 o celkovej
dĺžke 1967,0 m
VN káblové rozvody NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm2 o celkovej
dĺžke 379,0 m
TS EH4/2x50kVA
1ks
VN rozv. 8DJH-RRRT
1ks
NN rozv. RH
1ks
Transformátor 50 kVA v.č. 224181 LEMI
1ks
NN rozvádzač P.P.C. Šaľa
1ks
Transformátor 50 kVA v.č. 226858 LEMI
1ks
UO č. 9/260 typ OTEK 25/400+S+OP
1ks
UO č. 10/260 typ OTEK 25/400+S+OP
1ks
NN káblové rozvody NAYY-J 4x16 mm2 o celkovej dĺžke
186 m,
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NN káblové rozvody NAYY-J 4x25 mm2 o celkovej dĺžke
233 m,
NN káblové rozvody NAYY-J 4x150 mm2 o celkovej dĺžke
150 m,
NN káblové rozvody NAYY-J 4x240 mm2 o celkovej dĺžke
123 m,
NN vzd. káblové rozvody NFA2X 4x50 mm2 o celkovej dĺžke
364 m,
NN vzd. káblové rozvody NFA2X 4x95 mm2 o celkovej dĺžke
940 m,
Skriňa SR
3ks
I. Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje
tieto podmienky:
a. užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí, akékoľvek iné zmeny je
potrebné ohlásiť stavebnému úradu
b. udržiavať stavbu v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a
s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie)
v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a
hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej
vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť
c. zabezpečiť vykonávanie prevádzkových revíznych správ a odborných
prehliadok zariadení v predpísaných termínoch v zmysle príslušných STN a
vyhlášok
d. v zmysle § 103 stavebného zákona je vlastník stavby povinný dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri zmene
vlastníctva ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby
stavebnému úradu
II. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené žiadne
nedostatky.
III. Nepodstatné zmeny skutočného zrealizovania stavby oproti dokumentácii overenej
v stavebnom konaní : bez zmien.
IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu
konania v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a
pripomienky k užívaniu predmetnej stavby.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO :
36 361 518 v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany na základe
plnomocenstva č. 00442-URI-POIN zo dňa 14.12.2021 podal dňa 04.10.2021 návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK“
pre stavebné objekty „SO 01 – VN zemné vedenie“, „SO 02 – NN zemné vedenie“, „SO 03 –
NN vzdušné vedenie“, „SO 04 – Trafostanica EH4“, „SO 05 – Jednostĺpová trafostanica“, SO
06 – Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia“, SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia“,
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„SO 08 – Demontáž TS 0043-003“, „SO 09 – Demontáž NN vzdušného vedenia“ na
pozemkoch parc.č. C-KN 1528 (E-KN 1892), 1527/1 (E-KN 1892), 1521 (E-KN 1461), 1522
(E-KN 1944), 1525 (E-KN 1942, 1457, 302), 1526 (E-KN 2009), 1527/1 (E-KN 1892, 298),
1210/1 (E-KN 96/15, 1299), 1216 (E-KN 1986, 1298, 1291/2, 1293), 1253/1 (E-KN 1298,
1294, 1293, 1291/2, 1293, 1289/1), 1241 (E-KN 1293), 1253/1 (E-KN 1289/1), 1216 (E-KN
1986), 1210/1 (E-KN 1289/1), 1210/2, 1216 (E-KN 1987, 1289/5), 1253/1 (E-KN 1289/1) –
líniová stavba v k. ú. Kšinná a na pozemkoch parciel C-KN 323 (E-KN 317), 324/1 (E-KN
318, 96/42), 327 (E-KN 96/42), 325/6 (E-KN 96/41), 325/2 (E-KN 319), 326 (E-KN 96/41,
96/40, 96/38, 96/37, 96/34, 96/33, 96/30, 96/29, 96/28, 96/26, 96/25, 96/24, 96/21, 96/20,
319, 96/15), 325/1 (E-KN 96/15) – líniová stavba v k. ú. Radiša.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Obec Kšinná v zhode so zákonom č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov oznámila pokračovanie kolaudačného konania dotknutým orgánom štátnej správy a
účastníkom konania v zmysle § 78 ods. 1 a § 80 ods. 3 stavebného zákona oznámením pod č.
198/2021 zo dňa 04.02.2022 a súčasne nariadila na prejednanie predloženej žiadosti ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.03.2022.
Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania do vlastných rúk, čo je
preukázané doručenkami v spise.
Dňa 14.02.2022 bolo mailom doručené ospravedlnenie sa z neúčasti RÚVZ Trenčín na
ústnom pojednávaní spojenom s miestnym ziosťovaním.
Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania, tak ako je uvedené v protokole z
kolaudačného konania zo dňa 08.03.2022. Na ústnom pojednávaní bol navrhovateľ vyzvaný
na doplnenie záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trenčín a odstránenie závad
a nedorobkov.
Dňa 08.03.2022 bolo na tunajší stavebný úrad doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu
práce Trenčín pod č. IPTN/IPTN_ODD BOZP/KON/2022/607-2022/4179 zo dňa 08.03.2022,
podľa ktorého Inšpektorát práce Trenčín súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na
predmetnú stavbu.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:
- Stavebné povolenie vydané Obcou Kšinná pod č. 204/2019 zo dňa 24.04.2020
s nadobudnutím právoplatnosti 26.10.2020
- Geometrický plán č. 34125361-276/2021 overený správou katastra pod č. 469/2021 dňa
13.12.2021
- Geometrický plán č. 34125361-268/2021 overený správou katastra pod č. 135/2022 dňa
04.04.2022
- Plnomocenstvo č. 00442-URI-POIN na zastupovanie pre Soňa Sokolová zo dňa
04.10.2021
- Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia č. 2430/D00100/2021 zo dňa
15.10.2021 – Kšinná-Rakovec, TS 0043-011 + NNK + NNV
- Odborná prehliadka o odborná skúška elektrického zariadenia č. 2428/D00100/2021 zo
dňa 15.10.2021 – TS 0043-010-uzemnenie-bleskozvod + NNK – Kšinná – Rakovec
- Odborná prehliadka o odborná skúška elektrického zariadenia č. 2237/D00100/2021 zo
dňa 09.09.2021 – 22 kV prípojka k novej TS 0043-010, El. Haramia EH4, pole č. 1 a 2
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- Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia č. 055/2021 zo
dňa 25.03.2021 – ELI technologická, svetelná, bleskozvod
- Skúšobný protokol rozvádzač 8DJH výr. č. 999191 zo dňa 08.04.2021
- Protokol o kusovej skúške a osvedčenie o akosti a kompletnosti nízkonapäťového
rozvádzača RH výr. č. 055/21 zo dňa 25.03.2021
- EÚ/ES Vyhlásenie o zhode rozvádzač RH umiestnený v trafostanici EH 4/50 kVA –
PE_Kšinná-Rakovec zo dňa 25.03.2021
- Skúšobný protokol č. 224181 zo dňa 05.10.2020
- Protokol o skúške elektrickej pevnosti EH 4/50 kVA zo dňa 25.03.2021
- Protokol o kusovej skúške blokovej trafostanice typ EH 4/50 kVA výr. č. 055/2021 zo dňa
25.03.2021
- Správa o revízii elektrickej inštalácie – Montáž technológie do kioskovej trafostanice zo
dňa 25.03.2021
- EÚ/ES Vyhlásenie o zhode EH4/50 kVA výr. č. 055/2021 zo dňa 25.03.2021
- Potvrdenie o overení stanoveného meradla č. 468475/21 zo dňa 15.02.2021
- Potvrdenie o overení stanoveného meradla č. 468476/21 zo dňa 15.02.2021
- Potvrdenie o overení stanoveného meradla č. 468477/21 zo dňa 15.02.2021
- Osvedčenie o úradnej skúške č. OSV/US-P-2021-1520/02-EZ zo dňa 25.10.2021
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 02.12.2021
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia 12/2021
- Porealizačné zameranie stavby zo dňa 11.11.2021
- Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov –
Západoslovenská distribučná a.s.
- Záväzné stanovisko ku kolaudácii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín
pod č. RÚVZ Trenčín pod č. RUVZ/2021/06622-002 zo dňa 14.12.2021
- Záväzné stanovisko ku kolaudácii Inšpektorát práce Trenčín pod č. . IPTN/IPTN_ODD
BOZP/KON/2022/607-2022/4179 zo dňa 08.03.2022
- Protokol o kolaudácii zo dňa 08.03.2022
V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúmal či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie
overenej stavebným úradom. Stavba je zrealizovaná tak, že aj počas užívania bude vyhovovať
základným požiadavkám podľa § 43d stavebného zákona.
V kolaudačnom konaní neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili užívaniu stavby. Stavba
je zrealizovaná podľa overeného projektu, overenom v stavebnom konaní až na malé zmeny
uvedené v projekte skutočného prevedenia.
V kolaudačnom konaní neboli zistené nedostatky, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť
osôb a bránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.
Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku. Dotknuté orgány štátnej správy zaujali k
vydaniu kolaudačného rozhodnutia súhlasné stanoviská.
Na základe hore uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške vo výške 250,- € bol uhradený bankovým prevodom na príjmový
účet obce Kšinná.
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Poučenie
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania.
Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Obecný úrad Kšinná, 956 41 Kšinná
102.
Toto rozhodnutie je podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a
po nadobudnutí právoplatnosti.

JUDr. Tatiana Botková
starostka obce
Rozhodnutie sa doručí:
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - navrhovateľ,
zhotoviteľ, projektant
2. Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany – splnomocnenec
3. Obec Kšinná, 956 41 Kšinná 102
4. Obec Žitná Radiša, Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec
Vlastníkom dotknutých pozemkov na ktorých je stavba umiestnená a ostatným
účastníkom konania ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány štátnej správy :
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
6. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
7. OR HaZZ, Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
8. Spis
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Verejná vyhláška bude
vyvesená podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Žitná
Radiša a Kšinná.
Vyvesené dňa ...........................
Zvesené dňa ...........................
______________________
pečiatka a podpis
oprávnenej osoby
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