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OBEC  KOŠECA 
Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,  č. t. 042/4468 183 

 

Číslo spisu: 476/2015-002-TS1-A/10                                        V Košeci dňa: 08.04.2015 
Vybavuje: Ing. Buday 
 
Vec: Návrh na vydanie kolaudačného  rozhodnutia  na stavbu: „Rodinný dom s 1 BJ a 
príslušenstvom“ na pozemku parcela č. KN-C 1668/2 v k. ú. Košeca.  

-verejná vyhláška- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 
 
Navrhovateľ :  Bc. Miriama Martišová, Horniacka 878/4, 018 64 Košeca a Juraj Didek, Na 
vyhni 850/16, 018 64 Košeca podali  dňa  04.03.2015 návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu:    
  

„Rodinný dom s 1BJ a príslušenstvom“ 
 

na pozemku p.č. KN-C 1668/2 v k. ú. Košeca. 
Na realizáciu stavby  bolo vydané stavebné  povolenie, Obcou Košeca pod č.: 23/2013-
002-TS1-A/10, zo dňa: 15.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa: 16.05.2013. 
Obec Košeca ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Z.b. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení zákona 
č.109/98 Z.z. , v znení  neskorších predpisov posúdil návrh  podľa  § 81 stavebného 
zákona, podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 20 vyhl. MŽP SR č.453/2000 
Z.z. : 

povoľuje užívanie stavby 

„Rodinný dom s 1 BJ a príslušenstvom“ 
 

Stavba obsahuje:    :  Rodinný dom - novostavba 
 Vodovodnú prípojku 
 Žumpu a kanalizačnú prípojku 
 NN prípojku 
 Plynovú prípojku 
 
na pozemku p.č. KN-C 1668/2 v k. ú. Košeca (na základe geometrického plánu č. 
3/2015 na zameranie stavby p.č. 1668/2, ktoré vyhotovila dňa 26.01.2015 Ing. Bronislava 
Filiačová, overený správou katastra Ilava dňa 02.02.2015 pod číslom 55/2015). 
 
 

I. Účel užívania : 
 

            Samostatne stojaci RD jednopodlažný so sedlovou strechou, obdĺžnikového 
pôdorysu 13,3x8,5m. Prístup na pozemok je z miestnej MK cez priľahlý dvor. 
V RD sa nachádza: zádverie, WC, chodba, kuchyňa, špajza, obývacia izba, 3x izba 
a kúpeľňa.  
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RD je napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod, vlastnú žumpu a na verejný 
plynovod. 
Stavba obsahuje: 3+1 obytných miestností + príslušenstvo  
Zastavaná plocha :  113,00m² 
Úžitková plocha :  86,00m² 
Obytná plocha :  58,40m² 
 

II. Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 odst.2 
stavebného zákona  určuje tieto podmienky: 

 
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. Stavebník  zabezpečí likvidáciu  odpadu v súlade  so všeobecne záväzným 
nariadením  mesta Ilava. 

4. 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). 
 

         Pri  miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní uskutočnenom dňa  31.03.2015         
boli na stavbe zistené tieto nedokončené stavebné práce : 
 

 Terénne úpravy – termín odstránenia (do 30.11.2015) 

 Vonkajšia omietka– termín odstránenia (do 30.11.2015) 
 

Tieto nedokončené stavebné práce nebránia užívaniu stavby. 
 
Zmeny vo vyhotovení stavby oproti PD schválenej v stavebnom konaní sú vyznačené 
v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby. Konanie o týchto zmenách stavebný 
úrad spojil s kolaudačným konaním v zmysle §81 odst. (4) stavebného zákon.  
 
Zmena stavby oproti overenej PD spočíva v zmene: Zmenšenie okenných otvorov zo 
šírky 1700mm na šírku 1500mm – 5x. 
 
V uskutočnenom konaní účastníci konania neuplatnili námietky a pripomienky o ktorých 
by musel stavebný úrad v konaní rozhodovať. 
 

III. Odôvodnenie :  
 

Bc. Miriama Martišová, Horniacka 878/4, 018 64 Košeca a Juraj Didek, Na vyhni 850/16, 
018 64 Košeca podali  dňa  04.03.2015 na tunajší stavebný úrad návrh na kolaudáciu  
stavby: „Rodinný dom s 1BJ a príslušenstvom“, stavba obsahuje: (rodinný dom – 
novostavba, Vodovodnú prípojku, NN elektrickú prípojku, žumpu kanalizačnú prípojku, 
plynovú prípojku), na pozemku p.č. KN-C 1668/2 v k. ú. Košeca. 
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Stavebný úrad oznámil  začatie kolaudačného konania  oznámením zo dňa 06.03.2015 
a návrh preskúmal pri ústnom pojednávaní  spojenom s miestnym  zisťovaním, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 31.03.2015. 

Navrhovateľ o vydanie kolaudačného rozhodnutia je vlastníkom pozemku parcela 
č. KN-C 1668/2 v k.ú. Košeca  (na základe geometrického plánu č. 3/2015 na zameranie 
stavby p.č. 1668/2, ktoré vyhotovila dňa 26.01.2015 Ing. Bronislava Filiačová, overený 
správou katastra Ilava dňa 02.02.2015 pod číslom 55/2015).  

Doručenie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy je 
preukázané. Pri miestnom zisťovaní a ústnom pojednávaní bolo zistené, že predmetná 
stavba je samostatne užívateľná a je realizovaná v súlade so stavebným povolením. 

 V uskutočnenom konaní neboli zo strany účastníkov konania uplatnené námietky 
o ktorých by musel stavebný úrad rozhodovať. Užívanie stavby nebude ohrozovať 
záujmy spoločnosti z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia 
a bezpečnosti práce a technických zariadení. 
          Navrhovateľ predložil doklady, potrebné ku kolaudácii stavby podľa § 79 
stavebného zákona a  § 17 a §18 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona.  
• Pri  miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli stavebnému úradu predložené 
nasledovné doklady v zmysle §18 ods. 1 vyhlášky č.453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona : Kópia stavebného povolenia, geometrický 
plán, potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, Energetický certifikát budovy, správa 
o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej v zmysle 
STN 332000-6, STN 33 1500 a Vyhláška MPSV a R 508/2009 Z.z., správa o odbornej 
prehliadke a odbornej skúške (revízií)  bleskozvodov vykonaná v zmysle STN 332000-6, 
STN 33 1500,  povolenie na užívanie malého zdroja znečistenia – záväzné stanovisko,  
správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia, stavebný denník, 
zápis o tlakovej skúške vnútorného vodovodu, zápis o tesnostnej skúške vnútornej 
kanalizácie, zápis o tesnostnej skúške ležatej kanalizácie, zápis o vykurovacej skúške. 
        Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili  užívaniu stavby  
na účel, na ktorý bola  povolená a je  kolaudovaná.   
Správny poplatok bol uložený , podľa zák. č.  145/95 Zb.   o správnych  poplatkoch v  
znení  neskorších  predpisov a  bol zaplatený pri podaní žiadosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

IV. P o u č e n i e : 
 

       Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na obec Košeca, Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca. 

Stavebník je povinný po uplynutí odvolacej lehoty požiadať o vyznačenie 
právoplatnosti rozhodnutia.  

Rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti, po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov možno preskúmať súdom v súlade  s ustanovením § 47 odst.4   zákona 
č.71/67 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 

Bc. Radomír Brtáň 
starosta obce 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v súlade s ust. §18 ods. 3 v spojení s 
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta – 
na verejne prístupnom mieste. 
 
Vyvesil dňa:        Zvesil dňa: 
 
 
 
 
 
 
Účastníci konania: 
 

1. Bc. Miriama Martišová, Horniacka 878/4, 018 64 Košeca  
2. Juraj Didek, Na vyhni 850/16, 018 64 Košeca 
3. Obec Košeca, (úradná tabuľa – vyvesenie na verejnú vyhlášku) 

 

Dotknuté orgány štátnej správy: 
 

4. Považská  vodárenská spoločnosť a.s.  Považská  Bystrica 
5. SPP- Distribúcia,  a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava 26 
6. ST a.s. ,RCSI ,Poštová 1,Žilina 
7. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina 
8. OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín 
9. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 

Ilava 
10. Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6, 821 04 Bratislava 
11. T-mobile a.s., Bajkalská 28, 8817 62 Bratislava 
12. Energotel a.s., Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina 
13. Obec Košeca, stavebný úrad (spis) 

 
Na vedomie: 
 

14. Ing. Jozef Kazík, Trenčianska 228, 018 61 Beluša (Projektant+ stavebný dozor) 
 
 


