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KOLAUDACI{E RO ZHODI{UTIE
obec Budča, ako Sta\ ebnj írrad príslušn1/ podl.a $ 117 ods' 1 a $ 120 zákona č.50l|9.76 Zb. o ítzemnom
plánovaní a stavebnom poriacikrr (stavebn;í zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ',stavebny zákon'')
a podl'a $ 3a ods. 4 zákona č. 1351196| Zb. o pozemnych komunikáciách vznení neskorších predpisov,
v kolaudačnom konaní preskunral pod|a $ 81 stavebného zákona návrh na lydanie ko|audačného rozhodnutia,
ktory dÍa z.|2,2ol3 podal star'ebník: Bioplyn Budča spol. s r.o., IČo 46685472' Elektrárenská l' 831 04
Bratisleva (d'alej len '.navrhovatel.''). a na základe tohto preskirmania podl'a $ 82 stavebného zákona a $ 20
r'1 h1ášky č' 45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajr! niektoré ustanovenia stavebného zákona

povo | .u  j e  užívan i e
časti stavby povolenej pod názvom: ZBER A ZHoDNocovANIE BRo runČn KLINoVIsKo (d'alej len
.,stavba'') na pozemkoch evidencie katastra nehnutelhostí register .'C'' parc. ě. 1225lz, |zz5l3' !225/4' 122516'
12z5l.1, I225l8, |22519, |z25lI0, |22511I, |2z5l|z, |22811, |2z9l1 ' l22918, register ''E'' parc. č,, 794|3 ' 795/| '
196,79.|l1,.798l|,79812 v katastrálnom rizerní Budča. Umiestnenie stavby v rozsahu budov a nadzemn; ch častí
technolÓgie dokumentuje geornetrick1,l' plán na zameranie rrehnutel'ností p.ě. 1228/|, |228/7-1228l|5
vypracovan;/ dřa: 9'l2.20l3 pod číslom plánu: 10928634 _ 93120|3 oprávnerr1/m geodetom: Meračská
kancelária lng. Ján Srámka, Studentská 30, 960 01 Zvolen.
Stavba obsahuje:
Čast|stavby zariadenia na materiálové a energetické zhodnocovanie biologicky rozloŽitelhého odpadu (BRo)
z miest aobcí v rozsahu q/roby bioplynu, elektriny, a tepla, členená na nasledovné stavebné objekty
a orevádzkové sÍtborv:
So 01 Hala v časti: teclrnologická hala
So 03 objekt zaváŽacích nádrŽí
So 05 Zberná nádrŽ substrátu
So 06 Strojovřa dofermentora
SO 07 Dofermentor
So 08 Spevnené plochy a terétrne upravy
So 09 Rozšírenie príStupovej cesty
SO 10 Oplotenie
So l1 Sadové ťrpravy
So 17 Stavebná pripravenost'pre PS03, PS07, PSl0
So 21 E,lektrické areálové rozvodY NN

Pre uživanie stavby určuje stavebnÝ rad tieto podmienky:
l. Nepodstatné odch lky skutočného vyhotovenia stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom

konaní sri vyznačené v projektovej dokurnentácii. Tieto odch1i|ky nevyžadujri samostatné konante o zmene
stavby.

2' Stavba bude užívaná len na čel, pre ktor! bola určená stavebnÝm povolením a kolaudačnym rozhodnutím,
tj. ako irržinierska stavba energetického zariadenia. Zmeny v uŽívaní stavby s rnožné len rra základe
písomného rozhodnutia príslušrrélro stavebnélro riradu'

3. Vlastník stavby bude stavbu udržiavat' v dobrom teclrnickonr Stave tak, aby rrevznikalo nebezpečenstvo
poŽiarnych a hygierrick1|ch závad, aby nedoclrádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhl.adLl
a aby sa čo najviac predlžilajej uŽívatel'nosť.

4' V|astník Stavby je povinn dokunrentáciu skutočného uskutočnenia stavby uclrovávať po cely čas jej
uŽívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdat' novému nadobudate|.ovi a pri odstránení stavby
stal'ebttému ťrradu.

5. Prevádzkovatel' stredrrélro zdroia zttečist'ovania ovzdrršia
tlStanovclré v platlrei legislatíve v obIasti ochran\.ovzcltršia (1l
neskorších preclpisov ).

so 22 Vonkajšie osvet|enie
PS 04 Fermerrtácia
PS 06 Tepelná technika
PS 07 Hlavná čerpacia stanica
PS 08 Plynové hospodárstvo
PS l0 Kogeneračná jednotka
PS l 1 E,lektroteclrnika v časti pre techno|Ógiu vyroby

bioplynu elektr iny a tepla
PS 12 Meranie aregulácia včasti pre teclrnolÓgiu

vyroby bioplynu elektriny a tepla

je povinny dodrŽiavat' všetky povi i1noSti
1 5 zákorra č' i3 712010 Z, z. o o\Izduší V Zl le|lí
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6. V lehote najneslior do 31.1'201'1 stavebilii: zabezpečí odstránenie neJt'st:.iki.' i.,:];I:''.]. .' ;ianor'isku

Krajského iiadit"l,'tuu hasičskélio a zácl-rranného zboru v Banskej Brstri:i ii j':l-':.l.' i... . ] i.R.HZ-BB.

oPP-1460/2013 zo dťn 23.I2'2OI3, o čoin podá Stavebník v rovnakej ]ehote pis..:i-Llie t.znánenie Krajskému

riaditel.stvu hasičskélro a záclrrannélro zboru '.'Banskej Bvstrici a stavebnénru rtra.jLt.

7. V |ehcie do 1 mesiaca odo dna vydania t'.'hto rozhodnutia starebnik laoeZpe.i .'d.tránenie nedostatkol

uvedenlclr v stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica vydanom pod ě': lBB.i 34 4612013-2..2/11

zo dín 23.|2.20|3, o čom podá stavebník v rovnakej lehote písomné oznámenie inšpektorátr"r práce

a stavebnénru tlradu.
8' Stavebník odstráni najnesk r v lehote do 31'1'2014 nasledovné závad1' nebrániace uŽívaniu stavby:

a) neukončené práce rra hydroizolácii strechy zavážacích nádtží"
b) neukončené írpravy vonkajších a vnutornych povrchov strojovne dofenllentora.

9. Stavebník odstráni v le|rote najneskÓr do 3 l .5.20l4 nasledovné závad1 nebrániace uŽívaniu stavby:
c) neukončené práce na spevnenych ploclrách a terénnych ripravách.
d) neuskutoěnené sadové írpravy.

Od6vodnenie:
Dip- 2.|22013 podal navrhovatel' stavebnému ítradu návrh na r1,danie kolaudačného rozhodrrutia o povolení

uŽívať predmetnli ěasť stavby; uveden 'm d om bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebné povolenie bolo

vydané obcou Buděa dŘa 29'9'z011 pod č.sp. sU 2577l2oll.Šu v znení povolenej zmeny stavby pred jej

dokončením zo diia 20.9.2013 pod č.sp. SÚ 2585/20l3.Šu. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo
vydané dĎa 5'8.20l 1 pod č.sp. SU 459/20l l-Su.
Stavebn11' r1rad oznámil začatie kolaudačného konania zrrámym Írěastníkom konania a dotknut..|m orgánom
a organizáciám. Na prejednanie návrhu sťrčasne nariadil ristne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanhn na
deÍl |9'12.20|3, ojeho v sledkoch bol spísan! záznam' Y uskutočnenom kolaudačnom konarrí preskťrmal
predloŽeny návrh na kolaudáciu, prejedrral ho s írčastníkmi konania a s dotknutymi orgánmi a organizáciami
a zistil, že posudzovaná časť Stavby je s nepodstatnymi zmenami uskutočnená v srilade s $ 81 ods. 1 stavebného
zákona, jej užívanim nie sri ohrozené záujmy chránené stavebnlm zákonom, predpismi vydanymi na jeho

t eaIizáciu a osobitn;|mi predpisnri'
Stanoviská oznámili: okresny lirad Zvolen, odbor starostlivosti o Životné prostredie; Krajskélro riadite|'swa
hasičskélro a áchranného zboru v Banskej Bystrici; Inšpektorát práce Banská Bystrica. Stavebny rad zaistil
vzájomnf sírlad predložen1!'clr starrovísk dotknulich orgánov požadovanych osobitn1/mi predpismi a poŽiadavky
v rrich uplatnené zahmul do podmienok tohto rozhodnutia.
Pri realizácii stavby došlo k zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej stavebnÝm radom v stavebnom
konaní v rozsahu čiastkovlch dispozičn;y'clr zmien v umiestnení a vel'kosti miestností kolaudovanej časti haly.
Tieto zmeny bo|i zakreslené do projektovej dokumentácie predloženej pri ko|audačnom konaní. Zistené drobrré
nedostatky na stavbe nebrániajej uŽívarriu, na základe čoho po dohode s dotkrrut'./mi orgánmi spolup sobiacimi
v kolaudačnom konaní stavebn rad povo|'uje uŽívanie stavby ešte pred ich odstránenírrr v stanoven]'ch
lehotách uvedenych vo v1|rokovej časti tohto rozhodnutia.
PretoŽe stavebnÝ rad v priebehu kolaudačného konania nezistil dÓvody, ktoré by bránili povoleniu uŽívania
predmetnej časti stavby, rozlrodol tak, akoje to uvedené vo v]|'roku tohto rozhodnutia.
Učastníci konania: Bioplyn Budča spol. s r.o. Nárnietky írčastníkov neboli V konaní uplatnené.

Upozornenie:
S užívaním predmetnej časti stavby nesmie byť začaté skÓr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť. ($ 52 zákona č. 1|l|96.1 Zb. o správnom korraní (správny poriadok) v znerrí neskorších
predpisov ).
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle $ 53 a 54 zákona č. 71l|961 Zb. o spráVnom konaní
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Poplatok:
Správny poplatok správnemu orgárru pod|'a zákona č' 1.1j/l995 Z.z. o správnyc|l pop|atkoch v znení neskorších
predpisov poloŽky 62a písm. g vo v 'ške 530.00 6 bol zapIateny dria 2.12.20l3 .

Príloha pre navrhovatelh:
C závámé stanovisko Krajského riaditel.stva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici č.: KRHZ.BB.

oPP.l460/2013 zo dáa 23 '|2.2013
o záv.ázné stanor'isko hršpektorátu práce Banská B),strica č': IBB-|3446120|3-2.2||| zo dŤa23'12'2013

Doručí sa:

častníci konania
l. Bioplyn Budča spol' s r'o', Elektrárenská l' 83l 04 Bratislava

dotknuté orgány
2. okresn;/ rirad Zvolen, odbor staÍostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50,960 0l Zvolen
3. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98'9.14 0| Banská Bystrica
4. okresn1y' rad Zvolen, odbor krízového riadenia, Nám. SNP 35/48' 960 01 Zvolen
5' Regionálny rirad verejného zdÍavotníctva Vo Zvolene, Nádvorn á 336611'2, 960 0l Zvolen
6. KR hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75' 974 0l Banská Bystrica

ostatni
7' ocÚ Budča. Lhenická 33. 962 33 Budča


