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KoLAtrDAČnÉ no 7'HoDxÚrm
obec Budča' ako stavebn! rad príslušq! podl'a $ l17 ods. l zákona ě.50119,76 Zb. o'(lzemnom plánovaní
a stavebnonr poriadku (stavebnj' zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len .'stavebn! zákon',)'
v kolaudačnom konarrí preskrimal podl'a $ 8i stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia'
ktory dĚa 13.l l.2013 podal stavebník: Bioplyn Budča spol. s r.o., Ico 46685472, Elektrárenskrí 1' 83l 04
Bratislava (ďalej len ',navrhovatel''.), a na základe tohto preskrimania podl,a $ 82 stavebného zákona a $ 20
vyhlášky č. 453l?O0O Z.z., ktorou sa vykonrávaj niektoré ustanovenia stavebného zákona

povo l ' u  j e  užívan i e

časti stavby povolenej pod názvom: ZBER A ZHoDNocovANIn sno sUDča KLINovIsKo (ďalej len
'.stavba..) nJ pozemkoch evidencie katastra nehnutelhostí register ,'C', parc. č' 11z5l1' |228/1' |2?816' |230,
1231, 1232, 1233 ' 1238, |239, 124|12, rcgister ''E.' parc. č' 761' 7 6615' 1|6312' 1|6315 ' I174l2' 1182/|' I182l|2
v katashálnom zemí Budča' Umiestnenie budoly kioskovej trafostanice dokumentuje geometrichÝ pliín na
zameranie budovy trafostanice na pozemku p.č. 122816 vyhotoven! dĚa 28.11.20l3 pod ě' plrí'rru 10928634.,
89/2013 oprávnen]ím geodetom: Meračská káncelária Ing. Ján Šrámka, Študentsk á 30, 960 0l Zvolen.

Stavba obsahuie:
Časť stavby ,aiiadenia na materiálové a energetické zhodnocovanie biologicky rozložitel'neho odpadu (BRo)

z miest a obcí urniestnené mimo zastavaného zemia obce, v blízkosti južného okraja katastrálneho ťrzemia
obce Budča, v priestore medzi 4ichlostnou komunikáciou R1 Zvo|en . Žiar nad Hronom a železniěnou tratbu č.
150 Nové Zámky - Zvo|en, v rozsahu stavebn 'ch objektov:

. So 19 E'lektrická prípojka VN . So 20 Trafostanica kiosková

Pre užívanie stavby určuje stavebnf rÍrad tieto podmienky:

1 . Stavba bude uŽívaná len na riěel, pre ktor'./ bola určená stavebnlm povolením a kolaudaěn:hn rozhodnutím,
tj. ako s časť irržinierskej stavby miestneho rozvodu elektrickej energie. Zmeny v užívaní stavby sri moŽné
len na základe písomného rozhodnutia príslušného stavebného riradu'

2. Vlastník stavby bude stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo
požiarnych a hygienick/clr závad, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu
a aby sa čo najviac predlžilajej užívatelhosť.

3. Vlastník stávby je povinn! dokumentáciu skutočného uskutočnenia stavby uchovávať po celJÍ čas jej

uŽívania, pri zmené vlastníka stavby ju odovzdať novému nadobridatelbvi a pri odstránení stavby
stavebnému radu.

4. V lehote do l mesiaca odo dĎa vydania iohto rozhodnutia stavebník zabezpečí odstránenie nedostatkov
uvedenych v stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica vydanom pod č.: IB8-12776120|3.2.2l|4
zo dť.la |2,|2.2013, o čom podá stavebník v rovnakej lehote písomné oznámenie inšpektorátu práce

a stavebnému ťtradu'
5' V lehote najnesk r do 30.6.2014 stavebník zabezpeěí odstránenie stavebnÝm riradom zistenej závady,

ktorou je niupraven1l' pozemok do p vodného stavu V mieste okolia podperného bodu vzdušného VN

vedenia, na ktoré bola prípojka VN pripojená.

Od6vodnenie:
Diía l].1 1.20l3 podal rravrhovatel' stavebnému írradu návrh na vydanie kolaudačnélro rozhodnutia o povolení

užívať predmetn časť stavby; uvedenym d om'bolo zacaté kolaudačné konanie. Stavebné povolenie bolo

vydané obcou Budča dĚa 5.8,.20ll pod č.sp' SÚ 459/20l]-Šu. v znení zmeny stavby pred jej dokončením

'o dRu zo.9.zot: pod č'sp' SÚ 2585/20l3-Šu. Územné rozhodnutie bolo lydané obcou Budča dĚa 5.8.201l

pod č.sp. SÚ 459/2011-Šu.
Stavebn1/ r]rrad oznámil začatie kolaudačného konania známym ričastníkom konania a dotknu!/m orgánorrr

u o,guni,á"iá'. Na prejec|rranie návrhu sÍrčasne nariadil ristne pojednávanie spojené s miestlrym zisťovaním na
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de 5.12'20l]' ojelro vlsledkoch bol spísan-v záznam. Y uskritočnenom kolaudačnom konaní preskírmal
predložeri1Í rrávrli na kolauclácirr, plejednal lro s íičasttríkmi konania a s dotknut.Ýn-rí orgánmi a organiáciami
a zistil, že stavbaje uskutočnetrá v sťrlade s $ 81 ods. 1 stavebnélio z:ákona, jej užívarrírn nie sír ohrozené záujmy
chránené stavebn m zákononr, predpismi vydan mi najeho realizáciu a osobitnlmi predpismi.

Stanoviská oznámili: Krajské riaditel'stvo hasiěského a záchrannélio zboru v Banskej Bystrici, Inšpektotžt práce
v Banskej Bystrici. Stavebn1í ůrad zaistil vzájomn;-í srilad predložen ch stanovísk dotknut'./ch orgánov
poŽadoványch osobitn1/mi predpismi a tieto stanovislc{ a poŽiadavky zahrnul do podrnienok tohto rozhodnutia.
Žistené nedostatky na stavbe nebránia jej riadnenru a nerušenému užívaníu, preto bolo uŽívaníe stavby povolené
ešte pred ich odstránením, pričom k ich odstránenitr stavebny tirad zaviazal stavebníka v určen ch lehotách.

Pretože stavebn! rirad v priebehu konania nezistil dÓvody. ktoré by bránili povoleniu užívania stavby' rozhodol
tak' akoje to uvedetré vo v-jroku tohto rozhodnrrtia.
Úěastníci konanía: Bioplyn BudČa spol. s r.o.; Že]eznice Slovenskej republíky, Bratislava; Slovenskj
pozemkovj fond, Regionálny odbor vo Zvolene; Vladimír lvanko, starší. Nrímietky rjěastníkov neboli v konaní
uplatnené'

Upozornenie:
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skÓr, ako kolaudačné rozlrodnutie nadobudne pÍávoplatnosť.
($ 52 zákona č' .1|l|967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

Poučenie o odvolaní:

" .1 - . . . ' -  - - l - '

Poplatok:
Správny poplatok správnemu orgánu podl,a zákona č.14511995 7,.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov položky 62a písm. g vo r,"-Íške l20.00 C bol zaplaten!' dřa l3. 1 1.2013 .

Príloha pre navrhovatel'a:

o závdzné stanovisko lnšpektorátu práce Banská Bystrica ě .:IB8-1'277612013-2'2l|4 zo d a |2.12.2013

Doruči sa:

ričastníci konania
ť..Bioplyn Budča spol' s r.o., Elektnírenská l' 831 04 Bratislava
2. Že|eznice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 8l3 6l Bratislava
3. Sloverrsk]/ pozenrkov''y' fond, Regionálny odbbr vo Zvolene, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen
4. Vladimír Ivanko, starší, Dukelsk;ich hrdinov 142l18'960 01 Zvolen

dotknuté orgány
5. okresn1í riraá Zvoleri. odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50'960 01 Zvolen

6. okresné riaditel'stvo hasičského a záchrarrného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38,960 01 Zvolen

7. Regionálny riracl verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366112'960 0l Zvolen
8. Strědoslovenská energetika - Distrib cia, a.s., Pri Rajčianke 2927|8,0|0 41 Ži|ina
9. Úrad pre reguláciu ŽJlezničnej dopravy, Sekcia špec. stavebného ťrradu, Miletičova 19' 820 05 Bratislava 25

10. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 0l Banská Bystrica

ostatni
l 1. ocU Budča


