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V Krásne nad Kysucou,

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619,
v zastúpení na základe plnej moci zo dňa 25.05.2018 spoločnosťou MB genero, s.r.o., 
Hviezdoslavova 300, 014 01 Bytča, IČO 44 370 105 podal dňa 16.08.2018 návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Novostavba výrobno skladovej haly spol. 3 
Energy, s.r.o. Krásno nad Kysucou SO.01 Výrobno skladová hala“ vk.ú. Krásno nad 
Kysucou, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Krásno nad Kysucou dňa
23.01.2019 pod číslo spisu: 84, číslom záznamu: 6870/2018-2019. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 07.02.2019.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnení a podľa § 2 zákona č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, po preskúmaní návrhu stavebníka a na základe 
ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním v súlade s ustanovením § 82 ods.l 
stavebného zákona
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stavby „Novostavba výrobno skladovej haly spol. 3 Energy, s.r.o. Krásno nad Kysucou
50.01 Výrobno skladová hala“ na pozemku registra „C“ pare. č. KN 12849/2 v k ú. Krásno
nad Kysucou.

Popis stavby:
50.01 Výrobno-skladová hala

Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný halový objekt. Hala je navrhnutá ako dvoj lodná 
s rozponom lodí 28m a 20m. V pozdĺžnom smere budú moduly kombinované ako 12m, 10m 
a 8m modul, maximálny pôdorysný rozmer je 78,945m x 49,070m.
Hala je tvorená troma hlavnými výrobnými priestormi: Výrobno-skladová časť, Povrchové 
úpravy, Prášková lakovňa.

Parametre stavby:
Zastavaná plocha:
50.01 Výrobno skladová hala 
Úžitková plocha:
50.01 Výrobno skladová hala 
Obostavaný priestor:
50.01 Výrobno skladová hala

3 478,60 m2 

3 695,60 m2 

34 786,00 m3

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Pri nakladaní s odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením 

mesta a v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať 

po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému 
nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu, v zmysle § 103 stavebného 
zákona.

3. V zmysle § 85 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený 
v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmena účelu užívania 
stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového 
zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by 
mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie 
stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Stavba bola uskutočnená podľa PD a podmienok určených stavebným povolením. Pri 
miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na kolaudovanej stavbe zistené nedostatky, 
ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Stavba je dokončená.

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie 
nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov).

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa vyjadrili dotknuté orgány:
Okresný úrad ( \idca, odbor starostlivosti o životné prostredie. Palárikova 91. 022 01 Čadca 
stanovisko číslo ()l I-CA-QSZP-2019 005211-002 zo dňa 02.04.2019:



'T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny 
stavebný úrad povolil rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2018/012967-008 zo dňa 13.11.2018 
v rámci predmetnej stavby stavebné objekty:
SO.07 Kanalizácia splašková
SO. 08 Kanalizácia dažďová a ORL
SO. 09 Rozvod pitnej a požiarnej vody
Vzhľadom na to, že na tieto stavebné objekty nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie 
(užívacie povolenie) orgán štátnej vodnej správy súhlasí s čiastočnou kolaudáciou 
stavebného objektu „SO.01 Výrobno skladová hala“ za účelom uskladnenia technológie.
Pred vydaním úplného kolaudačného rozhodnutia (užívacieho povolenia) stavebného 
objektu „SO.01 Výrobno skladová hala“ je potrebné, aby investor požiadal tunajší úrad o 
vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty, ktoré boli povolené rozhodnutím č. 
OU-CA-OSZP-2018/012967-008 zo dňa 13.11.2018.

Inšpektorát práce Žilina, odbor inšpekcie práce, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
vri práci /.. Hlavná 2. 010 09 Žilina záväzné stanovisko číslo: IPZA/IPZA OBOZP 
I/KQN/2019/2170/2019/4772 zo dňa 04.04.2019:
Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nezistil nedostatky, ktoré by 
bránili vydať kolaudačné rozhodnutie a s ú h 1 a s í s jeho vydaním (iba na stavebnú časť 
objektu bez technológií, vrátane zvisle posuvných brán a napojenia na el. energiu a plyn).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Ul. Palárikova 1156. 022 01 
Čadca záväzné stanovisko č. RH/2019 00640-3 zo dňa 12.04.2019:
Žiadosti podanej dňa 29.03.2019 žiadateľa MB genero, s.r.o., Hviezdoslavova 300, 014 01 
Bytča, IČO: 44 370 105 v zastúpení investora stavby 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 
Žilina, IČO: 45 293 619 sa vyhovuj e  a s návrhom na kolaudáciu stavby „Novostavba 
výrobno - skladovej haly spoločnosti 3 Energy, s.r.o., Krásno nad Kysucou - objekt SO.01 
Výrobno skladová hala - stavebná časť parcela č. KN 12849/3 v k. ú. Krásno nad Kysucou“ 
podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. s a s ú h l a s í .

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 
stanovisko č. ORHZ-CA2-2Q19/000164-002 zo dňa 17.04.2019:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci posúdilo podľa § 28 zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov realizáciu stavby „Novostavba výrobno skladovej haly spol. 3 Energy, 
s.r.o. Krásno nad Kysucou. SO 01 Výrobno skladová hala “ časť stavby (obvodová 
konštrukcia bez technológií) umiestnenej na pozemkoch pare. č. C KN 12849/2 v k. ú. 
Krásno nad Kysucou a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti stavby s ú h l a s í  bez pripomienok.

O d ô v o d n e n i e



Navrhovateľ 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619, 
v zastúpení na základe plnej moci zo dňa 25.05.2018 spoločnosťou MB genero, s.r.o., 
Hviezdoslavova 300, 014 01 Bytča, IČO 44 370 105 podľa § 76 anasl. stavebného zákona 
a podľa § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podal stavebnému úradu dňa
18.03.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Novostavba výrobno 
skladovej haly spol. 3 Energy, s.r.o. Krásno nad Kysucou SO.01 Výrobno skladová hala“ na 
pozemku registra „C“ pare. č. KN 12849/2 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Krásno nad Kysucou pod číslom spisu: 84, 
číslom záznamu: 6870/2018-2019 dňa 23.01.2019 stavebné povolenie.

Stavebný úrad oznámil dňa 20.03.2019 Začatie kolaudačného konania známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne 
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 03.04.2019 o 08:00 hod., o 
jeho výsledkoch bol spísaný záznam. V oznámení o začatí kolaudačného konania upozornil 
stavebný úrad účastníkov, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 
konaní, inak sa na nich neprihliadne.

Stanoviská oznámili:
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01

Čadca
• Inšpektorát práce Žilina, odbor inšpekcie práce, oddelenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci II., Hlavná 2, 010 09 Žilina
• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
• Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01

Čadca
Ostatní účastníci konania neuplatnili v rámci kolaudačného konania žiadne stanoviská 

ani námietky.
Bolo porovnané skutočné realizovanie dokončenej stavby s projektovou 

dokumentáciou overenou stavebným úradom, pričom bolo zistené, že stavba bola realizovaná 
v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom. V uskutočnenom 
kolaudačnom konaní a miestnom zisťovaní dňa 03.04.2019 stavebný úrad preskúmal 
predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia z hľadísk uvedených v ustanovení § 
81 ods. 1 stavebného zákona a zistil, že budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania, ani zdravie a životy osôb, stavba je uskutočnená v súlade s platnými STN 
a je teda v plnom rozsahu bezpečná a spôsobilá na užívanie.

V súlade s ustanoveniami § 82 stavebného zákona stavebný úrad povolil užívanie 
stavby na určený účel. Keďže to bolo potrebné, určil podmienky užívania stavby. Podľa 
týchto ustanovení v podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby 
uložil najmä povinnosti na zabezpečenie verejných záujmov, na ochranu práva oprávnených 
záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť 
a ochranu zdravia ľudí.

Stavebný úrad zistil, že nie je žiadna prekážka vydania kolaudačného rozhodnutia, 
v súlade s vykonaným dokazovaním podľa § 76 a nasl. stavebného zákona a rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V priebehu kolaudačného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 
bránili povoleniu užívania stavby.

Za vydanie kolaudačného rozhodnutia správny orgán vybral podľa zákona NR SR 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a sadzobníka tvoriaceho



prílohu zákona o poplatkoch, časť V. Stavebná správa, Položka 62a písm. g) poplatok vo 
výške 400,00 eur.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie 
na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou).

Toto rozhodnutie je podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa:
1. 3 Energy, s.r.o., Pri Cintoríne 36, 010 04 Žilina
2. MB genero, s.r.o., Hviezdoslavova 300, 014 01 Bytča
3. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218,

850 00 Bratislava
4. PROTES Žilina spol. s.r.o., V. Spanyola 37, 010 01 Žilina 

Dotknutí:
5. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
6. RÚVZ, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
7. OR HaZZ, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
8. SPP a.s., Mlynské Nivy 44/b, 821 05 Bratislava, prevádzka Žilina
9. Slovák telekom, a.s. RCSI, Poštová 1, 010 01 Žilina
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca
11. Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
12. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
14. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
15. Orange Michlovský, s.r.o. UC 2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
16. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
17. Projekt Gamma s.r.o., Karpatská 9A/8402, 010 08 Žilina

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta


