
Mesto Spišská Nová Ves 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku  

Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-1911-1/2015-Ľo                                                             V Spišskej Novej Vsi 19.05.2015 

 

 

 
 
Margita Krafčíková 
Levočská 20/22, 052 01 Spišská Nová Ves  

 

 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 

 

 
Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon")  a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky žiadosť 
Margity Krafčíkovej bytom Levočská 20/22, Spišská Nová Ves  o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu s názvom: „Elektrická prípojka NN, ZO Modrý vrch Spišská Nová Ves“,  prerokoval s 
dotknutými orgánmi  a so známymi účastníkmi konania. 

Po vykonanom stavebnom konaní podľa §§ 61, 62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad 

vydáva toto 

r o z h o d n u t i e . 

 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 66 stavebného zákona povoľuje stavebníčke: 
 
Margita Krafčíková 
Levočská 20/22, 052 01 Spišská Nová Ves  

 

stavbu s názvom:  
 

Elektrická prípojka NN, ZO Modrý vrch Spišská Nová Ves,  

umiestnenej na pozemkoch parcelného č. KN –9343, 9353, 9353/1  v katastrálnom území Spišská 

Nová Ves.  

 

Popis stavby:  
Stavba sa bude realizovať v záhradkárskej osade Modrý vrch v Spišskej Novej Vsi. Projekt rieši 
napojenie elektromerového rozvádzača RE z NN zemnej siete obce z poistkovej skrine SR-F 403 
W1/3 P3. Do rozvádzača RE sa napojí rozvádzač HR pre chatku na pozemku parc. č. C KN 9343 
káblom CYKY-J 4x10mm

2
.  Káble budú umiestnené v zemnej ryhe v pieskovom lôžku v hĺbke 

0,7m pod terénom. Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č c KN 9343, 9353/2, 9353/1 
v katastrálnom území Spišská Nová Ves. 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v  stavebnom konaní, 

ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Štefan 

Staroň,  elektrotechnik špecialista – projektant elektrických zariadení, reg. č. 2034/3/2007 EZ-

P/E1-A,B. Prípadné zmeny môže stavebník realizovať iba na základe predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

2. Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 zodpovedá 

projektant. Ten zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. 

3. Prípadne zmeny a odchýlky od projektovej dokumentácie sa nesmú uskutočniť bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby musí byť 

podaná vopred a doložená projektovou dokumentáciou. 

4. Stavba bude realizovaná svojpomocne. Odborný dozor nad stavbou bude vykonávať Ing. 

Štefan Staroň, Trieda 1. Mája 63/23, Spišská Nová Ves, ktorý bude plniť povinnosti podľa § 46b 

stavebného zákona. Dozor sleduje najmä uskutočňovanie stavby podľa schváleného projektu, 

dodržiavanie platných predpisov a STN. 

5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                    

a technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich  a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

6. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné 

technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§§ 48-52 stavebného zákona) a príslušné platné 

technické normy týkajúce sa zemných prác, murovaných konštrukcií, komínov, elektroinštalácie, 

vnútorných rozvodov, kanalizácií a ďalšie. 

7. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

8. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby                    

na viditeľnom mieste štítkom s textom "Stavba povolená" a označením názvu a sídla stavebníka a 

zhotoviteľa a mena a adresa osoby zodpovedajúcej za odborný dozor nad uskutočňovaním 

stavby. 

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady 

týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na 

stavenisku, vedený stavebný denník. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa 

odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia. 

10. Prípadné škody vzniknuté na vedľajších nehnuteľnostiach realizáciou povolenej stavby 

odstráni stavebník bezodkladne na vlastné náklady. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, ktorú 

spôsobila oprávnená osoba na nehnuteľnosti, postupuje sa podľa ustanovenia Občianskeho 

zákonníka. 

11.  Stavebník je povinný rešpektovať nutnosť ochrany drevín (stromov a krovitých porastov) 

s tým, aby vplyvom stavebných prác nebol poškodený resp. narušený ich koreňový systém 

a koruna stromov s dôrazom na práva a povinnosti pri ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín 

a ustanovenia platnej STN 83 70 10 na úseku ochrany prírody a krajiny. Pred začatím stavebných 

prác v prípade orezu stromov a krovia alebo potreby výrubu drevín a krovia v okolí 

obnovovaného objektu požiada miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

o vydanie súhlasu na túto činnosť 

12. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval 

bezpečnosť  okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený pohyb chodcov po 

chodníku a pohyb vozidiel  na priľahlých komunikáciách.  
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13. Na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. pod č. 20436/2014 zo 

dňa 09.12.2014 je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky a pripomienky: 

 predloženú dokumentáciu, ktorá rieši pripojenie nového odberu z jestvujúcej podzemnej 

distribučnej sústavy VSD, a.s. odsúhlasujeme po stránke technického riešenia bez 

pripomienok;  

 majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): 

Zariadenie PDS končí rozpojovacou skriňou SR1/3. Elektrické zariadenie investora 

začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača 

(RE); 

 náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane RE znáša žiadateľ;  

 po zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvádzača Vás žiadame dať 

vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu)  

odberného el. zariadenia vrátane RE;  

 žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike, platné STN 

a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo 

k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej 

a spoľahlivej prevádzky el. zariadení; 

 dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku 

spoločnosti VSD, a.s., uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o pripojení do distribučnej 

sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. 

v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty 

alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti; 

 uzavretie Zmluvy o pripojení s VSD, a.s. môže pre vlastníka pripájaného odberného 

elektrického zariadenia sprostredkovať vybraný dodávateľ, alebo vlastník pripájaného 

zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu o pripojení so spoločnosťou VSD, a.s. osobne na 

regionálnom Klienskom technickom centre (KTC); 

 k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany 

žiadateľa predložiť:  

platné vyjadrenie PDS  

- platnú správu o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia – odberného elektrického 

zariadenia 

- doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu – napríklad list vlastníctva 

nie starší ako 30 kalendárnych dní (je akceptovaný výpis z www.katasterportal.sk).  

- Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu sú upravené v Prevádzkovom 

poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je zverejnený na našom webovom sídle 

www.vsds.sk;  

  je potrebné realizovať pripojenie k NN sieti VSD, a.s 

 za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný 

projektant; 

 k projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektriny sa nevyjadrujeme. 

Za správnosť ich technického riešenia zodpovedá projektant; 

 zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy 

vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti VSD, a.s. 

21. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať 

stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona 

navrhovateľ priloží doklady predpísané v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

22. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných 

stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a upraviť verejné priestranstvo do 

pôvodného stavu. 

23. Lehota dokončenia stavby: 12/2016. 

24. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona písomne oznámiť začatie 

stavby tunajšiemu stavebnému úradu. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia. 

http://www.katasterportal.sk/
http://www.vsds.sk/
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 Správny poplatok vo výške 100,- € v zmysle zákona č. 145/95 Zb. o správnych 

poplatkoch bol uhradený dňa 13.04.2015. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V priebehu konania neboli vznesené námietky.  

 

Stanoviská dotknutých orgánov:  

Boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebníčka: Margita Krafčíková bytom Levočská 20/22, Spišská Nová Ves podala na 
tunajšom stavebnom úrade dňa 14.04.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s 
názvom: „Elektrická prípojka NN, ZO Modrý vrch Spišská Nová Ves“,  na pozemkoch parc. č. C 
KN 9394, 9353/2, 9353/1  v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves. 

Stavebný úrad doručením písomného oznámenia č. 20-1911/2015-Ľo z 21.04.2015 
oznámil dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania. Na 
vznesenie námietok stavebný úrad určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa oznámenia konania. 
Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  

Povoľujúci orgán v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť  z hľadísk 

uvedených v § 62 stavebného zákona. Dospel k záveru, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené 

záujmy spoločnosti ani neprimerane nie sú ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu 

podľa Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu.  

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.              

Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, 

ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e : 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                      PhDr.  Ján  V o l n ý, PhD.  

                                                                                                    primátor mesta 

     
 

Rozhodnutie obdržia: 

1. Margita Krafčíková, Levočská 20/22, Spišská Nová Ves 

2. Ing. Štefan Staroň, Tr. 1. mája 63/26, Spišská Nová Ves 
 

Na vedomie:  
1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č.5, Spišská Nová Ves  
2. VSD a.s., Mlynská 31, Košice   
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