
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves  

Č. 20-1676-5/2016-ZK                                                                            V Spišskej Novej Vsi, 16. 06. 2016 
 
 
 
 

Štefan Ďorko 

Slovenská 26/9 

052 01 Spišská Nová Ves 

 

 
 

K O L A U D A Č N É    R O Z H O D N U T I E 
 

 
Štefan Ďorko, bytom Slovenská 26/9, Spišská Nová Ves, podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 

21. 04. 2016 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby s názvom „Zmena 

- rekonštrukcia plynofikácie bytu č. 9, Slovenská 26, Spišská Nová Ves“, v bytovom dome so súpisným 

číslom 1712, postavenom na pozemku parcelné číslo CKN-396 v katastrálnom území mesta Spišská Nová 

Ves. 

 Stavebné povolenie vydalo Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku dňa 06. 10.2015 pod č. 20-3412-3/2015-ZK. 

 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 platných právnych predpisov 

a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a vyššie územné celky preskúmal v kolaudačnom konaní návrh podľa § 81 stavebného zákona a na 

základe výsledku ústneho prejednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavebný úrad podľa § 82 

stavebného zákona 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y 

Zmena - rekonštrukcia  plynofikácie bytu č. 9, Slovenská 26, Spišská Nová Ves 

v bytovom dome so súpisným číslom 1712, postavenom na pozemku parcelné číslo CKN-396 

v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves pre účely vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody 

rodinného bývania. 

 

Popis stavby:  

 Predmetom kolaudačného konania bola zmena vykurovania bytu na treťom poschodí bytového 

domu, ktorá spočívala vo výmene pôvodných plynových radiátorov (gamatiek) za vykurovanie 

teplovodné, radiátorové v kuchyni, kúpeľni a dvoch obytných miestnostiach. Zdrojom tepla pre 

vykurovanie je plynový závesný kondenzačný kotol Vaillant VUW II 236. Kotol je umiestnený v kúpeľni, 

prívod vzduchu je riešený z fasády, odvádzanie spalín bude atestovaným potrubím do existujúceho 

komínového telesa nad strechu budovy. Plynomer umiestnený v bytovom jadre je vyhovujúci aj po zmene 

plynofikácie. 
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Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa §-u 82 ods. 2 stavebného zákona tieto 

podmienky: 

1. Vlastník a užívateľ stavby je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby a udržiavať ju v dobrom 

stavebno-technickom stave tak, aby jej užívaním nedochádzalo k znečisťovaniu životného 

prostredia. 

2. Vlastník a užívateľ stavby je povinný užívať stavbu na účel uvedený v tomto rozhodnutí. V prípade 

zmeny užívania stavby je povinný požiadať stavebný úrad o povolenie v zmysle ustanovení 

stavebného zákona.  

3. Vlastník a užívateľ stavby je povinný vykonávať pravidelné revízie všetkých technických zariadení 

v zmysle platných STN.  

4. V priebehu realizácie výstavby uskutočnil stavebník zmenu typu plynového kotla z povoleného typu 

ATAG A 203 C za plynový kondenzačný závesný kotol typu VAILLANT VUW II 236 

so zrovnateľným príkonom. Túto zmenu povolil stavebný úrad v rámci kolaudačného konania. 

5. Vlastník a užívateľ stavby je povinný dodržať podmienky súhlasu Oddelenia územného 

plánovania a stavebného poriadku Spišská Nová Ves, referátu životného prostredia, ako 

orgánu ochrany ovzdušia k užívaniu malého zdroja znečistenia č. OÚPSP-2140/19771/2016 

zo dňa 15.06.2016:  

Vznikajúce znečisťujúce látky budú odvádzané do voľného ovzdušia v súlade s požiadavkami na rozptyl 

vznikajúcich znečisťujúcich látok, v zmysle príslušných ustanovení Prílohy č. 9, bod I. 4a) I. 5.2.2 a) 

k vyhláške MP, ŽP a RR SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o ovzduší, to znamená: 

- Znečisťujúce látky budú zo stacionárneho zariadenia odvádzané do voľného ovzdušia – 

atestovaným potrubím napojeným cez príslušnú šachtu do existujúceho komínového  telesa 

s vyvedením nad strechu objektu do voľného ovzdušia. 

- Dodržať prevýšenie komína nad hrebeňom strecha (sedlová), ktoré musí byť ≥0,6 m nad miestom 

vyústenia na streche. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  Neboli vznesené. 

Vyjadrenia dotknutých orgánov: Súhlasné, podmienky užívania MZZO sú zahrnuté do podmienok 

rozhodnutia. 

 

 Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch položka 62a písm. c) bod 2. 
sadzobníka správnych poplatkov vo výške 120€ bol uhradený dňa 18.05.2016.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

Štefan Ďorko, bytom Slovenská 26/9, Spišská Nová Ves, podal na tunajšom stavebnom úrade dňa 

21. 04. 2016 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby s názvom „Zmena 

- rekonštrukcia plynofikácie bytu č. 9, Slovenská 26, Spišská Nová Ves“, v bytovom dome so súpisným 

číslom 1712, postavenom na pozemku parcelné číslo CKN-396 v katastrálnom území mesta Spišská Nová 

Ves. 

 Ku kolaudácii stavby bola predložená k nahliadnutiu projektová dokumentácia overená 

stavebným úradom v stavebnom konaní a stavebné povolenie, plná moc na zastupovanie pri miestnom 

šetrení pre Ing. Lenku Ďorkovú, súhlas na užívanie malého zdroja znečistenia, zápis o tlakovej skúške 

ústredného vykurovania, zápis o tlakovej skúške vnútornej kanalizácie a vodovodu, zápis zo skúšky 

tesnosti odberného plynového zariadenia, správa o odbornej prehliadke a skúške plynového 

zariadenia, potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, vyhlásenia o zhode použitých stavebných 

výrobkov a technologických zariadení a doklad o zaplatení správneho poplatku. 

Stavebný úrad nariadil konanie miestneho šetrenia a ústneho prejednávania na deň 15. 06. 2016. 

oznámením č. 20-1676-3/2016 zo dňa 19 .05. 2016 stavebníkovi a dotknutým orgánom. Známym 



 

Č: 20-1676-5/2016-ZK  3 

 

účastníkom konania bolo začatie konania oznámené verejnou vyhláškou č. 20-1676-4/2016-Zk zo dňa 19 

.05. 2016. Miestnym šetrením bolo zistené, že v priebehu realizácie výstavby uskutočnil stavebník zmenu 

typu plynového kotla z povoleného typu ATAG A 203 C za plynový kondenzačný závesný kotol typu 

VAILLANT VUW II 236 so zrovnateľným príkonom. Túto zmenu povolil stavebný úrad v rámci 

kolaudačného konania.  

Ku kolaudácii stavby neboli vznesené námietky od účastníkov konania, požiadavky dotknutého 

orgánu boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej                  

v stavebnom konaní a sú splnené podmienky uvedené v rozhodnutí o povolení stavby. Neboli zistené 

závady, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a riadne užívanie stavby na uvedený účel. 

 Vzhľadom na takto rozvedený skutkový a právny stav veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa 

uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

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

odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves, Radničné 

námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves. 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných prostriedkov. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Ján  V o l n ý, PhD. 
primátor mesta 

 
 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Štefan Ďorko, Slovenská 26/9, Spišská Nová Ves 

2. Účastníci konania, vlastníci bytov a nebytových priestorov nehnuteľnosti súp. č. 1712, Slovenská 26, 

28 Spišská Nová Ves, na pozemku CKN-396 v k. ú. Spišská Nová Ves, podľa listu vlastníctva č. 

6882, formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

www.spisskanovaves.eu 

 

Na vedomie: 

1. Mesto Spišská Nová Ves, OÚP a SP, referát životného prostredia, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová 

Ves 

2. Ing. Michal Piatnica, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 

3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie, 
Spišská Nová Ves 

 

http://www.spisskanovaves.eu/

