
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Štefánikovo námestie č. 1, 052 70 Spišská Nová Ves 

Číslo: 20-1754-2/2018-Ľo                                                          Spišská Nová Ves  01.08.2018 

 

 

Bytové družstvo  

Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves  

 

v zastúpení stavebníkov 

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov 

Tkáčska 5,6,7, Spišská Nová Ves  

 

 

 

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

v znení neskorších právnych predpisov, preskúmalo v kolaudačnom konaní  návrh Bytového 

družstva, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení navrhovateľov: Vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov, Tkáčska 5,6,7, Spišská Nová Ves na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu s názvom 

Obnova bytového domu Tkáčska 5,6,7,  Spišská Nová Ves.  

  

Po preskúmaní návrhu podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona a na základe výsledku 

ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, konaného 20.06..2018 tunajší 

stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona a súlade s § 17 Vyhlášky MŽP SR č.453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona   

povoľuje  užívanie 

vyššie uvedenej stavby bez zmeny účelu užívania.   
 

Predmetom konania je zateplenie fasády bytového domu, strechy a časti suterénu, 

výmena pôvodných drevených okien za nové plastové, rekonštrukcia podláh loggií a výmena 

zábradlí, rekonštrukcia bleskozvodu a zdravotechnickej inštalácie. Zateplenie bytového domu 

je riešené kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS. Hrúbka izolačnej dosky EPS-F 

na fasáde je 140 mm, na streche 200 mm (izolant na báze tvrdenej PUR peny) a v soklovej 

časti domu na báze extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm. 

Stavba bola uskutočnená na základe stavebného povolenia Mesta Spišská Nová Ves 

č. 20-4775-2/2015-Ľo zo dňa 13.01.2016.   
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Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2  stavebného zákona  tieto 

podmienky: 

1) Vlastník je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby  a udržiavať ju v dobrom stavebno-

technickom stave tak, aby jej  užívaním nedochádzalo k zhoršovaniu životného 

prostredia. 

2) Vlastník stavby  je povinný vykonávať pravidelné revízie všetkých technických zariadení 

v zmysle platných STN. 

3) Vlastník stavby je povinný  dokumentáciu  skutočného realizovania stavby  uchovávať  

po  celý  čas  jej užívania.  

4) Vlastník je povinný stavbu užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.  

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 120,-€ bol uhradený dňa 

21.05.2018. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves v zastúpení navrhovateľov: 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Tkáčska 5,6,7, Spišská Nová Ves podali na tunajšom 

stavebnom úrade dňa 21.05.2018 návrh na vydanie  kolaudačného rozhodnutia na stavbu: 

Obnova bytového domu Tkáčska 5,6,7 Spišská Nová Ves, s.č. 2722 na parcele C KN 1355/42 

v  katastrálnom území  Spišská Nová Ves.   

Na stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané stavebné povolenie dňa 

13.01.2016  pod číslom 20-4775-2/2015-Ľo. 

 K návrhu boli postupne doložené: kópia stavebného povolenia; energetický certifikát; 

zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; doklady o zneškodnení odpadu; príslušné revízne správy, 

atesty, skúšky, certifikáty a vyhlásenia zhody; doklad o úhrade správneho poplatku. 
 

Podľa  § 76 ods. 1 stavebného zákona: Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú         

na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie 

práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia. 

 Podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, 

obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom 

začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným 

s miestnym zisťovaním. 

 Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona: V oznámení o začatí kolaudačného konania 

upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu 

uplatniť najneskoršie   pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 

 Podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona: V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä 

skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny 

alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či 

skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, 

predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti 

práce a technických zariadení. 
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 Podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona: Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje 

užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. 

 

Stavebný úrad po preštudovaní predloženého návrhu oznámil dotknutým orgánom 

a známym účastníkom konania začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.06.2018. Miestnym šetrením bolo 

zistené, že stavba  je prevedená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.  Neboli 

zistené závady, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a riadne užívanie stavby  na 

uvedený účel. 

 Na základe toho 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. Bytové družstvo, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves 

2. Účastníci konania - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu  s.č. 2722, 

Tkáčska 5,6,7, Spišská Nová Ves podľa listu vlastníctva č.8354 a ostatní účastníci 

konania formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke 

mesta www.spisskanovaves.eu 

 

 
Na vedomie:  

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č. 5, Spišská Nová Ves 
2. Regionálny ústav verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 6  
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ Spišská Nová Ves, Brezová 30  

http://www.spisskanovaves.eu/

