
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
Č. 20-2674-4/2019-ZK                                                       V Spišskej Novej Vsi, 30. 10. 2019 
 
 
 
 
Východoslovenská distribučná, a. s.   
Mlynská 31 
042 91 Košice  
 
 
 

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

Východoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Mlynská 31, Košice podala dňa 
19. 09. 2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby s názvom „Spišská 
Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86“ SO 01 – VN vedenie na parcelách CKN-
275/1, 220/1, 1077/7, 325/7, 325/1, 325/6 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

 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  
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 vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov posúdilo návrh podľa § 81 stavebného zákona.  

 Na základe výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 
stavebný úrad podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

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

Spišská Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86  
SO 01 – VN vedenie  

 
na parcelách CKN-275/1, ostatné plochy (LV-1 Mesto Spišská Nová Ves), CKN-220/1, zast. 
plochy a nádvoria (LV-1), CKN-1077/7, zast. plochy a nádvoria (LV-1), CKN-325/7 zast. 
plochy a nádvoria (LV-1), CKN-325/1 zast. plochy a nádvoria (LV-1), CKN-325/6 na účel 
rozvodu elektrickej energie v katastrálnom území Spišská Nová Ves na účel rozvodu 
elektrickej energie, 

pre stavebníka  
Východoslovenská distribučná, a. s., 

Mlynská 31, 042 91 Košice. 

 
Stavebné povolenie na stavbu vydalo Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku dňa 14. 08. 2018 pod č. 20-1844-5/2018-ZK. 
 

Popis stavby: 
Predmetom kolaudácie stavby bola nová trasa uloženia VN káblového vedenia 

v úseku V328_TS0841-0086=TS0841-0148, ktorá vedie od existujúcej trafostanice na 
Levočskej ulici chodníkom, križuje miestnu komunikáciu, verejné priestranstvo a verejnú 
zeleň a končí napojením na existujúcu trasu VN vedenia na Slovenskej ulici. Celková dĺžka 
VN vedenia je 150 m.   
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Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa §-u 82 ods. 2 stavebného zákona 
tieto podmienky: 

1. Vlastník a užívateľ 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 vykonávať pravidelné revízie všetkých 
technických zariadení zmysle platných STN.  
3. Vlastník a užívateľ stavby je povinný dokumentáciu stavby uchovávať po celý čas jej 
užívania.  

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez pripomienok. 

Vyjadrenia dotknutých orgánov: Bez pripomienok. 

 Správny poplatok vo výške 120,-€ v zmysle zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch bol 
uhradený 06. 09. 2019.  

O d ô v o d n e n i e : 
Východoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Mlynská 31, Košice podala dňa 

19. 09. 2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby s názvom „Spišská 
Nová Ves – úprava VN kábla V328 TS148-TS86“ SO 01 – VN vedenie na parcelách CKN-
275/1, 220/1, 1077/7, 325/7, 325/1, 325/6 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

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. 

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. 

Podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona: V podmienkach užívania stavby stavebný úrad 
podľa druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej 
dokumentácie stavby, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na 
zabezpečenie verejných záujmov, na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, na 
zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, 
požiarnu bezpečnosť a zabezpečenie prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 
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 K návrhu na kolaudáciu boli doložené doklady: kópia právoplatného stavebného 
povolenia, výpis z obchodného registra dodávateľa stavby, ktorým bola spoločnosť 
PROENERGS s. r. o., Pri Surdoku 8434, Prešov, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, zápis 
o napäťovej skúške vn káblového vedenia, osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného 
technického zariadenia vydané oprávnenou osobou, geometrický plán porealizačného 
zamerania stavby, technicko-geodetická dokumentácia, správa z odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky elektrického zariadenia, certifikáty, osvedčenia, vyhlásenia zhody od 
použitých stavebných výrobkov, k nahliadnutiu overená projektová dokumentácia stavby, 
stavebný denník, doklady o naložení s odpadom a doklad o zaplatení správneho poplatku. 

 Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom 
a účastníkom konania verejnou vyhláškou oznámením č. 20-2674-2, 3/2019-ZK a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28. 10. 2019. V priebehu 
kolaudačného konania zistil, že stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní a sú splnené podmienky uvedené v rozhodnutí o povolení stavby. 
Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré v stanovenom termíne nepredložili svoje námietky a 
pripomienky, pokladá stavebný úrad za súhlasné. Účastníci konania nevzniesli námietky 
a pripomienky ku konaniu. V priebehu kolaudačného konania neboli zistené závady, ktoré by 
ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a riadne užívanie 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 do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Spišská Nová Ves. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po uplatnení riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 
Ing. Pavol   B e č a r i k 

primátor mesta 

 
Rozhodnutie sa doručí:  
1. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
2. Účastníci konania - Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves,  

projektant - Ing. Stanislav Počuch, Miškovecká 6, 040 11 Košice a osoby, ktoré majú 
vlastnícke alebo má práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a 
stavieb, ak ich vlastnícke alebo má právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté - oznámenie formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli 
mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu 

Na vedomie: 
1. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie výstavby a dopravy, Štefánikovo námestie 1, SNV 
2. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie komunálneho servisu, Štefánikovo námestie 1, SNV 
3. Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie správy majetku, Štefánikovo námestie 1, SNV 
4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo 

námestie 5, Spišská Nová Ves 
5. OR Policajného zboru, ODI, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves 
6. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča 


