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KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE 

 

 

  

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

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

platných predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“), § 2 písm. e) zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 

neskorších predpisov,  preskúmal v konaní návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na  

stavbu s názvom: „Rozšírenie distribučnej siete NN“ na parcelách č. C KN 9620 (E KN 54940, 

56203) v katastrálnom území Spišská Nová Ves.  

 

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

ústneho pojednávania spojeného s miestnym  zisťovaním dňa 19.11.2019, stavebný úrad podľa 

§-u 82 ods.1  stavebného  zákona 

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

 

ako súčasť distribučnej sústavy VSD, a.s. slúžiacej pre dodávku elektrickej energie novým 

odberateľom.    

 

Predmetom konania je rozšírenie distribučnej NN siete v dôvodu výstavby nových 

rodinných domov v oblasti Pod Tepličkou. Rozšírenie NN siete bolo realizované 

z existujúceho NN rozvádzača trafostanice (TS4131-0016 Pod Tepličkou pri č.d. 10). Z NN 

rozvádzača vedie nový kábel NAYY-J 4x70 po parcele C KN 9620, až do novej skrine SPP 

(R4131-001052), ktorá je osadená na parcele C KN 9620 tak, že hraničí s parcelami 9611, 

9611/3. Prípojková skriňa SPP10 slúži pre napojenie troch nových odberateľov. 

 

Na stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané stavebné povolenie dňa 29.05.2019  

pod číslom 20-1327-2/2019-Ľo. 
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Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa §-u 82 ods. 2 stavebného zákona tieto 

podmienky: 

1. Vlastník 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 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  stavby  je  povinný  užívať  stavbu  na  účel uvedený v tomto rozhodnutí.  

 

Správny poplatok 60,- € za vydanie rozhodnutia bol uhradený  v zmysle zákona NR SR 

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  v znení  neskorších predpisov dňa 04.10.2019. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

       Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice podala na tunajšom  

stavebnom  úrade dňa 10.10.2019 návrh na vydanie  kolaudačného rozhodnutia na stavbu: 

„Rozšírenie distribučnej siete NN“ na parcelách č. C KN 9620 (E KN 54940, 56203) 

v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Uvedené parcely sa nachádzajú mimo zastavaného 

územia mesta Spišská Nová Ves. 

Na stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané stavebné povolenie dňa 29.05.2019  

pod číslom 20-1327-2/2019-Ľo. 

K návrhu boli doložené: kópia stavebného povolenia; požadované  osvedčenia, revízie, 

atesty; zápis o odovzdaní a prevzatí časti stavby; polohopisné a výškopisné zameranie stavby č. 

19-0895-PZ-01 vypracovaného 27.09.2019 spoločnosťou Geodeting s.r.o. Košice, vyhlásenia 

o zhode a 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 v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznámil začatie 

kolaudačného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou 

vyhláškou, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves  a v súlade s § 3 

ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) a bola zverejnená aj na internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves. Na 

prejednanie predloženého návrhu bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním 19.11.2019. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.  

Stavebný úrad zistil, že stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej 

dokumentácie 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. 

 

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.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Pavol    B e č a r i k 
                                                                                                  primátor mesta  
 
 
 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 
2. Účastníci konania – osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom podľa listu vlastníctva 

č. 11797 a 836 a stavbám na nich – oznámenie formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Mesta 

Spišská Nová Ves a na internetovej stránke www.spisskanovaves.eu Oznámenie musí byť vyvesené po 

dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Na vedomie: 
1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č.5, Spišská Nová Ves 

2. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

3. Mesto SNV, OVaD, Štefánikovo námestie č.1, Spišská Nová Ves 

 

http://www.spisskanovaves.eu/

