OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 55 Ždiar
Č.j: KR/1250/2010-Kf

vo Svite, 27.05.2011

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO : 36 599
361, podala dňa 14.12.2010 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu „Ždiar - úprava NN siete a DP“ v Ždiari na
ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar, pod č.j: SP/754/2008 dňa 03.11.2008.
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon)
a podľa zákona 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona posúdil návrh a podľa § 82 odst. 1
stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnení
- povoľuje užívanie stavby druh stavby : líniová inžinierska stavba „Ždiar - úprava NN siete a DP“ v Ždiari.
Stavba obsahuje :
− NN vedenie vedené vzduchom – dl. 1434 m
− NN vedenie kabelové uložené v zemi – dl. 1167 m
− úprava DP – 114 ks
− výmena 33 ks RE, 5 ks SPP6, 2 ks SR3, 2 ks SR4, 2 ks SR6, 10 ks SPP+RE.
Pri miestnom zisťovaní boli na stavbe zistené tieto nedorobky : neboli zistené
Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky :
1. Pri užívaní stavby dodržiavať bezpečnosť .
2. Pravidelne obnovovať revízne správy.
Odôvodnenie :
Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO : 36 599 361,
podala dňa 14.12.2010 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu „Ždiar - úprava NN siete a DP“ v Ždiari na ktorú
bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar, pod č.j: SP/754/2008 dňa 03.11.2008.
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Stavebný úrad listom č.j: ZKK/1250/2010-Kf z dňa 18.03.2011 oznámil začatie kolaudačného
konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa
12.04.2011.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa PD overenej v stavebnom konaní.
K žiadosti navrhovateľ doložil geometrické plány, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, zápisy
o vecnom bremene. Ostatné doklady boli predložené pri konaní o predčasnom užívaní stavby.
Pri konaní podal námietky účastník konania Milan Pitoňák s manž. Zdenkou, obaja bytom
059 55 Ždiar 219. Nesúhlasia s umiestnením stĺpa na ich pozemku, ani s vzdušným vedením
káblov ponad ich pozemok, žiadajú stavbu odstrániť z ich pozemku.
Na základe tejto námietky stavebný úrad listom č.j: V+PK/1250/2010-Kf z dňa 18.04.2011
vyzval účastníkov konania, aby predložil doklad o tom, že stĺp je postavený na ich pozemku,
doklad o vlastníctve k pozemku, stanovil lehotu 15 dní od dňa doručenia uvedenej výzvy
a konanie prerušil. Výzva bola doručená 11.05.2011. Lehota márne uplynula.
Porealizačným zameraním, ktoré v konaní predložil stavebník, bolo preukázané, že stĺp je
umiestnený na obecnom pozemku – verejné priestranstvo.
Ku kolaudácii stavby sa vyjadrili dotknuté orgány : OR HaZZ v Poprade, Inšpektorát práce
Prešov. Ich stanoviská neboli záporné.
Správny poplatok podľa pol. 62 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnení bol uhradený do pokladne Obce Ždiar vo výške 33 eur.
Poučenie :
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenie na
Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Doručí sa :
1. VsD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
2. VsE a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
3. OR HaZZ, Huszova 4, 058 01 Poprad
4. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
5. Milan Pitoňák, 059 55 Ždiar 219
6. Zdenka Pitoňáková, 059 55 Ždiar 219
7. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou
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Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení
neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar po dobu 15 dní
a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 30.05.2011

Zvesené dňa :

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
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