OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Č.j: R/1121/2009

vo Svite, 16.12.2009

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebník Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice,
zastúpená Východoslovenskou energetikou a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, podala
dňa 11.11.2009 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na inžiniersku stavbu „Ždiar –
úprava NN siete a DP“ v Ždiari, ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod
č.j: SP/754/2009-Kf z 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 podľa § 83 stavebného
zákona
- povoľuje predčasné užívanie stavby druh stavby : inžinierska stavba : „Ždiar – úprava NN siete a DP“ v k.ú.
sa jedná o líniovú stavbu čísla pozemkov sa neuvádzajú).

Ždiar (nakoľko

Stavba obsahuje :
- rekonštrukciu NN vedenia a domových prípojok v obci Ždiar .
Pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe zistené žiadne nedorobky.
Pre predčasné užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 stavebného zákona tieto
podmienky :
1. Pri užívaní stavby dodržiavať bezpečnostné predpisy.
2. Pravidelne kontrolovať a obnovovať revízne správy elektrického zariadenia.
3. Zabezpečiť Zmluvy o vecnom bremene, ich zápis na Správe katastra v Poprade.
4. Stavba sa povoľuje predčasne užívať do : 12/2010. Po tomto termíne stavebník požiada o
kolaudáciu stavby.
Odôvodnenie :
Stavebník Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice,
zastúpená Východoslovenskou energetikou a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, podala
podala dňa 11.11.2009 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na inžiniersku stavbu
„Ždiar – úprava NN siete a DP“ v k.ú. Ždiar .
Stavebný úrad listom č.j: ZKK/1121/2009 z dňa 16.11.2009 oznámil začatie kolaudačného
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konania a na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 08.12.2009. V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená
podľa
dokumentácie overenej v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré
nevyžadujú samostatné konanie.
K návrhu stavebník predložili tieto doklady : PD overenú v stavebnom konaní, revízne
správy, atesty, správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického
zariadenia, technicko – geodetickú dokumentáciu, geometrické plány (nie všetkých úsekov
trasy).
Nakoľko sa niektoré časti stavby nachádzajú na súkromných pozemkoch a ku kolaudácii
stavby neboli doložené zmluvy s vlastníkmi dotknutých pozemkov, stavebný úrad nevydáva
kolaudačné rozhodnutie ale povoľuje predčasné užívanie stavby do 12/2010. V tomto čase je
stavebník povinný majetkovo vysporiadať pozemky dotknuté stavbou.
Predčasným užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.
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 (1000,sk).
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
Krajský stavebný úrad v Prešove, podaním 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, 042 91 Košice
2. VsE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Na vedomie :
1. ObÚ ŽP, - ŠOP, OH, Partizánska 87, 058 01 Poprad
2. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní
a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby
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