Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice
Spis. č. 421-003/2020

Dňa 03.11.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Obec Jovice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov v nadväznosti na § 5
písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie v spojení s § 5 a§ 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších
predpisov , podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok )
v znení neskorších predpisov, podľa § 82 stavebného zákona a podľa § 20 vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona po preskúmaní
podaného návrhu
stavebníkovi : Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361
povoľuje užívanie stavby
„ Jovice - VN prípojka, trafostanica a rozšírenie NN sústavy “
v k. ú. Brzotín a Jovice mimo a v ZÚO na pozemkoch parc. č. :
S0 01 VN prípojka - KN C 3090, 3091, 3094, 3095, 3096 v k.ú. Brzotín
KN C 710, 1263/6, 1263/5, 1261/1 v k.ú Jovice
S0 02 Rozšírenie NN sústavy – KNC 1262/6, 1263/4, 619/3 v k.ú. Jovice
PS 01 Trafostanica- KNC 1261/11 kiosková 160 kVA s prístupom cez KNC 1261/8.
Zmenou oproti stavebnému povoleniu je, že káble sú uložené aj na parcely v k.ú. Jovice
KNC 1248, 1263/3 v správe SPF a nezrealizovala sa časť NN sústavy v obci Jovice.
K pozemkom v extraviláne obcí má stavebník iné právo zo zákona 25182012 Z.z.
o energetike zákona ust. § 11 ods. 1 písm. f).
Stavba je podľa § 43a ods. 3) stavebného zákona líniovou inžinierskou stavbou a je
verejným technickým vybavením územia v zmysle § 139a ods. 10 písm. e) stavebného zákona.
Stavba bola povolená rozhodnutím obce Jovice vydaným pod č. 427-002/2019 zo dňa
02.09.2019, právoplatné dňa 15.10.2019 stavebníkovi Ing. Petrovi Klimentovi, Tichá 729/8, 049 41
Krásnohorské Podhradie, ktorý zastupoval VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice a predložená bola
zmluva o postúpení práv stavebníka zo dňa 9.12.2019.
Zrealizované bolo zemné káblové VN vedenie na hranici cestného telesa cesty č. III/3012
Brzotín - Jovice od existujúcej elektrickej stanice 110/22 kV smerom do obce Jovice, do novo
navhovanej trafostanice. Z novej TS sú vyvedené káblové NN vývody, ktoré napoja existujúce NN
vedenie v obci nalsedovne:
PS 01 Transformačná stanica bloková, transformátor 160 kWA
SO 01 VN a SO 02 NN vedenia
Nové VN káb. vedenie 3x 20-NA2XS2Y 1x150/25, dl. 699 m
Nové NN káb. vedenie NAYY-J 4x150, dl. 241,91 m
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Rozhodnutie o námietkach: Námietky zo strany účastníkov konania vznesené neboli.
Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov sa pre užívanie
stavby určujú nasledujúce podmienky :
1. Pravidelné revízie vykonávať v intervaloch podľa planej legislatívy, noriem a požiadavkov
výrobcov jednotlivých zariadení. Pri prevádzke dodržiavať ust. § 8 vyhl. č. 508/2009 Z.z.
2. Pri užívaní dodržiavať ustanovenia požiarnych a bezpečnostných predpisov.
3. Na brehoch potoka, ktorý VN vedenie križuje osadiť značky “ Pozor nebágrovať“. Termín
stály.
4. Projektovú dokumentáciu uchovávať počas celej existencie stavby. Termín stály.
Odôvodnenie
Dňa 21.08.2020 podala Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO 36 599 361 na príslušný stavebný úrad obec Jovice návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia pre stavbu „ Jovice - VN prípojka, trafostanica a rozšírenie NN sústavy “
v k. ú. Brzotín a Jovice mimo a v ZÚO . Dňom podania návrhu bolo konanie začaté. Navrhovateľ
bol listom zo dňa 08.09.2020 vyzvaný na doplnenie podania.
Listom zo dňa 21.09.2020 bolo oznámené začatie konania a nariadené bolo ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 29.10.2020 na ktorom
pripomienky ku stavbe vznesené zo strany účastníkov konania neboli. Oznámenie bolo vyvesené
dňa 30.09.2020 formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obci Brzotín a Jovice.
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním a po konaní stavebník predložil nasledovné
doklady:
- záväzné stanovisko OR HaZZ zo dňa 04.09.2020
- záväzné stanovisko RÚVZ Rožňava zo dňa 09.09.2020
- záväzné stanovisko OÚ RV, odboru ŽP, OH zo dňa 28.08.2020
- záväzné stanovisko OÚ RV, odboru ŽP, ŠVS zo dňa 27.10.2020
- postúpenie práv stavebníka z 9.12.2019
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 12.08.2020 od dodávateľa VSD a.s., odd.
výstavby sietí, reg. východ
- montážny a stavebný denník
- geometrický plán vyhotovená GEOS Košice, s.r.o.na zameranie stavby č. 100/2020 úradne
overený pod č. 191/20 zo dňa 18.06.2020 a technicko-geodetická dokumentácia z 30.7.2020
- osvedčenie o úradnej skúške VTZ S2020/1377/03/EIC/EZ zo dňa 10.08.2020
- správa o odbornej prehliadke a skúške NN z TS č. 175/20 zo dňa 07.09.2020
- správa o odbornej prehliadke a skúške VN prípojka č. 174/20 zo dňa 06.08.2020
- správa o odbornej prehliadke a skúške TS0772-007 TS č. 173/20 zo dňa 06.08.2020
- osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača 2x zo dňa 16.4.2020
- certifikáty na použité stavebné materiály
- doklad o likvidácii odpadu
- projekt skutočného vyhotovenia .
Zrealizovaná stavba a jej užívanie na základe predložených podkladov nebude ohrozovať
záujmy spoločnosti z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, preto bolo
možné rozhodnúť tak ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia.
Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol vyrubený v zmysle zák. NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov podľa položky 62a písmena g)
vo výške 120,- €, ktorý bol uhradený do pokladne obce.
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Poučenie
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
podaním na Okresný úrad Košice prostredníctvom obecného úradu obce, ktorá toto rozhodnutie
vydala.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych
opravných prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky
riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola
na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená.

...............................
Ildikó Lukacsová
starostka obce
Doručí sa:
1. Obec Jovice, Hlavná 18, Jovice 049 45
2. Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51
3.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce. Po zvesení a potvrdení žiadame vrátiť. Obec zverejní písomnosť súčasne iným
spôsobom v mieste obvyklým, v miestnej tlači, v rozhlase, na webovej stránke obce.

Vyvesené dňa: 23.11.2020...............

Zvesené dňa: .................

Pečiatka obce:

Pečiatka obce:

Rozhodnutie po potvrdení zverejnenia žiadame vrátiť.
1.
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