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MESTO KROMPACHY
Stavebný úrad

Námestie slobody 1,05342 Krompachy

Rozdeľovník:

L

Váš list číslo I zo dňa Naše číslo
161-4/2015/KK-R/Čá

Vybavuje I linka I e-mail
Čupajová Anna, Ing./ 0534192227
anna .cupajova@krompachy.sk

Krompachy
2.3.2015

Vec:

Návrh Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu: "Krompachy, ul. Kúpel'ná - zriadenie TS a úprava
NN, DP", na ulici Kúpeľnej katastrálne územie Krompachy zo dňa 20.01.2015.

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Krompachy, stavebný úrad, podľa § 117 ods. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na návrh
Východoslovenskej distribučnej a. s., Mlynská 31, Košice zo dňa 20.0l.2015 na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Krompachy, ul. Kúpel'ná - zriadenie TS a úprava NN,
DP", na líniovú stavbu ulici Kúpeľnej v kat. území Krompachy uskutočnil vo vecí konanie. Na
stavbu bolo Mestom Krompachy, stavebným úradom vydané stavebné povolenie č. 2269-
3/2013/SK-R/Hi, dňa 4.12.2013. Na podklade výsledkov konania a miestneho šetrenia vydáva
stavebný úrad toto

r o z hod n u tie:

Mesto Krompachy, stavebný úrad podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

povol'uje užívanie stavby

"Krompachy, ul. Kúpeľná - zriadenie TS a úprava NN, DP", na ulici Kúpeľnej v kat.
území Krompachy.

Stavebníkovi: Východoslovenskej distribučnej a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Telefón
+421-(0)53-4192211

Fax
4192214

Internet
www.krompachy.sk
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OO329 282
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Stavba rieši:
Líniovú inžiniersku stavbu v katastrálnom území mesta Krompachy, na Kúpeľnej ulici
a záhradkárskej osade. Je zmenou existujúcej stavby a bola vyvolaná nevyhovujúcimi napäťovými
pomermi na hornom konci záhradkársk ej osady, ako aj zlým stavom jestvujúcich podperných
bodov, vodičov NN siete a domových prípojok. V tejto lokalite sa zriadila nová jednostlpová
trafostanica, ktorá zabezpečí zlepšenie parametrov v NN sieti. Jestvujúce podperné body boli
vymenené za nové. Trafostanica TS záhradky sa zriadi na parcele C KN Č. 3283 v k. ú.
Krompachy vedľa príjazdovej komunikácie, kde nahradila pôvodný betónový stlp NN siete.
Napájanie trafostanice je samonosným izolovaným VN káblom na spoločných podperných
bodoch s jest. NN vedením, ktoré prechádza popri príjazdovej komunikácii.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podl'a § 82 ods. 2. stavebného zákona určuje tieto
podmienky:

l. Vlastník stavby je povinný zabezpečovať riadnu a pravidelnú údržbu stavby a jej okolia.
2. Vlastník stavby je povinný vykonávať pravidelné revízie všetkých technických zariadení

v zmysle platných STN.
3. Vlastník stavby je povinný v lehote do 60 dní od .vydania kolaudačného rozhodnutia

odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku, ktoré vydal Inšpektorát práce Košice,
pod č.: IKO-06-14-2.2/ZS-C22,23-15 dňa 10.02.2015 a ich odstránenie oznámil na
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 O1 Košice.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nasledujúce
skutočnosti:

Stavba bola zrealizovaná podľa overenej projektovej dokumentácie, spracovanej
Východoslovenskou energetikou a.s., Odbor Projekty, zodpovedný projektant Ing. Božena
Krajňaková, evo č. 4306* A* A2 a geometrického plánu porealizačného zamerania stavby
spoločnosťou GEODETING s.r.o., vyhotoveného Ing. M. Majerčíkom, Barčianská 68, 040 17
Košice, Č. plánu 615/2014. Geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom v Spišskej
Novej Vsi katastrálnym odborom dňa 19.12.2014 pod Č. 631/14 a 07.01.2015 pod Č. 630/14. Na
stavbe boli zistené nedostatky, ktoré stavebník je povinný odstrániť do 60 dní od vydania
kolaudačného rozhodnutia.

Žiadateľ predložil k miestnemu zisťovaniu nasledujúcu dokumentáciu:
právoplatné stavebné povolenie;
dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní k nahliadnutiu;
správu o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia;
certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých stavebných materiálov;
potvrdenie o likvidácii odpadu;
geodetické zameranie vedenia;
zápis o odovzdaní a prevzatí stavby;
porealizačný geometrický plán.

Vyjadrenia dotknutých orgánov - v zákonom stanovenej lehote sa vyjadrili tieto dotknuté
orgány.

Okresného riaditeľstva Ha ZZ v Spišskej Novej Vsi:
Súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Tento súhlas zástupcovia OR HaZZ SNV
vyjadrili na kolaudačnom konaní s miestnym zisťovaním dňa 10.02.2015.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi:
Vo vydanom záväznom stanovisku Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej
Vsi súhlasí s návrhom žiadateľa Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36
599631 na kolaudáciu stavby "Krompachy, ul. Kúpeľná - zriadenie TS a úprava NN, DP".

Inšpektorát práce Košice:
Dňa 10.2.2015 sa kolaudačného konania zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát práce Košice na
stavbe "Krompachy, ul. Kúpeľná - zriadenie TS a úprava NN, DP" v katastrálnom
území mesta Krompachy, na Kúpeľnej ulici, stavebníkom ktorej je Východoslovenská
distribučná a.s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice.
Inšpektorát práce Košice v zmysle § 7 ods. 3 písm. cl zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č. 8212005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
zistil nasledovné nedostatky:
1. Pracovisko pre obsluhu a prácu v zadnej časti rozvádzača trafostanice nie je
usporiadané tak, aby sa zamestnanci vykonávajúci pracovnú činnosť mohli bezpečne pohybovať,
čo je v rozpore s§ 6 ods. l apríl. č. l, či. 23.1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2. V správe o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia NN rozvodov sú uvedené
požadované namerané hodnoty ochrany pred dotykom neživých častí v realizovaných koncových
bodoch siete, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
nadväznosti na § 16, ods. 2 písm. e) vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Časť uvedených typov a prierezov káblov uvedených v správe o odbornej prehliadke a
odbornej skúške NN rozvodov vychádzajúcich zistiacich skriniek nezodpovedá skutočnosti, čo
je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16, ods.
2 písm. d) vyhl. č. 50812009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný
stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia
pre predmetnú stavbu "Krompachy, ul. Kúpeľná -zriadenie TS a úprava NN, DP" a žiada, aby
stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a
oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 60 dní od vydania kolaudačného
rozhodnutia. Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného
rozhodnutia.

Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky.

Odôvodnenie:
Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31,04291 Košice IČO 36599361 podala dňa

20.01.2015 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Krompachy, ul. Kúpeľná -
zriadenie TS a úprava NN, DP" na ul. Kúpeľnej a záhradkárskej osade v kat. území Krompachy,
na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 2269-3/20 13/SK-R/Hi, dňa 4.12.2013 Mestom
Krompachy, stavebným úradom dňa 9.6.2011.
Stavebný úrad oznámil Verejnou vyhláškou č. 191-2/2015/KK-Ozn./Čá zo dňa 22.01.2015
začatie kolaudačného konania a nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 10.02.2015, kde tento návrh preskúmal.

Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány.
Okresné riaditeľstvo Ha ZZ v Spišskej Novej Vsi súhlasilo s vydaním kolaudačného
rozhodnutia. Tento súhlas zástupcovia OR HaZZ SNV vyjadrili na kolaudačnom konaní
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s miestnym zisťovaním dňa 10.02.2015. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej
Novej Vsi vydal záväzné stanovisko dňa 17.02.2015 pod č.20 15Ú00202-2. Inšpektorát práce
Košice vydal záväzné stanovisko dňa 10.02.2015 pod č. IKO-06-14-2.2/ZS-C22, 23-15.

Účastníci konania si k vydaniu kolaudačného rozhodnutia neuplatnili námietky.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej

v stavebnom konaní. Boli dodržané podmienky určené v stavebnom konaní. Užívaním stavby
nebude ohrozený život, zdravie osôb a životné prostredie. Boli zistené drobné nedostatky, ktoré
stavebný úrad nariadil odstrániť. Nedostatky, ktoré boli zistené pri kolaudačnom konaní nebránia
riadnemu užívaniu stavby a preto bolo užívanie stavby povolené

Poučenie: Podľa § 54 zákona Č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Meste
Krompachy, stavebnom úrade.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:
1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
2. Občanom a právnickým osobám Mesta Krompachy - verejnou vyhláškou

Na vedomie:
3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5, 05201 Spišská Nová Ves
4. OR HaZZ, Brezová 30,05201 Spišská Nová Ves
5. SPP -Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
6. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89 Poprad
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Mestský úrad Krompachy, OVŽPaTS, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
10. Mestský úrad Krompachy, Ekonomické odd., Námestie slobody 1,05342 Krompachy
11. Mestské lesy Krompachy, s.r.o., Trangusova 9,05342 Krompachy
12. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
13. Spoločný obecný úrad, Námestie slobody 1,05342 Krompachy


