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                                                                                                     Košice  20.3.2018                                                                                                      

                                                                                                     MK/A/2018/08084-3/III/BEL  

       

 

 

 

 

                               KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE 
 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova č.7, Košice ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa § 81 ods.1 stavebného zákona, 

preskúmalo návrh stavebníka SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

v kolaudačnom konaní vedenom v súlade s ust.§ 76-81 stavebného zákona  a na základe 

výsledkov kolaudačného konania,  po prerokovaní návrhu stavebníka v kolaudačnom konaní 

spojenom s konaním o zmene stavby pred dokončením vedenom v spojenom konaní v súlade  s  

ust.  §§  68, 76 – 81 stavebného zákona a na základe kolaudačného konania,  

 

navrhovateľovi:  SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava  

                          

v súlade s ust.§ 68 a § 81 ods.4 stavebného zákona  

 

                                       povoľuje zmenu stavby pred dokončením   

 

v tomto rozsahu: 

-  predĺženie  rekonštruovaného STL plynovodu  D50 o dĺžku 42 m a k nemu prislúchajúce STL  

   prípojky   pre rodinné   domy č.2, 4, 6 a 8 na ul. Herlianskej   v Košiciach. Trasa plynovodu je   

   vedená v ochrannom pásme existujúceho NTL plynovodu cez p.č. 1163/81, k.ú. Košická Nová  

   Ves, 

-  napojenie a  vedenie STL prípojok   D 32 pre rodinné domy č. 1, 3, 5, 17, 23, 31,33 a 47 na   ul.  

    Ortváňovej v Košiciach, 

-  napojenie a vedenie  NTL prípojok  D32 pre   rodinné domy č. 34, 36, 38 a 46 na ul. Trnkovej,    

   v Košiciach,  

-  napojenie a vedenie STL prípojky D32  pre rodinný dom na ul. Furčianskej v Košiciach, 

-  napojenie a vedenie STL prípojky D32  pre novostavbu na ul. Trnkovej v Košiciach,  

-  napojenia a vedenia STL prípojky D32  pre  rodinné domy č.  48, 50 a 31  na ulici   Herlianskej      

   v katastrálnom území  Košická Nová Ves,   

 

a podľa §  82 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 20  vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. 

zákona č.71/1967 Zb.  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
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                                    p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y  
 

„ Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice – Košická Nová Ves“, na účely prevádzky 

distribúcie plynu  na pozemkoch KN-C parc.č. 482/1, 1216/1, 1154/1, 566/1, 1215,  1214, 482/9, 

482/8, 1250/1,  485/4,  1218/1, 1218/6, 1218/7,1218/3, 1218/2, 1249, 1227/5, 750/1, 751, 1209/1, 

1209/34, 1158/2,1163/12, 1163/43,1163/81 v katastrálnom území Košická Nová Ves. 

 

Predmetom kolaudačného konania bola výmena fyzicky zastaralých a nevyhovujúcich oceľových 

NTL plynovodov a ich súčastí v záujmovom území MČ Košická Nová Ves na uliciach 

Furčianska, Trnková, Ortváňová, Agátová, Herlianska a Jaseňová v Košiciach za nové 

strednotlaké a nízkotlaké plynárenské zariadenia (plynovody a prípojky) z materiálu PE 100 RC 

s tlakovou hladinou STL plynovodu 300 kPa v pôvodných trasách. 

Celková dĺžka NTL plynovodov 13,54m, celková dĺžka NTL prípojok je 41,15 m, celková dĺžka 

STL1 plynovodov je 715,56 m, celková dĺžka STL1 prípojok je 421,11m, celková dĺžka STL2 

plynovodov je 1406,59m, celková dĺžka STL2 prípojok je 632,96 m a celková dĺžka OPZ je 

1371,56m. 

Projektová dokumentácia zmeny stavby tvorí súčasť stavebným úradom schválenej projektovej 

dokumentácie.   

 

Pri miestnom zisťovaní  v  kolaudačnom  konaní bol  na stavbe  zistený tento  nedostatok, ktorý 

musí byť odstránený lehote: 

1. Ukončiť  terénne úpravy v dotknutej zeleni a rastlom teréne.  

 

                                                                                                       Termín do 05/2018    

 

Po   odstránení   nedostatku  bude tunajšiemu úradu podaná písomná správa  v termíne do 10 dní  

po jeho odstránení. 

 

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, určuje   

podľa   ust. § 82 ods.4 stavebného zákona  v súlade s § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky: 
 

1. Pri užívaní stavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné,  protipožiarne 

a hygienické požiadavky vyplývajúce z ustanovení stavebného zákona a osobitných 

predpisov.  

2. Stavebník je povinný udržiavať stavebné zariadenia podľa príslušných noriem 

a predpisov. Ďalej je povinný vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky zariadení 

v súlade s ustanoveniami platných predpisov. 

3. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto rozhodnutí. 

 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Účastníci    konania   nepodali   žiadne námietky ani zásadné pripomienky k povoleniu užívania 

predmetnej  stavby.  
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O d ô v o d n e n i e : 

Navrhovateľ  SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739 v zastúpení 

Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, Košice, podal dňa  26.1.2018  na Mesto Košice, 

pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice návrh  na  vydanie kolaudačného  

rozhodnutia spojeného  s konaním o zmene stavby pred dokončením (o zmene projektovej  

dokumentácie  overenej v stavebnom konaní  v zmysle § 68 stavebného zákona )  a návrh na 

kolaudáciu stavby „ Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice - Košická Nová Ves“ na 

pozemkoch KN-C parc.č. 482/1, 1216/1, 1154/1, 566/1, 1215,  1214, 482/9, 482/8, 1250/1,  

485/4,  1218/1, 1218/6, 1218/7,1218/3, 1218/2, 1249, 1227/5, 750/1, 751, 1209/1, 1209/34, 

1158/2,1163/12, 1163/43,1163/81 v katastrálnom území Košická Nová Ves, na ktorú bolo  

Mestom Košice, pracoviskom Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice vydané stavebné 

povolenie č.A/2016/17135-4/III/BEL zo dňa 9.9.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

21.10.2016. Dňom podania návrhu bolo  kolaudačné  konanie začaté. 

           Správny poplatok bol  navrhovateľom  dňa 8.2.2018 zaplatený vo výške 400,-eur podľa 

pol.62a písm. g)  Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č.145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov. 

            V kolaudačnom konaní vedenom podľa ust.§ 81 ods.4 stavebného zákona bolo zistené, že 

zmena inžinierskej stavby bola uskutočnená so zmenami oproti projektovej dokumentácií 

overenej  stavebným úradom. Zmena stavby bola prerokovaná v rozsahu  nasledovných zmien -  

predĺženia  rekonštruovaného STL plynovodu  D50 o dĺžku 42 m a k nemu prislúchajúce STL 

prípojky pre rodinné domy č.2,4,6 a 8 na ul. Herlianskej v Košiciach, napojenia a vedenia STL 

prípojok D 32 pre rodinné domy č.1,3,5,17,23,31,33 a 47 na ul. Ortváňovej, Košice, napojenia 

a vedenia NTL prípojok D32 pre rodinné domy č.34,36,38 a 46 na Trnkovej ul., Košice, 

napojenia a vedenia STL prípojky pre novostavbu na ul. Trnkovej v Košiciach, napojenia 

a vedenia STL prípojky D32 pre rodinné domy č.48, 50 a 31  na ul. Herlianskej a rodinný dom 

č.16 na ul. Furčianskej v katastrálnom území  Košická Nová Ves.   

           Po preskúmaní predloženého návrhu  stavebný úrad podľa § 80 stavebného zákona 

v súlade s § 18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

oznámením pod č. MK/A/2018/08084-1/III/BEL zo dňa 13.2.2018 oznámil účastníkom konania, 

obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby 

pred jej dokončením  a nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 13.3.2018. 

           Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli MČ Košice - Košická Nová Ves vyvesená dňa 

22.2.2018 a zvesená dňa 8.3.2018, na úradnej tabuli tunajšieho stavebného úradu  vyvesená 

dňa20.2.2018 a zvesená dňa 6.3.2018 a zverejnená na internetovej stránke www.kosice.sk od dňa 

20.2.2018 do dňa 6.3.2018. 

V uskutočnenom konaní vedenom podľa ust.§  81 ods.1 stavebného zákona zisťoval stavebný 

úrad či stavba bola uskutočnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby, či 

boli splnené podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby, či stavba nebude ohrozovať 

verejný záujem najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, požiarnej 

ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení.  V rámci miestneho šetrenia na stavbe neboli 

stavebným úradom zistené nedostatky, ktoré by vo svojom súhrne bránili bezpečnému 

nerušenému užívaniu stavby na určený účel. Z predložených  atestov,  revíznych  skúšok  a 

miestneho šetrenia    bolo zistené,  že užívaním stavby  nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie 

osôb, ani životné  prostredie. 

http://www.kosice.sk/
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Stavebný úrad preskúmal dokladovú časť žiadosti a konštatuje, že stavba: Rekonštrukcia 

plynovodov UO01588 Košice - Košická Nová Ves bola  zrealizovaná prostredníctvom 

dodávateľa EKO-KONŠTRUKTA spol. s r.o.,  Popradská 68, Košice  a je uskutočnená podľa  

predloženej dokumentácie overenej v kolaudačnom konaní, boli dodržané podmienky uvedené 

v stavebnom povolení, boli vykonané predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky 

plynového zariadenia a prvá úradná skúška vyhradeného technického zariadenia v zmysle 

vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a autorizovaným geodetom bolo vyhotovené 

porealizačné zameranie STL plynovodu. 

Zmena stavby uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bola v konaní prejednaná 

s účastníkmi konania a voči jej schváleniu neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky. 

Technicko-geodetickú dokumentáciu s porealizačným  zameraním  stavby plynovodov a prípojok 

- OPZ   vypracovala DataGeo s. r.o., Južná trieda 82, Košice autorizačne overeného Ing. Jánom 

Kavuličom,  pod č. zákazky DG-49/2017 z  12/2017   pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Ku    kolaudačnému    konaniu    predložil   navrhovateľ osvedčenie o prvej úradnej skúške 

vyhradeného technického zariadenia, ktoré vydal orgán technickej inšpekcie, správy 

o výsledkoch predpísaných odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení, oprávnenie 

zhotoviteľa, certifikáty preukázania zhody použitých výrobkov, zápis  o napustení plynu 

a ovzdušnení, správy o východiskovej revízii plynového zariadenia,  zápis o odovzdaní a prevzatí 

stavby zo dňa 18.1.2018, zápis  o elektroiskrovej skúške, zápisnicu o odovzdaní  a prevzatí 

zvláštneho užívania komunikácií-prekopávok s úplnou povrchovou úpravou v meste Košice zo 

dňa 30.11.2017, vyjadrenie OÚ Košice, odboru starostlivosti o ŽP z hľadiska odpadového 

hospodárstva č. OU-KE-OSZP3-2018/013448 zo dňa 27.2.2018  a stavebný denník. 

Inšpektorát práce Košice vydal k užívaniu stavby záväzné stanovisko 

IPKE/BOPZ/KON/2018/1293/2018/2853 zo dňa  15.3.2018, v ktorom sa konštatuje, že nezistili 

v rámci obhliadky stavby nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie 

osôb a preto súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

            V rámci miestneho šetrenia na stavbe neboli stavebným úradom zistené nedostatky, ktoré 

by bránili bezpečnému užívaniu stavby. Z predložených  atestov,  revíznych  skúšok  a miestneho 

šetrenia  bolo zistené,  že užívaním stavby  nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb, ani 

životné  prostredie.  

Tunajší stavebný úrad kolaudačným rozhodnutím vymedzil účel užívania stavby a taktiež 

stanovil podmienky pre užívanie  stavby podmienky v súlade s ust. § 82 ods.2 stavebného 

zákona.        

 

            Na základe všetkých zistených  skutočností v priebehu kolaudačného konania  bolo 

možné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo  výrokovej časti  tohto rozhodnutia. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 správneho poriadku a v súlade s ust. § 

26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení sa doručuje aj 

formou verejnej vyhlášky vyvesenej po   dobu 15 dní na : 

 úradnej tabuli Mesta Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice  

 na úradnej tabuli MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice  

 na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk 
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P o u č e n i e: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov podať na stavebný úrad, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 

č.7, Košice odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.  

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Jarmila VIRBOVÁ 

                                                                                    vedúci referent stavebného úradu  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa  doručí: 

1. SPP - distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

2. Splnomocnený zástupca stavebníka: Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, Košice  

3. Projektant: SPP - distribúcia, a.s., odd. projekcie - Ladislav Cisko, Rozvojová 6, Košice  

4. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 

5. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú právo 

k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky  

 

Na vedomie: 

6. Zhotoviteľ: EKO - Konštrukta PZ, spol. s r.o., Popradská 68, Košice 

7. Okresný úrad  Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných  

      zložiek ŽP, Komenského 52, Košice   

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01  

           Košice 

      9.  Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, Košice 

 

CO: vybavujúci 
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