
                            OBEC   ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: KR/903/2015-JK                                                                        vo  Svite dňa  09.12.2015 

KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská distribučná a.s.,   so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361,
dňa  15.10.2015  podala  návrh na kolaudáciu líniovej energetickej stavby „Ždiar – zriadenie
VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“  na pozemkoch v k.ú. Ždiar  ako je
zamerané v geodetickej dokumentácii stavby.
Nakoľko  sa  jedná  o umiestnenie  líniovej  stavby  ,  čísla  parciel  sa  podľa  §  3  vyhlášky č.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú.

Na stavbu bolo  vydané stavebné povolenie  Obcou Ždiar  pod č.j:  SP/928/2014-JK zo dňa
14.11.2014.       

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   §  82  odst.  1
stavebného zákona    

-  povoľuje  užívanie  stavby -

druh stavby  :  inžinierska  líniová  energetická  stavba  :  „Ždiar –  zriadenie  VN prípojky,
trafostanice  a káblových  NN  vývodov“  na  pozemkoch  v k.ú.  Ždiar  ako  je  zamerané
v geodetickej dokumentácii stavby.

Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
PS 01 – Trafostanica  úsek 01 – trafostanica TS – montáž

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody
               úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž
               úsek 03 -  prepojovacie NN vedenie – montáž
               úsek 04 – VN prípojka  

Popis stavby : 
PS 01 – Trafostanica  úsek 01 – trafostanica TS – montáž
Trafostanica  bude  osadená  na  pozemku  parc.č.  2767/1.  Navrhnutá  je  betónová  bloková
trafostanica koncová, s vonkajším ovládaním. 



SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž – NN vedenie je navrhnuté plastovými káblami
NAYY-J 4x150 SE a NAYY-J 4x70 SE. Sú navrhnuté káble s plným jadrom, nakoľko sa v
budúcnosti  uvažuje o pripojení  ďalších odberateľov.  Rozvodné istiace skrine a  prípojkové
skrine sú navrhnuté plastové.

úsek 03 - prepojovacie NN vedenie – montáž – z projektovanej TS sa severným smerom uloží
NN kábel NAYY-J 4x70 SE a ukončí sa v prípojkovej skrinke č. 1 – SPP6. Južným smerom sa
vyvedie NN kábel NAYY-J 40x150 SE. Po zaslučkovaní v prípojkovej skrinke č. 2 – SPP6
pokračuje  južným smerom a  následne západným smerom pozdĺž  plynovodu a  vodovodu.
Kábel sa slučkuje cez skrine SPP6 č. 3, 4 a končí v č. 5. Východným smerom sa vyvedú dva
káble a po 40 m pokračujú južným smerom uložené v nespevnenej komunikácii. Jeden kábel
sa slučkuje cez skriňu SPP6 č 7.  a 6. Káble sa na podpernom bode č. 1. napoja na jestvujúce
NN vzdušné vedenie na ktorom sa zdemontuje jestvujúca VRIS 2 a namontujú sa  dve skrine
VRIS 2. NN káble sa zapoja. Na podpernom bode č. 2. sa jestvujúcej NN siete zdemontuje
plechová skriňa VRIS 2 a namontuje sa plastová skriňa VRIS 2. Na podpernom bode č. 3
jestvujúcej NN siete sa zdemontuje jestvujúca plechová skriňa VRIS 1 a zapojí sa.  

úsek 04 – VN prípojka – je navrhnutá káblom NA2XS2Y 1x150 RM/25 uloženým v zemi.
VN podperný bod určený na výmenu je z odstreďovaného železobetónu. Na VN podperný
bod sa namontuje zvislý úsekový odpojovač OTE 25/400-32. VN obmedzovače prepätia a VN
kábel sa ukončí vonkajšími VN koncovkami. V blokovej trafostanici sa VN káble ukončia VN
vnútornými koncovkami. Do VN poistkovej skrine sa namontujú VN obmedzovače prepätia.

Pri  miestnom  zisťovaní  boli   zistené   tieto   nedorobky  a musia  byť  odstránené  v týchto
lehotách:
- uviesť do pôvodného stavu komunikáciu na parc.č. KN C 2770/3 (sú vyjazdené koľaje

mimo komunikácie po pozemku parc.č. KN C 2774/4 a 2774/5)    T: 06/2016 

Pre  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.  

O d ô v o d n e n i e 

Východoslovenská distribučná a.s.,   so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361,
dňa  15.10.2015  podala  návrh na kolaudáciu líniovej energetickej stavby „Ždiar – zriadenie
VN prípojky,  trafostanice  a káblových  NN vývodov“  na  pozemkoch  v k.ú.  Ždiar   ako  je
zamerané v geodetickej dokumentácii stavby.
Nakoľko  sa  jedná  o umiestnenie  líniovej  stavby  ,  čísla  parciel  sa  podľa  §  3  vyhlášky č.
453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú.

Na stavbu bolo  vydané stavebné povolenie  Obcou Ždiar  pod č.j:  SP/928/2014-JK zo dňa
14.11.2014.       

Stavebný úrad listom č.j:  ZKK/903/2015 zo dňa 28.11.2015 oznámil začatie kolaudačného
konania  a na  prejednanie  návrhu  nariadil   ústne  pojednávanie   spojené  s miestnym
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 24.11.2015. 
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa  dokumentácie overenej v stavebnom
konaní.   



K návrhu navrhovateľ predložili tieto doklady : PD overenú v stavebnom konaní, osvedčenie
o typovej  skúške  vyhradeného  technického  zariadenia,  doklad  o odovzdaní  odpadu
oprávnenej osobe, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického
zariadenia  -  bleskozvod,  zriadenie  VN prípojky,  TS  a NN vývodov,   odborné  stanovisko
k úradnej  skúške  vyhradeného  technického  zariadenia,  osvedčenie  o úradnej  skúške
vyhradeného technického zariadenia  elektrického, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, atesty,
vyhlásenia  o zhode  od  použitých  výrobkov,  geometrický  plán,  technicko  –  geodetickú
dokumentáciu,  oprávnenie  dodávateľskej  firmy  na  realizáciu,  odborné  prehliadky,  montáž
technických zariadení elektrických.    
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 120 eur. 

P o u č e n i e   

Podľa  §  53  a  §  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. Odvolacím orgánom je
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a BP, so sídlom Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

signet

Ing. Pavol  B e k e š
    starosta obce

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

Vyvesené dňa : 10.12.2015                                                    Zvesené dňa : 25.12.2015

signet
odtlačok pečiatky

podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:
1. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
3. VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Ing. Peter Zlaczki - projektant
4. Inšpektorát práce,  Konštantínova 6, 058 01 Prešov



5. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o ŽP - OH,  Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad
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