
S2019/00062 – rozh. 

 

Strana | 1  

 

O B E C     S T O Ž O K 
so sídlom Obecný úrad Stožok, č. 47, pošta 962 12 Detva 

Č.j.: S2019/00062 – rozh.            V  Stožku, dňa 13.08.2020 

Vybavuje: Oravec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 

K O L A U D A Č N É    R O Z H O D N U T I E 

 

 

 

 

 

 

 
       Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  (ďalej len 

navrhovateľ/stavebník) podal na tunajší úrad dňa 04.01.2019 návrh na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia pre stavbu „Stožok - Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“, pre ktorú obec Stožok, 

vydala dňa 23.01.2018 pod číslom S2017/00327-sp-S2018/00015-sp stavebné povolenie, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2018.  

 

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. 

           

Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokovala 

a posúdila návrh postupom podľa § 80 až § 81a stavebného zákona a na základe výsledkov kolaudačného 

konania  

 
podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y  
 

„Stožok - Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“ 

 

pre účel rozvodu a dodávky elektrickej energie na pozemkoch parc. KN-C č.: 2054, 2011, 1931, 

1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1296/3, 1923, 1922, 1921,1920, 1919, 1917, 1916, 1915, 
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2073, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1284/1 (KN-E 3078/1,2619/1, 2618/2), 554/9, 

554/10,1902,1901, 2074, 216, 528/4, 528/17, 528/18, 2077/1, 2078, 2079, 2080, 2081, 2090, 2082, 

2083/2, 2083/3,2083/1, 2084, 2075, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 535/1, 537/5, 537/1, 538, 540/1, 

(KN-E 1145), 2076, 499/1 (KN-E 1281/3), 2077/2, 528/5, v katastrálnom území Stožok, podľa 

porealizačného polohopisného zamerania energetickej siete, č. zákazky 36033481-68/2018, zo 

dňa 02.10.2018, vyhotoveného oprávneným geodetom.  
 

Pre užívanie stavby stanovuje Obec Stožok, v zmysle § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 

 

1. Stavbu je možné užívať len v rozsahu vymedzeného účelu užívania týmto rozhodnutím. Užívanie 

stavby mimo stanovený rozsah, resp. zmeny stavby sú prípustné len                          po 

predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu a vydaní súhlasu týmto úradom. 

2. Dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby je vlastník stavby povinný uchovať po celý čas jej 

užívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby 

stavebnému úradu ( § 103 stavebného zákona ). 

3. Prevádzkovateľ a užívateľ je povinný zaistiť riadnu obsluhu a údržbu, dodržiavanie predpisov  a  

pokynov  dozorných  orgánov  a  vykonávanie  predpísaných  revízií  a opráv v  zmysle vyhlášky 

MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 

technologických zariadení. 

4. Obslužný  personál  musí byť oboznámený s prevádzkou a celého jej príslušenstva a musí byť 

zaškolený na obsluhu. 

5. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v riadnom technickom stave tak, aby nedošlo       k 

vzniku požiarnych alebo hygienických nedostatkov, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, alebo 

ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 
6. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je vlastník stavby povinný postupovať podľa  

zákona č. 162/95 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv                        
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov. 

 
Pri   miestnom   zisťovaní   v   rámci  kolaudačného  konania boli zistené    nedostatky, ktorými sú: 
  
 nedostatky uvedené v písomnom záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica 

č.: IPBB-OBOZP II./KON/2019/2594-38 zo dňa 18.02.2019: 

Inšpektorát práce v Banskej Bystrici v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. 

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné 

skutočnosti: 

- Nebola predložená úplná projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektroinštalácie, napr. 

na schémach trafostanice nie sú uvedené informácie o vstupoch VN aNN výstupoch, nie je uvedený 

skutočne nastavený vypínací prúd hlavného ističa elektrického rozvádzača ANG a pod., čo je 

porušením § 13 ods. 1, 2 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0703) 

- Úradná skúška k inštalovanému vyhradenému technickému zariadeniu elektrickému nehodnotí 

skutkový stav, lebo v inšpekčnej správe č. 69-2266 z úradnej skúšky je uvedený nesprávny údaj 

(344A) nastaveného vypínacieho prúdu hlavného ističa elektrického rozvádzača ANG (skutočnosť 

je 328A), čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v 

nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0703) 

- Predložená správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektroinštalácie 

kioskovej trafostanice GRAPER MKP 800 zo dňa 17.9.2018 vypracovaná RT Blažejom Svrčekom 

č. osv.: 0490/2/2007-EZ-E-E1.0-A nehodnotí úplne a jednoznačne stav bezpečnosti elektrického 

zariadenia, lebo nie je uvedená hodnota pre meranie impedancie Rz TS, čo je porušením § 13 ods. 

3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov čl. 2.1 a 5 STN 33 1500:1990+Z 1:2007. 

(0703) 

- Na hlavnom ističi v elektrickom rozvádzači trafostanice ANG v.č.: 147/2018 nie je nastavená 

hodnota istenia na projektovanú hodnotu 344 A, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 

Z.z. v znení neskorších predpisov. (0704) 

- Nainštalovaný elektrický rozvádzač VRIS 2 K výr. č. 14689/2018 má na štítku výrobcu 
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deklarované krytie IP44/2x, ale pri otvorenom rozvádzači sú prístupné živé časti - pripojovacie 

svorky vstupných a výstupných vodičov, čo je porušením § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. v 

znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 8.2.2 STN EN 61439-1:2012. (0704) 

- Podľa predložených vyhlásení o zhode k nainštalovanému elektrickému rozvádzaču ANG v.č.: 

147/2018 a k blokovej trafostanici GRAPER MKP 800 v.č. GZ0270 bola posudzovaná zhoda podľa 

neplatného zákona NR SR č. 264/1999 Z.z., čo je porušením § 4 ods. 2 a § 23 ods. 1 zákona NR 

SR č. 56/2018 Z.z. (1311) 

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby 

a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Banská Bystrica s ú h l a s í  s vydaním rozhodnutia na 

kolaudovanú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť zistené 

nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od 

vydania právoplatného rozhodnutia. Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie 

kolaudačného rozhodnutia. 

 
 Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona osvedčením, že predmetná 

stavba je spôsobilá na prevádzku. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 04.01.2019 podal navrhovateľ/stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, Obci Stožok návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Stožok - 

Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“, na pozemkoch parc. KN- C č. 2054, 2011, 1931, 1930, 1929, 

1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1296/3, 1923, 1922, 1921,1920, 1919, 1917, 1916, 1915, 2073, 1914, 

1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1284/1 (KN-E 3078/1,2619/1, 2618/2), 554/9, 554/10,1902,1901, 

2074, 216, 528/4, 528/17, 528/18, 2077/1, 2078, 2079, 2080, 2081, 2090, 2082, 2083/2, 2083/3,2083/1, 

2084, 2075, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 535/1, 537/5, 537/1, 538, 540/1, (KN-E 1145), 2076, 

499/1 (KN-E 1281/3), 2077/2, 528/5, v katastrálnom území Stožok, pre ktorú vydala Obec Stožok dňa 

23.01.2018 pod číslom S2017/00327-sp-S2018/00015-sp stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 22.02.  

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 16.01.2019, pod č.j.: S2019/00062-ozn začatie 

kolaudačného konania a návrh na kolaudáciu predmetnej stavby preskúmal pri ústnom pojednávaní 

spojenom s miestnym zisťovaním dňa 12.02.2019, dokedy účastníci konania a dotknuté orgány mohli 

uplatniť svoje námietky - na túto skutočnosť boli upozornení v oznámení. Upovedomenie o začatí 

kolaudačného konania bolo doručené všetkým účastníkom a dotknutým subjektom kolaudačného 

konania do vlastných rúk a doporučene a verejnou vyhláškou. Z ústneho pojednávania bol vyhotovený 

protokol a tvorí súčasť spisového materiálu. 

Stavebný úrad verejnou vyhláškou pod č.j. S2019/00062-prer. zo dňa 20.06.2019 vyzval 

navrhovateľa, aby návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia doplnil o porealizačné stanovisko 

Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie, vyplývajúce zo stanoviska č. 24/2017 zo dňa 

06.09.2017 a o protokol, alebo porealizačné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., 

Banská Bystrica, ktorý vyplýva z vyjadrenia č. CS SVP OZ BB 47/2017/17, CZ4081/2017-39210 zo 

dňa 06.04.2017.  

Dňa 05.06.2020 pod č. 29/2020 bolo vydané súhlasné stanovisko Koordinačného združenia obcí 

mikroregiónu Podpoľanie a dňa 05.09.2019 pod č.j. CS SVP OZ BB 21/2019/23 312060 stanovisko 

Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Banská Bystrica bez námietok. 

V kolaudačnom konaní navrhovateľ predložil všetky náležitosti podľa stavebného zákona a 

podľa §17 a §18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, predložené náležitosti sú súčasťou spisového materiálu. 
 Ku stavbe sa vyjadrili: Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene č.j. 
ORHZ-ZV2-2019/000052-002 zo dňa 22.01.2019; Inšpektorát práce Banská Bystrica pod č. IPBB-
OBOZP II./KON/2019/2594-38 zo dňa 18.02.2019; Koordinačné združenie obcí mikroregiónu 
Podpoľanie pod č.j. 29/2020 zo dňa 05.06.2020; Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská 
Bystrica pod č.j. CS SVP OZ BB 21/2019/23 312060 05.09.2019. 

Vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné.  
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 V konaní sa zistilo, že kolaudovaná stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v 

stavebnom konaní a boli dodržané  podmienky určené v stavebnom  povolení. Stavba vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.  
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, na základe čoho 

Stavebný úrad rozhodol v predmetnej veci tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
* 
 

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol vybraný v sume 250,00 Eur v hotovosti do pokladne Obce 
Stožok, v zmysle položky č. 62a písm. g), sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona 
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Toto rozhodnutie je verejná vyhláška a podľa § 26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Obce Stožok: www.stozok.sk. 

 

Poučenie: 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.  

o  správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo  dňa doručenia tohto 

rozhodnutia konajúcemu orgánu, Obci Stožok.  

 Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie 

preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Darina P e t r i n c o v á 

starostka obce 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. Obec Stožok - starostka obce 

3. Verejná vyhláška 

 

Na vedomie: 

 

1. Ing. Vladimír Kročan, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, - projektant 

2. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12,960 01 Zvolen 

4. OR Hasičského a zách. zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 

5. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

6. Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

7. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študenstká 12, 960 01 Zvolen 

8. OÚ Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOPaK, J. G Tajovského 9, 962 12 Detva 

9. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán OH, J. G Tajovského 9,962 12 Detva 

 

Po právoplatnosti: 

 

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

http://www.stozok.sk/

