MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
___________________________________________________________________________
Č. j.: 2018/2725/16547/002- La
Vo Svite dňa 14. 01. 2019

KOLAUDAČNÉ

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška
Stavebníci: Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu
záhradkárov 35-9 Breziny v zastúpení ........................................................................................
podali dňa 23.11.2018 na Mesto Svit návrh na kolaudáciu časti stavby – stavebného objektu
„SO 02. 3 Odberné elektrické zariadenia“ na pozemkoch parc. č. KN – C 626/1, 626/107,
463/569, 462/214 v k. ú. Svit. Na stavebný objekt bolo vydané stavebné povolenie Mestom
Svit pod č. j.: 2017/2299/07648/005-La dňa 12.02.2018, právoplatné dňa 19.03.2018. Dňom
podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
po preskúmaní návrhu stavebníkov a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje
užívanie časti stavby – stavebného objektu „SO 02. 3 Odberné elektrické zariadenia“
v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite na pozemkoch parc. č. KN – C 626/1,
626/107, 463/569, 462/214 v k. ú. Svit.
Časť stavby – stavebný objekt „SO 02. 3 Odberné elektrické zariadenia“ obsahuje
Elektromerové rozvádzače na pozemkoch parc. č. KN – C 626/1, 626/107, 463/569, 462/214
v k. ú. Svit a napojenia do SPP6 a SR skríň a z nich napojené skrine RE1.0 pre odberné
miesta na pozemkoch v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite, podľa
vyhotovených správ z odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických
zariadení, ktoré tvoria prílohu návrhu na kolaudáciu predmetného stavebného objektu.
Pre užívanie časti stavby - stavebného objektu stavebný úrad podľa § 82 ods. 2
stavebného zákona určuje túto podmienku:
1.

Pri užívaní časti stavby – stavebného objektu dodržiavať požiarnu bezpečnosť, hygienu,
starostlivosť o životné prostredie a bezpečnosť osôb.

Odôvodnenie
Stavebníci: Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu
záhradkárov 35-9 Breziny v zastúpení .............................................................................
podali dňa 23.11.2018 na Mesto Svit návrh na kolaudáciu časti stavby – stavebného objektu
„SO 02. 3 Odberné elektrické zariadenia“ na pozemkoch parc. č. KN – C 626/1, 626/107,
463/569, 462/214 v k. ú. Svit. Na stavebný objekt bolo vydané stavebné povolenie Mestom
Svit pod č. j.: 2017/2299/07648/005-La dňa 12.02.2018, právoplatné dňa 19.03.2018. Dňom
podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. Oznámenie o začatí kolaudačného konania
a nariadenie ústneho pojednávania zo dňa 13.12.2018 bolo doručené účastníkom konania
verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Stavebný úrad preskúmal návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej časti stavby – stavebného objektu
na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 14.01.2019.
V konaní bolo zistené, že stavba – stavebný objekt bol uskutočnený v súlade
s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a podmienok určených v stavebnom povolení
s drobnými zmenami, ktoré sú zakreslené v dokumentácii skutočného vyhotovenia
stavebného objektu a odsúhlasené zodpovedným projektantom stavby. Jedná sa o také
zmeny, ktoré si nevyžadujú osobitné konanie. Žiaden z účastníkov konania a dotknuté orgány
nepodali písomne ani na tomto ústnom pojednávaní zápisom do protokolu námietky
k vydaniu povolenia na užívanie predmetnej stavby – stavebného objektu. Pri výstavbe
sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a boli pri výstavbe použité
certifikované výrobky. Na stavbe – stavebnom objekte boli vykonané predpísané skúšky.
Po posúdení požadovaných dokladov a podkladov bolo zistené, že užívaním časti stavby
nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a preto bolo užívanie časti
stavby povolené.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov podľa položky 62a bol uhradený vo výške 120,0 € v pokladni Mesta
Svit, pokladničný doklad č. 4686/18.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia podaním na Mesto Svit, Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova
268/32, 059 21 Svit. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov toto rozhodnutie
je možné preskúmať súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
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Vyvesené dňa: ..........................

Zvesené dňa: ............................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
058 01 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
.........................................................................................................
Ing. Jozef Cerva, prokom, Levočská 866, 058 01 Poprad - projektant

