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Obec  Švábovce 
- stavebný úrad - 

059  12 Švábovce 132 

Č.j.:  ŠV-2022/151                                                                                                 Švábovce  09.05.2022 
         
 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
 

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

 
         Obec  Švábovce, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, § 2 

písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností  z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky preskúmal v kolaudačnom konaní podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona 

návrh od Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu  
 

„Švábovce - Úsvit - Výstavba TS a VN, SO 03 - VN vedenie“ 
na poz. parc.č KN  C 2721, 2964, 2969, 2963, 2962, 2960, 2958, 2957, 2933, 2931, 2930, 2961, 2811, 

2723, 2722, 2738 v k.ú. Švábovce. 
 
       Stavebné povolenie vydala Obec  Švábovce  pod číslom  ŠV-2021/55  zo dňa  10.05.2021. 
       Po preskúmaní návrhu a na základe výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

šetrením konaného dňa   02.05.2022  stavebný úrad podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona 

 

povoľuje užívanie stavby 

 
 

„Švábovce - Úsvit - Výstavba TS a VN, SO 03 - VN vedenie“ 
na poz. parc.č KN  C  2721, 2964, 2969, 2963, 2962, 2960, 2958, 2957, 2933, 2931, 2930, 2961, 2811, 

2723, 2722, 2738  v k.ú. Švábovce. 
 

Popis stavby: 
VN vedenie: Zriadenie VN prípojky pre nové TS, prípojka je prevedená jestv. závesným káblom 

AXCES 3x70/25 o dĺžke 335 m, bez prerušenia zem-vzduch. Nové podperné body - 8 ks. Vedenie 

zemným káblom 20 AXCES 3x70/25 15m do TS 0501-0017 Hozelec Úsvit PD kiosk a káblom 20 

AXCES 3x70/25 445 m do TS 0501-0018 Obec. 
 

  Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 

1. Užívateľ je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby a udržiavať ju v dobrom  stavebno-

technickom stave tak, aby jej užívaním nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. 
2. Užívateľ stavby je povinný archivovať všetky doklady o stavbe po dobu užívania a prípadné 

zmeny ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. 
3. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle 

platných technických predpisov, ako aj príslušných STN. 
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O d ô v o d n e n i e 

 
Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice  podal  dňa  

09.03.2022 na  tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Švábovce - Úsvit - Výstavba 

TS a VN, SO 03 - VN vedenie“  na poz. parc.č. KN C 2721, 2964, 2969, 2963, 2962, 2960, 2958, 

2957, 2933, 2931, 2930, 2961, 2811, 2723, 2722, 2738 v k.ú. Švábovce.  Stavebné povolenie vydala 

Obec  Švábovce  pod číslom  ŠV-2021/55  zo dňa  10.05.2021. 
Správny orgán oznámil dňa 21.03.2022 začatie kolaudačného konania účastníkom konania 

verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona a dotknutým orgánom štátnej správy, 

a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 02.05.2022. 
V zmysle ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 

prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný 

úrad oznámi účastníkom konania začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní 

pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. V tomto prípade sa jedná o líniovú 

stavbu. 
K žiadosti doložil kópiu stavebného povolenia, certifikáty o použitých materiálov, správu o 

odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, technicko-geodetickú dokumentáciu, 

zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. V konaní sa vyjadril dotknutý orgán štátnej správy: Inšpektorát 

práce Prešov pod číslom 2022/3516/6673 zo dňa 09.05.2022. Stanovisko bolo súhlasné. 
Miestnym šetrením bolo zistené, že stavba je prevedená podľa dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní a sú splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení.  
Neboli zistené závady, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a riadne užívanie  

stavby na uvedený účel, a preto stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 
P o u č e n i e : 
       Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), 

a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu  obec – Obec 

Švábovce, 059 12 Švábovce 132. 
 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.). 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                              Ing.  Ján Mlynár v. r. 
        starosta obce 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky  a  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli v obci Švábovce a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým – 

rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 

mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom 

doručenia. 
 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 10.05.2022                                                        Zvesené dňa: 
 

 

 

 

   ..............................................                                                     ............................................. 
          pečiatka a podpis                                                                          pečiatka a podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozhodnutie obdržia: 

 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

 ostatní účastníci konania, vlastníci dotknutých nehnuteľností   – oznámi sa verejnou vyhláškou 

Na vedomie: 

 Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 3308/6, 080 01 Prešov 


