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KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 
          
            
 
 

VSD, a.s. Mlynská 31, Košice podala dňa 23.05.2022 obci Vyšný Mirošov ako 
príslušnému stavebnému úradu, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
„Vyšný Mirošov – zriadenie DTS úprava NN a DP “  na  pozemkoch C-KN 737/1 a 739/1 
v stave E-KN č. 1438, C-KN č. 670 v stave E-KN č. 1702,  C-KN č. 662/1 C-KN č. 663/2 v  
katastrálnom území obce Vyšný Mirošov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou 
Vyšný Mirošov pod č. 86/2020-193 zo dňa 18.09.2020. 

Obec Vyšný Mirošov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších noviel (ďalej 
len stavebný zákon) a podľa §46 a §47 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), po preskúmaní návrhu a na základe 
ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 81 a § 82, ods.1 
stavebného zákona  

 

po vo ľ uj e  už í va n i e  
 
stavby s názvom: „Vyšný Mirošov – zriadenie DTS úprava NN a DP“ 

na pozemku:   C-KN 737/1 a 739/1 v stave E-KN 1438, C-KN 670 (E-KN 1702),  

C-KN č. 662/1 a 663/2, v katastrálnom území obce Vyšný Mirošov  

navrhovateľ:  VSD, a.s. Mlynská 31, Košice 

druh stavby:  Inžinierska stavba  

 

V rámci tvaromiestnej obhliadky v kolaudačnom konaní neboli zistené odchýlky 
skutočnej realizácie stavby od dokumentácie, overenej v stavebnom konaní ani iné závady 
brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia.  

V kolaudačnom konaní neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené námietky 
účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné záväzné stanoviská dotknutých orgánov.  
 

Od ô vo d ne n i e  
                                 

  VSD, a.s. Mlynská 31, Košice podala dňa 23.05.2022 obci Vyšný Mirošov ako 
príslušnému stavebnému úradu, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
„Vyšný Mirošov – zriadenie DTS úprava NN a DP “  na  pozemkoch C-KN 737/1 a 739/1 
v stave E-KN č. 1438, C-KN č. 670 v stave E-KN č. 1702,  C-KN č. 662/1 a C-KN č. 663/2 v  
katastrálnom území obce Vyšný Mirošov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou 
Vyšný Mirošov pod č. 86/2020-193 zo dňa 18.09.2020. Uvedeným dňom bolo kolaudačné 
konanie začaté. 



Ku žiadosti bolo doložené porealizačné zameranie – energetika zo dňa 08.03.2022, 
kópia stavebného povolenia, správa o odbornej skúške a prehliadke el. zariadenia, osvedčenie 
o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického, zápis o napäťovej skúške 
vn káblového vedenia, certifikáty preukázania zhody – technické osvedčenia stavebných 
výrobkov, vyjadrenie OÚ Svidník – OSŽP č. 2022/004981-002 zo dňa 13.09.2022, stanovisko 
ORHZ SK1-2022/000876-002 zo dňa 20.6.2022 a zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 
v súlade s platným stavebným povolením.  

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na 
ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 20.06.2022. 
Navrhovateľ pri ústnom pojednávaní predložil právoplatné stavebné povolenie, projekt stavby 
overený v stavebnom konaní a doklady o vhodnosti výrobkov. Z priebehu ústneho 
pojednávania bola vyhotovená zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná prítomnými 
účastníkmi konania. V kolaudačnom konaní neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené 
námietky účastníkov konania.  

V konaní stavebný úrad skúmal najmä či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie 
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, či boli dodržané podmienky stavebného 
povolenia a či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný 
záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia 
a bezpečnosti práce. 

Po doložení chýbajúcich dokladov, stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu 
preskúmal návrh spolu s projektovou dokumentáciou a spisový materiál, posúdil ho, 
predovšetkým so stavebným zákonom ako aj s príslušnými vyhláškami Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky, zabezpečil procesné práva účastníkov konania 
a dostatočne zistil skutkový stav veci. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ splnil podmienky 
pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, kde užívaním nebude ohrozená bezpečnosť a ochrana 
zdravia ľudí a nebude ohrozené životné prostredie, rozhodol stavebný úrad tak, ako je 
uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 

P o uč e n ie  
 

  Podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním  obci Vyšný 
Mirošov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných  
prostriedkov. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                     Michal Petranik 
                                            starosta obce Vyšný Mirošov 

 
Doručuje sa : 

1. VSD, a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 
2. OR HaZZ, čat. Nebiljaka 1, Svidník 089 01 
3. OÚ SK – OSŽP, Sov. hrdinov 102, Svidník 
4. Obec Vyšný Mirošov, starosta obce 

Ostatným účastníkom konania  formou verejnej vyhlášky 


