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KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 

 

 
 Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako 

stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom  

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

 

rozhodlo 

 

podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v súlade s § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

     povoľuje užívanie stavby 

 

„Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice“, 

na účely prevádzky na pozemkoch parcelné čísla 8153, 8154, 8173/2, 8173/3, 8173/1, 8294 

(parcela registra „E“ 2711/501) v katastrálnom území Severné Mesto, na pozemkoch 

parcelné čísla 3559/78, 3383/2, 3393/1, 8150, 8184, 3474/1, 8183, 8295/1 (parcela registra 

„E“ 1459/1, 2746/6, 2768, 2769/1, 2769/2, 2775, 2774), 8009/1, 3473/2, 3415/1, 3415/8, 

8182/1, 8192, 8193/1, 8193/2, 8292/1, 8295/2 (parcela registra „E“ 1459/3, 2795/3, 2801/2), 

8295/3, 8309/3, 8366/15 (parcela registra „E“ 776/1), 3276, 3122/1(parcela registra „E“ 

2733/2, 2732), 3122/2, 3122/4 v katastrálnom území Letná a na pozemku parcelné číslo 2550 

v katastrálnom území Stredné Mesto (evidovaných v registri “C“), pre navrhovateľa 

spoločnosť SPP-distribúciu, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739.   

 

Stavba pozostávala z výmeny nízkotlakých oceľových NTL plynovodov a ich súčastí 

za STL plynovody z materiálu PE (D32 až D63) prípojky v celkovej dĺžke 786,13 m a STL 

plynovody PE (D40 až D160) v celkovej dĺžke 2339,88 m na tlakovú hladinu 300 kPa. Stavba 

bola členená do 13 vetiev a prechádzala ulicami Česká, Jakobyho, Haviarska, Tyršovo 

nábrežie, Bellova, Gorkého, Garbiarska, Slovenskej jednoty, Komenského, Czambelova, 
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Chalupkova. Celková dĺžka rekonštruovaných STL plynovodov je 3171,63 m. Stavba 

pozostávala z realizácie NTL dopojenia OPZ a realizácie prepojov a odpojov. 

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, určuje 

podľa § 82 ods. 4 stavebného  zákona v súlade s § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky: 

  

1.  Pri užívaní stavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce hygienické, protipožiarne a 

bezpečnostné predpisy vyplývajúce z ustanovení stavebného zákona a príslušných 

technických noriem. 

2. Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona dokumentáciu skutočného 

realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá 

novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.  

3. Počas užívania stavby je užívateľ povinný dodržať ustanovenia stavebného zákona, 

platných technických noriem a súvisiacich predpisov, bezpečnostné a prevádzkové 

predpisy výrobcov zariadení a prevádzkové predpisy stavby. Je povinný udržiavať stav 

zariadenia podľa príslušných noriem a predpisov a vykonávať pravidelné prehliadky 

a skúšky zariadenia v zmysle inšpekčných správ.  

4. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto kolaudačnom rozhodnutí. 

   

Na stavbe neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

Účastníci konania nepodali žiadne námietky ku kolaudácii predmetnej stavby.   
 

Toto rozhodnutie je podľa  § 26 správneho poriadku doručované verejnou vyhláškou. 
 

 

Odôvodnenie  

 

Navrhovateľ spoločnosť SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava v 

zastúpení Ing.Richarom Neklapilom, Baltická 1, Košice podala dňa 19.06.2019 návrh na 

kolaudáciu stavby: „Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná 

trieda, Košice“, na pozemkoch parcelné čísla 8153, 8154, 8173/2, 8173/3, 8173/1, 8294 

(parcela registra „E“ 2711/501) v katastrálnom území Severné Mesto, na pozemkoch parcelné 

čísla 3559/78, 3383/2, 3393/1, 8150, 8184, 3474/1, 8183, 8295/1 (parcela registra „E“ 1459/1, 

2746/6, 2768, 2769/1, 2769/2, 2775, 2774), 8009/1, 3473/2, 3415/1, 3415/8, 8182/1, 8192, 

8193/1, 8193/2, 8292/1, 8295/2 (parcela registra „E“ 1459/3, 2795/3, 2801/2), 8295/3, 8309/3, 

8366/15 (parcela registra „E“ 776/1), 3276, 3122/1(parcela registra „E“ 2733/2, 2732), 

3122/2, 3122/4 v katastrálnom území Letná a na pozemku parcelné číslo 2550 v katastrálnom 

území Stredné Mesto (evidovaných v registri “C“), ktorú zrealizovala na základe stavebného 

povolenia vydaného Mestom Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, pod 

č.MKA/2017/11922-06/I/SEL zo dňa 06.09.2017.             .   

 

Stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto dňa 01.07.2019 vyzval 

stavebníka na zaplatenie správneho poplatku v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia písomnej 

výzvy. 

  

Správny poplatok bol stavebníkom dňa 22.07.2019 zaplatený vo výške 250,- € slovom 

dvestopäťdesiat eur podľa pol. 62a písm. g/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je 

prílohou zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych 

predpisov. 
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Stavebný úrad, pracovisko Košice – Staré Mesto, oznámil dňa 23.07.2019 začatie  

kolaudačného konania verejnou vyhláškou a dňa 12.09.2019 vykonal ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na 

stavbe zistené žiadne nedostatky.   

   

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli mestskej časti Košice – Severné Mesto 

vyvesená dňa 30.07.2019 a zvesená dňa 14.08.2019, na úradnej tabuli mestskej časti Košice –

Staré Mesto vyvesená dňa 29.07.2019 a zvesená dňa 12.08.2019, na úradnej tabuli tunajšieho 

stavebného úradu vyvesená dňa 24.07.2019 a zvesená dňa 08.08.2019 a zverejnená na 

internetovej stránke www.kosice.sk od dňa 24.07.2019 do dňa 08.08.2019. 

 

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky 

proti kolaudácii predmetnej stavby.  

 

 

K návrhu boli doložené tieto vyjadrenia dotknutých orgánov a doklady: 

- porealizačné zameranie STL plynovodov, prípojok, OPZ z 11/2018,  

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 28.03.2019, 

- prehlásenie zhotoviteľa o realizácií stavby zo dňa 13.11.2015, 

- zápisnica o odovzdaní a prevzatí zvláštneho užívania komunikácií - prekopávok s úplnou 

povrchovou úpravou v meste Košice zo dňa 18.12.2018, 

- záznam z preberania a odovzdania plôch zelene zo dňa 28.06.2019, 

- záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby od Okresného úradu Košice, OSŽP, štátnej správy 

odpadového hospodárstva č.OU-KE-OSZP3-2019/011620 zo dňa 07.02.2019,  

- osvedčenia Technickej inšpekcie, a.s., č.2261/3/2018 zo dňa 22.05.2018, č.3142/3/2018 zo 

dňa 27.08.2018, č.2260/3/2018 zo dňa 30.05.2018, č.4411/3/2018 zo dňa 16.10.2018, 

č.4410/3/2018 zo dňa 16.10.2018, o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia 

(plynového zariadenia), 

- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia (východisková, 

jednotlivé vetvy) zo dňa 08.11.2018, 

- zápis o tlakovej skúške potrubia/ plynovodu, prípojky (jednotlivé vetvy) zo dňa 17.05.2018, 

zo dňa 08.08.2018, zo dňa 30.05.2018, zo dňa 08.10.2018, zo dňa 28.09.2018,  

- stavebný denník, 

- certifikáty preukázania zhody, atesty použitých stavebných výrobkov. 

 

 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že predmetná 

stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní so 

zakreslenými drobnými zmenami. Zrealizované drobné zmeny sa podstatne neodchyľujú od 

dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a realizovanými 

zmenami nebudú priamo dotknuté susedné nehnuteľnosti.  

 

 

 Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej 

časti tohto  rozhodnutia. 

 

 

 

 

http://www.kosice.sk/


 4 

 

 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní  v znení neskorších predpisov podať na stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré 

Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, odvolanie do 15 dní  odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie 

je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Ing. Peter Garaj 

        vedúci referátu stavebného úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

2. Ing.Richard Neklapil, Baltická 1, Košice  

3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice  

4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 

5. ŽSR, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

6. Slovenský červený kríž, Grösslingova 24, Bratislava, 811 01 

   7. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto 

pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 26 správneho 

poriadku tak, že rozhodnutie stavebného úradu č.MK/A/2019/16252-04/I/SEL zo dňa 

27.09.2019 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu, príslušnej 

mestskej časti a na internetovej stránke www.kosice.sk.    

 

Na vedomie: 

1. Projektant: Ing.Erik Jarsch, SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

2. Zhotoviteľ: Montrúr s.r.o., Medená 21, Košice 

3. Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice + verejná vyhláška 

4. Mestská časť Košice – Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice + verejná vyhláška 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 

zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch 

prevádzkovateľa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kosice.sk/
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POTVRDENIE 
 

 

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho poriadku povahu verejnej 

vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti Košice – Severné 

Mesto a mestskej časti Košice – Staré Mesto po dobu 15 dní.   

 

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto 

potvrdenie zaslať na Mesto Košice, pracovisko – Staré Mesto, Hviezdoslavova 

č.7, Košice. 
 

 

 

 

Číslo rozhodnutia:MK/A/2019/16252-04/I/SEL   zo dňa 27.09.2019 
 

 

 

 

Vyvesené dňa: 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis: 
 

 

 


