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

Mesto Vrbové ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 

ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 46 a § 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“), rozhodujúc na podklade vykonaného konania podľa § 82 ods. (1), (2) 

stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a ť 

 
stavbu „TA_Vrbové, Nová TS, VNK, NNK“, za družstvom,,“ na pozemkoch registra „C“-

KN parcelné čísla 1222/13, 1219/2 (v tom EKN 1319/1), 1367/2 (v tom EKN 1320), 1381 (v 

tom  EKN 1320), 1324, 1222/12, 1324, 1366/2 (v tom EKN 1319/1), 1169 (v tom EKN 

1316/2, 1317/2), 1222/18 - TS, Vrbové,v katastrálnom území Vrbové od navrhovateľa 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

 

Druh stavby: novostavba 

Účel stavby:  inžinierska stavba – miestne rozvody elektriny. 

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. 31655/15/2016-Ka zo dňa 

06.02.2016, právoplatné dňa 21.03.2016.   

   

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. (2) stavebného zákona určuje tieto 

podmienky: 

1. Stavbu možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím až po nadobudnutí 

právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší  stavebný  úrad.  

2. Stavba sa povoľuje ako trvalá, jej užívanie nie je časovo obmedzené. 

3. Vlastník stavby je povinný ju udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo 

nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, 

a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

4. Vlastník stavby je povinný overený projekt stavby a právoplatné kolaudačné rozhodnutie 

uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníkov ich odovzdajú novým 

nadobúdateľom a pri odstránení stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona). 

 

V kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých 

orgánov. 

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa navrhovateľovi predpisuje správny poplatok      

vo výške 120,00 EUR (slovom šesťdesiat eur), ktorý zaplatil dňa 12.07.2019                               

v pokladni Mestského úradu Vrbové. 

 

O D Ô V O D N E N I E 
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Stavebný úrad prijal dňa 12.07.2019 návrh navrhovateľa Západoslovenská distribučná, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu „TA_Vrbové, Nová TS, VNK, NNK“, za družstvom,,“ na pozemkoch registra „C“-

KN parcelné čísla 1222/13, 1219/2 (v tom EKN 1319/1), 1367/2 (v tom EKN 1320), 1381 (v 

tom  EKN 1320), 1324, 1222/12, 1324, 1366/2 (v tom EKN 1319/1), 1169 (v tom EKN 

1316/2, 1317/2), 1222/18 - TS, Vrbové,v katastrálnom území Vrbové“  

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. 3655/15/2016-Ka zo dňa 06.02.2016, 

právoplatné dňa 21.03.2016 

Dňom podania návrhu sa začalo kolaudačné konanie, ktoré bolo oznámené účastníkom 

konania a dotknutým orgánom listom č. 1310/8462/2019/OKK-Ra zo dňa 22.07.2019. Týmto 

listom bol zároveň určený termín ústneho pojednania spojeného s miestnym zisťovaním na 

deň 20.08.2019.  

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predložil navrhovateľ 

stavebnému úradu, zápis o odovzdaní a prevzatí diela, montážny denník, osvedčenie o úradnej 

skúške, revíznu správu elektrickej prípojky, revíznu správu bleskozvodovej sústavy, montážny 

denník, certifikáty použitých materiálov, osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača, plán 

skutočného vyhotovenia, porealizačné geodetické zameranie . 

 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.  

 

Stavebný úrad usúdil, že skutočné uskutočnenie stavby a jej užívanie nebude 

ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, 

bezpečnosti práce a technických zariadení. 

Vzhľadom k hore uvedeným skutočnostiam, stavebný úrad konštatoval,                       

že navrhovateľ splnil podmienky pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre užívanie stavby, 

a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

P O U Č E N I E 

 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 

dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na  Mesto Vrbové, Mestský úrad, ul. M. R. 

Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, 

Odbor výstavby a bytovej politiky, 917 02 Kollárova 8, Trnava. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                                          Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         primátorka Mesta Vrbové 

Doručuje sa: 

- účastníkom konania: 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (navrhovateľ) 

2. Mesto Vrbové, Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové  

3. Mesto Vrbové, Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové - verejná vyhláška 

 

Kópia: Mesto Vrbové – Spoločný stavebný úrad - spis 


