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OBEC POPROČ, zastúpená starostkou obce
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VEREJNA VYHLÄSKA

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Poproä,
OCU-E-400/2019 Ing. BernÍková/0911219020 dňa 18. 11.2019

Vec

Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

ROZHODNUT E

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice, dňa 16. 8. 2019
predložila návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "PoproČ - vymiestnenie
trafostanice TS10, úprava NN ul. Západná" na pozemkoch parc. č. 298/1, 298/6 a 2511/2
v kat. úz. Poproč.

Obec Poproč, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ v súlade
s § 82, ods. 1 stavebného zákona

povoFuje užívanie stavby

"Poproč - vymiestnenie trafostanice TS10, úprava NN ul. Západná" na pozemkoch
parc. č. 298/1, 298/6 a 2511/2 vkat. úz. Poproč pre navrhovateľa VSD a. s., Mlynská 31,
Košice.

Stavba obsahuje:
r

2 - stlpová 250 kVA trafostanica.

VN vzdušná prípojka AXCES 3x70/25 o dlžke 25,0 m.

NN kábel NAYY-J 4x150 o celkovej dÍžke 264,0 m.

prepojenie NN najestvujúcu sieťAES 4x95 o dížke 17,0 m..

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov určuje tieto podmienky:

dodržiavať všetky do úvahy prichádzajúce protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

Ph miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené žiadne závažné
nedostatky, ktoré by bránili riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby na daný účel.
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ODÔVODNENIE:

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a. s. so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, listom
zo dňa 16. 8. 2019 podala návrh na príslušný stavebný úrad na vydanÍe kolaudačného
rozhodnutia na stavbu "Poproč - vymiestnenie trafostanice TS10, úprava NN ul. Západná"
na pozemkoch parc. č. 298/1, 298/6 a 2511/2 v kat úz. Poproč. Týmto dňom bolo začaté
kolaudačné konanie v predmetnej veci.

Na základe uvedenej žiadosti Obec Poproč oznámila dňa 26. 8. 2019 začatie kolaudačného
konania verejnou vyhláškou a toho istého dňa aj všetkým známym účastníkom konania
a dotknutýmorgánom. Dňa 30. 9. 2019 sa uskutočnilo v predmetnejveci ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním.

Ku kolaudacii boli navrhoyateľom pnsdložené doklady podľa § 17 a § 18 vyhl.
č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to :

technicko - geodetická dokumentácia 20 dňa 12. 7. 2019
zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 16. 8. 2019
kópia stavebného povolenia pod č. OcÚ-A-356/2018-2 zo dňa 19. 11. 2018
správy o odbornej prehliadke askúške elektrického zariadenia zo dňa 19. 3. 2019
azodňa17.7.2019
vyj'adrenie Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti OŽP zo dňa
23. 10. 2019 pod č. OU-KS-OSZP-2019/013476
osvedčenie o úradnej skúške VTZ zo dňa 12. 8.2019
osvedčenia o kusovej skúške rozvádzačov zo dňa 18. 4. 2019 a zo dňa 7. 6. 2019
osvedčenia a certifikáty materiálov a výrobkov zabudovaných na stavbe.
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konania predložené žiadne námietky a pripomienky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
na horeuvedenú stavbu. Stavba bola zrealizovaná podFa odsúhlaseného projektu stavby,
bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili jej bezpečnému užívaniu. Užívaním predmetnej
stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Na základe týchto skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať v zmysle § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o spravnom konaní v znení neskoréích predpisov odvolanie na Obec Poproč do 15 dní
odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku. Včas podané odvol á odkladný účinok.
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