
 

 

 

Obec    P r i e p a s n é 
 

Priepasné  č. 109,    906 15  Košariská 
 

Zn.:  09,R/2017/2019 – Prie                                                                                              Priepasné,  dňa  05. 02. 2019 
Vybavuje : Ing. J. Plačko 
  
 

K o l a u d a č n é   r o z h o d n u t i e 
 
 

Navrhovateľ:      Západoslovenská distribučná,  a. s.   IČO: 36 361 518 
   so sídlom Čulenova ul. č 6, 816 47 Bratislava, 
   v zastúpení 

   p. Tomáš  N é m e t h, technik projektov a inžinieringu_D  

   Tematínska ul. č. 6, 851 05 Bratislava 5 
     
 

podal dňa  09. 11. 2017  na Obec Priepasné,  Obecný úrad  v  Priepasnom návrh  na vydanie  kolaudačného rozhod-
nutia na stavbu „SA_Priepasné, kabelizácia k odb., TS 45-4, VNK“, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 
19. 05. 2017  pod zn.: 03,R/2016 – Prie Obcou Priepasné. 
        Obec Priepasné ako príslušný stavebný úrad podľa §117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) administratívnoprávne zastú-
pená podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov starostom Obce Priepasné p. Peter Czere ako správnym orgánom, v kolaudačnom konaní žiadosti Západo-
slovenskej distribučnej a. s. Bratislava v zastúpení p. Tomáš Németh (ďalej len „stavebník“) podľa predložených do-
kladov a vykonaného miestneho šetrenia posúdil predložený návrh a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov  
 

p o v o ľ u j e  u ž í v a n i e  l í n i o v e j  s t a v b y  
 

„SA_Priepasné, kabelizácia k odb. TS 45-4, VNV“ 
 

prechádzajúcej po pozemkoch, parcely reg. v registri KN „C“ 18046/1, 18046/2, 18047/2, 18832/1, 18832/2, 18912, 
18845/1, 19913, 18949, 18956/2, 18920, 19089/4 a 19167/1,  katastrálne územie Priepasné. Umiestnenie stavby na 
uvedených pozemkoch bolo povolené územným povolením zo dňa 21. 10. 2015, zn.: 08,R/2015 – Prie, vydané 
Obcou Priepasné.    

Kolaudovaná stavba obsahuje: 
-  SO 01  - 22 kV kábel 3xNA2XS2Y 1x95 mm2 o dĺžke 777 m; 
- 1 x úsekový ODPÍNAČ 20A-H-KO-10,5 M 

Podmienky pre užívanie stavby: 
– vykonávať pravidelné kontroly energetického zariadenia.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

      Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava v zastúpení p. Tomáš Németh, technik projektov a inžinieringu_D  
podal dňa 09. 11. 2017 na Obecný úrad v Priepasnom návrh na kolaudáciu stavby  „SA_Priepasné, kabelizácia 
k odb. TS 45-4, VNV“.  K predloženému návrhu Stavebný úrad Obce Priepasné prípisom zn: OÚ Prie 156-
501/2017,O (09,O/2017 – Prie), zo dňa 14. 11. 2017 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 05. 12. 2017 
       V konaní sa zistilo, že k podanému návrhu neboli predložené prílohy a doklady vyplývajúce z ust. §§ 8 a 9 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Z toho dôvodu bolo kolaudačné konanie rozhodnutím zn.: 09, Výz./2017/2018 – 
Prie zo dňa 23. 01. 2018 prerušené; zároveň navrhovateľ bol vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov v termíne 
do 60 dní odo dňa doručenia výzvy. Po doložení chýbajúcich vyjadrení o likvidácii odpadov, ktoré vznikli počas 
realizácie stavby OÚ Myjava, OSZP vydal dňa 07. 11. 2018 vyjadrenie zn.: OU-MY-OSZP-2018/000999-2 v zmysle 
ktorého bol vydaný súhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok. Toto vyjadrenie na Obec Priepas-
né, Obecný úrad v Priepasnom doručené dňa 22. 1. 2019. Po tomto termíne sa v začatom kolaudačnom konaní po-
kračovalo. Stavba bola realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Podmien-
ky, určené v stavebnom povolení pre túto stavbu boli dodržané. Na stavbe neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili 
bránia užívaniu stavby. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Zástupcovia 
dotknutých orgánov štátnej správy ako i účastníci konania na ústnom konaní neuplatnili žiadne námietky a pripo-
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mienky proti vydaniu kolaudačného rozhodnutia tejto stavby. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uve-
dené vo výroku tohoto rozhodnutia. 
  Použité stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania: 
-   Poverenie spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., IČO: 36 361 518 pre Tomáša Németha (technik projek-

tov a inžinieringu_D) na zastupovanie v mene spoločnosti pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach 
na stavbách, ktoré stavebník investične zabezpečuje);   

-   Obec Priepasné – vyjadrenie v protokole zo dňa 14. 11. 2017, 
-   OÚ Myjava, OSŽP, úsek ŠSOH – vyjadrenie zn.: OU-MY-OSZP-2018/000999-2 z 07. 11. 2018, 
-   Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Bratislava – vyjadrenie z 29.01. 2018, 
-   Strojírenský zkušební ústav, s. p., akreditovaný inspekční orgán č. 4008, Brno; Organizačná zložka na Slovensku 

Nitra, č. o. OPO – 000001-12, Čj.: 1693/17/0380/EZ/2, STANOVISKO – inšpekčná správa č. 69 - 1693 
Osvedčenie  č. OSV-EZ-US/17/7/7160– inšpekčný certifikát č. 69/1693 z 21. 07. 2017, 

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené potrebné doklady k posúdeniu kolaudovanej stavby, v zmysle     
§ 17 ods.2 a § 18 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.  z. 

Správny poplatok v hodnote 120,- € uhradený v pokladni Obce Priepasné dňa 05. 12. 2017.  
      

P o u č e n i e. 
 

    Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. §§ 53 a 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskor-
ších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Priepasné, Obecný úrad 
Priepasné, Priepasné č. 109, 906 15 Košariská č. 78. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov.   

 
 

                        Peter   C z e r e 
                                            starosta   

       
 

Doručuje sa : 
 
- účastníci konania: 

1. Západoslovenská distribučná, a. s., p. Ing. Andrej Juris, predseda predstavenstva, Čulenova ul. č. 6, 
816 47 Bratislava, 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., p. Ing. Peter Kubini, Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava, 
3. Západoslovenská distribučná, a. s., p. Tomáš Nemeth, Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava, 
4. Západoslovenská distribučná, a. s., p. Ján Miča, Úsek prevádzky Západ, Čulenova ul. č. 6, 

816 47 Bratislava, 
5. M.Č.B. – Projekty, p. Karol Vlach – člen predstavenstva, Chrenovská ul. č. 32, 949 01 Nitra,  
6. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Smolenice, Trnavská ul. č. 12, 919 04 Smolenice, 
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Bratislava, Správa Povodia Moravy, 901 01 Malacky. 

- dotknuté orgány štátnej správy 
8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova ul. č. 36,   

915 41 Nové Mesto nad Váhom, 
9. Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, Moravská cesta č. 1, 907 01 Myjava. 
 
 
 
Toto oznámenie vzhľadom na veľký počet účastníkov konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 78 ods. 1 
stavebného zákona a musí byť vyvesené pod dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Priepasné. 

 
 

Vyvesené dňa: ....................................                                Zvesené dňa: .................................... 
 
 
 

odtlačok pečiatky 
            podpis oprávnenej osoby 

 


