
OBEC PAVLOVCE NAD UHOM, stavebný úrad, 
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce 

 
Č.j. S2022/109/KR                                                       Pavlovce nad Uhom 04.10.2022 

 
 

K O L A U D A Č N É   R O Z H O D N U T I E 
 
 
 Obec Pavlovce nad Uhom v zastúpení Anton Kocela, starosta obce, ako príslušný 
správny orgán podľa § 13 ods.5 a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 
č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
zmien a doplnení, rozhodol podľa § 82 a § 140 stavebného zákona, § 20 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení zmien a doplnení, vo veci návrhu na 
vydanie kolaudačného rozhodnutia takto: 
 

p o v o ľ u j e   
 
stavebníkovi: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín, 
     (IČO 00325821)  
   
a) užívanie stavby: 
„Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska“,  
líniová stavba  k. ú. Stretava                           
(parc. C KN č. 548 (zast. plocha  a nádvoria), parc. E KN č. 1382/2                     
(ostatná plocha), parc. E KN č. 1382/3 ( ostatná plocha ), parc. E KN č. 270/14 ( orná 
pôda), parc. C KN č. 49 ( zastavaná plocha a nádvoria ), parc. E KN č.                                  
1382/1 ( ostatná plocha) k. ú. Stretava) 
Porealizačné zameranie STL plynovodu a jednotlivých prípojok v 10.2021 vypracoval Ing. 
Peter Vician, autorizovaný geodet a kartograf, č. osv. 428 (DIKUD s.r.o., Štefánikova 15, 
071 01 Michalovce) 
 
b) účel užívania stavby: inžinierska líniová stavba  - plynovody, miestne rozvody plynu 
(podľa § 43a, odst. 3, písm. f stavebného zákona) 
 

Členenie stavby na stavebné objekty. 
SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu 
SO 02 – Pripojovacie plynovody pre desať odberných miest 
 
 Zrealizovanou stavbou sa rozšírila distribučná sieť STL plynovodu v obci Stretava, 
ktorá umožnila výstavbu pripojovacích plynovodov pre rodinné domy mimo hlavnej trasy 
v odľahlej často obce. Na existujúci STL distribučný plynovod DN 80 z oceľového 
materiálu, s prevádzkovým pretlakom plynu max. 100 kPa sa na parcele. C KN č. 548 k. 
ú. Stretava, bol napojený STL distribučný plynovod z potrubia PE100 d90x5,2 SDR 17,6, 
p=100 kPa. Na zrealizovaný STL distribučný plynovod sa napojil pripojovací plynovod k 
jednotlivým rodinným domom, ktorý je uložený do chráničky z PE pod miestnou 
komunikáciou a jednotlivé prípojky budú zabezpečovať dodávku zemného plynu pre 
jednotlivé rodinné domy.  
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Pre užívaní stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  /stavebný zákon/  tieto 
podmienky: 
 

1. Podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v 
kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene 
spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v 
podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie 
ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v 
užívaní stavby. 

2. Stavba sa musí užívať tak, aby podľa § 43d stavebného zákona spĺňala základné 
požiadavky na stavby. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej 
životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami 
pre danú stavbu je mechanická odolnosť, požiarna bezpečnosť stavby; hygiena a 
ochrana zdravia a životného prostredia; bezpečnosť stavby pri jej užívaní a 
energetická úspornosť.  

3. Prevádzkovať stavbu môže výlučne osoba, ktorá má oprávnenie (povolenie) v 
zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zákon o energetike).  

4. V zmysle platnej legislatívy je potrebné zabezpečiť vykonávanie periodických 
odborných prehliadok a skúšok technických zariadení podľa osobitných predpisov. 

5.  Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby uchovávať po celý čas jej užívania; 
pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení 
stavby stavebnému úradu (§103 stavebného zákona). 

 
Predmetná stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní. 
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli zistené  nedostatky skutočného 
realizovania stavby.  
V uskutočnenom konaní účastníci konania neuplatnili námietky a pripomienky o ktorých 
by musel stavebný úrad v konaní rozhodovať. 
 
Kolaudačné rozhodnutie je zároveň v zmysle § 82 ods. 5 stavebného zákona 
osvedčením, že stavba je spôsobilá na prevádzku. 

 
O D Ô V O D N E N I E 

 
 Stavebník Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín,  IČO 00325821, 
podal stavebnému úradu dňa 04.08.2022 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu - „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava – ul. Rómska“, líniová 
stavba na parc. C KN č. 548 (zast. plocha  a nádvoria), parc. E KN č. 1382/2                            
(ostatná plocha), parc. E KN č. 1382/3 ( ostatná plocha ), parc. E KN č. 270/14 ( orná 
pôda), parc. C KN č. 49 ( zastavaná plocha a nádvoria ), parc. E KN č.                                  
1382/1 ( ostatná plocha) k. ú. Stretava, ktorú povolila Stavebným povolením Obec 
Pavlovce nad Uhom, stavebný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, 
pod. č. S2020/211/SP  zo dňa 18.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.02.202021. 
 
 K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník doložil:  
− Preberací protokol z odovzdania stavby zo dňa 14.09.2021 – stavba je schopná 

a bezpečná, prevzatá bez závad. 
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− Porealizačné zameranie rozšírenia distribučnej siete -10/2021, Ing. Peter Vician č. osv. 

428, DIKUD s.r.o., Štefániková 15, 071 01 Michalovce 
− Geometrický plán  č. 45353221 – 52/2021  zo dňa 29.11.2021, overený Okresným 

úradom Michalovce, katastrálny odbor pod č. G1-727/21 zo dňa 22.12.2021 – na 
zriadenie vecného bremena pre uloženie  inžinierskych  sieti 

− Rozhodnutie - Podľa ustanovenia § 31 ods. 3 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o 
katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje vklad práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu – číslo vkladu V 2972/2022 zo dňa 23.09.2022 - 
na základe zmluvy o zriadení vecného bremena 

− Stavebný denník – dodávateľ - Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance 
− Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov – elaborát od dodávateľa stavby 
− Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok : 
 Odborné stanovisko e.č. 7165028327/40/20/GT/OS/R vydané oprávnenou osobou č. 

OPO-000001-07 – posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického 
zariadenia – TŰV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice 

 Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia podľa §13 vyhlášky 
508/2009 Z.z zo dňa 08.09.2021 – pripojovací plynovod – bezpečné a prevádzky 
schopné, Milan Juház, č. osv. 0028-IKO/2019 PZ RT Bf,g,h 

 Technologicko – organizačný postup – tlaková skúška STL a NTL plynovodov 
 Protokol o meraní signálneho vodiča, zo dňa 08.09. 2021 – Viktor Hreha, č. osv. 0012-

IKO/2003 EZ E B E2  
 Zápis o tlakovej skúške potrubia zo dňa 08.09.2021 – Milan Juhás, ev.č. 0028-

IKO/2019 PZ RT Bf,g,h 
 Protokol č. 1 o čistení plynovodu zo dňa 07.09.2021 – Plynroz, a.s. Sobrance, 

Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance 
 Osvedčenie ev.č. 7165035724/40/21/GT/OSV/R vydané oprávnenou osobou č. OPO-

000001-07 – o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia zo dňa 08.10.2021 
– Plynové zariadenie skupiny B písm. g)  - je spôsobilé na bezpečnú prevádzku, TŰV 
SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice 

 Inšpekčná správa ev.č. 7165035724/40/21/GT/IS/R z úradnej skúšky zo dňa 
08.10.2021, TŰV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Košice, Hraničná 2, 040 01 Košice 

 
Účastníci kolaudačného konania, dotknuté orgány sa vyjadrili k vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia: 

 Okresný úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v 
odpadovom hospodárstve, Námestie slobody 1,071 01 Michalovce – vyjadrenie súhlasu 
s kolaudáciou stavby bez pripomienok - č. OU-MI-OSZP-2021/017901 - 002 zo dňa 
31.12.2021 

  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 
21, 071 01 Michalovce – súhlasné stanovisko bez pripomienok č. ORHZ-MI2-
2022/000390-011 zo dňa 29.09.2022 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalúpku 5, 071 01 
Michalovce –stanovisko – k predmetnej veci nevydá záväzné stanovisko – č. 2021/03694 
zo dňa 29.10.2021 

  Inšpektorát práce Košice, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , 
Masarykova 10, 040 01 Košice – oznámenie o neúčasti – Inšpektorát práce Košice sa 
nezúčastní predmetného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe. – č. 
IPKE/IPKE_BOZP -IKO/BEZ/2022/307-2022/10330 zo dňa 05.09.2022 
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 Stavebný úrad oznámením č.j. S2022/109/OZN zo dňa 30.08.2022 oznámil verejnou 
vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania o 
kolaudáciu uvedenej stavby, nariadil na deň 27.09.2022 ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním a upozornil účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská 
môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na 
kolaudačné konanie prizval aj projektanta  a zhotoviteľa stavby. 
 
 Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, po preskúmaní 
predložených podkladov bolo zistené, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu sa vyhovelo. Stavba sa uskutočnila 
podľa overenej projektovej dokumentácie. Stavba nebude ohrozovať verejný záujem, život  
a zdravie ľudí, ani životné prostredie 
  
 V konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky ktoré by bránili 
vydaniu tohto rozhodnutia.  
 
 Dotknuté orgány s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasili, stavebný úrad preto 
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

 Správny poplatok sa podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení zmien a doplnení, nevyrubuje. 
 

Kolaudovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno a) stavebného 
zákona (plynovody). V súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona pri líniových stavbách 
alebo v odôvodnených prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým 
počtom účastníkov konania, stavebný úrad oznámil účastníkom konania začatie 
kolaudačného konania verejnou vyhláškou. Rovnakým spôsobom v súlade s § 82 ods. 6 
stavebného zákona sa kolaudačné rozhodnutie oznámi rovnakým spôsobom ako začatie 
kolaudačného konania. 

 
Toto rozhodnutie sa podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní 

(správny poriadok) doručuje verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, ktorí majú 
vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom na ktorých je osadená líniová stavba v k.ú. 
Stretava a bude v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Stretava a Pavlovce nad 
Uhom a na ich internetových stránkach www.stretava.sk a  www.pavlovce.sk  v sekcií 
Úradná tabuľa.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 
 

P O U Č E N I E  
 
 
 Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny 
opravný prostriedok)  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 
17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom. 
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).                                    
 
                                 
                                                                                          
          
                                                                                         …............................. 
                   Anton Kocela 
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
Doručuje sa: 

Účastníci konania a vlastníci pozemkov – doručuje sa verejnou vyhláškou 
 

Na vedomie : 
1. Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín 
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
3. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
4. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
5. OR HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
6. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach, Sama  Chalúpku 5, 071 01 Michalovce 
8. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 
       –  Štátna správa odpadové hospodárstva    
9. Gabriel Fako, Jasenov 65, 073 01 Jasenov – projektant 
10. Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance – zhotoviteľ      
11. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 07214 Pavlovce nad Uhom – spis 
 
 
 
 

 
Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky 

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

…............................................................... 
pečiatka obce a podpis oprávnenej osoby 
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Osvedčovacia doložka
Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch
|

Pôvodný dokument v elektronickej podobe
|

Názov dokumentu Dokument

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

MeuuVtsaEYLS0qdK+m5DCgQn8hHxbHP+vvcXjjMaEl0=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe
|

● Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu
|

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 04.10.2022 11:54

Čas overenia autorizácie 04.10.2022 11:57

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala
|

Identifikátor Obec Pavlovce nad Uhom NTRSK-00325589

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie
|

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 04.10.2022 11:54

Vydavateľ časovej pečiatky SNCA4

Čas overenia časovej pečiatky 04.10.2022 11:57
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Autorizované elektronické dokumenty
|

Názov dokumentu Dokument

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme
|

Počet listov 3

Počet neprázdnych strán 5

Formát papiera novovzniknutého dokumentu
|

Formát papiera Formát papiera A4

Počet listov 3

Údaje o zaručenej konverzii
|

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7340-221004-2

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 04.10.2022 11:57

Zaručenú konverziu vykonal +

|

IČO 00325589

Názov právnickej osoby Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné Námestie 17\1, 07214 Pavlovce nad Uhom, IČO: 00325589

Meno Anton

Priezvisko Kocela

Funkcia alebo pracovné zaradenie Pracovník poverený obcou Pavlovce nad Uhom

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka


