Obec Petrovce
OcÚ Petrovce 89, 094 31 Petrovce
k sp. č. 255/2022 – 005
V Petrovciach dňa 30.08.2022

VEC

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
„PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce
- ukončenie stavby

Kolaudačné rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599
361) podala dňa 27.07.2022 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby: „PREPOJ
VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“ - líniová inžinierska stavba na
pozemkoch mimo zastavaného územia k.ú. Petrovce (majoritná časť) a v katastri
Hanušovce nad Topľou (minoritná časť) na pozemkoch (pozemky, na ktorých budú
osadené nové PB – VN vedenia) registra „E" - parcelné čísla 2222, 2200, 2201, 2196,
2195, 2194, 2192 k.ú. Petrovce a 2190 k.ú. Hanušovce nad Topľou. Stavba umožní
zlepšenie prístupu pre servis a údržbu k skupinovej prípojke pre riešenú lokalitu obce
Petrovce a zároveň dôjde k skráteniu napájania riešenej lokality Stavba bola
zrealizovaná na základe stavebného povolenia vydaného Obcou Petrovce dňa
24.06.2021 pod č.sp. 140/2021-004, právopl. 26.07.2021.
Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný úrad a stavebný
zákon“) v znení jeho noviel v spojení s § 119 ods. 1 stavebného zákona, preskúmal
podľa § 81 stavebného zákona predložený návrh a na základe výsledkov ústneho
konania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 26.08.2022

povoľuje
podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona trvalé užívanie stavby:

„PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“
- líniová inžinierska stavba na pozemkoch mimo zastavaného územia k.ú. Petrovce
(majoritná časť) a v katastri Hanušovce nad Topľou (minoritná časť) na pozemkoch
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(pozemky, na ktorých budú osadené nové PB – VN vedenia) registra „E" - parcelné
čísla 2222, 2200, 2201, 2196, 2195, 2194, 2192 k.ú. Petrovce a 2190 k.ú. Hanušovce
nad Topľou.
Popis stavby:
Predmetom kolaudácie stavby je zriadenie nového nadzemného vedenia medzi
vedeniami VN209 a VN498 v katastri obcí Petrovce a Hanušovce nad Topľou. Nové
nadzemné VN vedenie je vyhotovené lanami 3 x (66-AL1/11ST1A) vedenými po
nových betónových podperných bodoch v celkovej dĺžke 768 m.
Kolaudovaná stavba obsahuje tieto objekty:
Stavebné objekty :
SO 01— Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 01— Nové NN vedenie vonkajšie
Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. určuje tieto podmienky:
1./ Stavba bude užívaná v súlade s podmienkami stavebného povolenia, pre ktoré
bola v súlade s týmto povolením zrealizovaná.
2./ Vlastník a prevádzkovateľ stavby zabezpečí, aby prevádzka energetického
zariadenia neohrozovala verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany životného
prostredia a zdravia osôb. Ďalej je povinný udržiavať stavbu v spôsobilom stave
a zabezpečovať jej pravidelnú údržbu a opravy, aby sa čo najviac predĺžil jej
užívateľný stav.
3./ Vykonávať zásahy do energetického diela môžu len tie osoby, ktoré sú na to
prevádzkovateľom určené.
4./ Užívateľ stavby je povinný elektrické zariadenia zrealizované v rámci povolenia
tejto stavby udržiavať vo vyhovujúcom stave v zmysle platných predpisov v oblasti
energetiky a v súlade s platnými STN. Zároveň je povinný vykonávať pravidelné
revízie elektrických zariadení.
5./ Investor stavby je povinný požiadať Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor
katastrálny o zápis vecného bremena do stavu katastra, ktoré bolo zriadené
povolením na realizáciu stavby č. 140/2021-004 zo dňa 24.06.2021 na základe
porealizačného zamerania stavby.
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené
nedorobky, ktoré by bránili užívaniu stavby.
V rámci kolaudačného konania neboli zo strany účastníkov konania podané žiadne
námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach
účastníkov konania.
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O d ô v o d n e n i e:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599
361) podala dňa 27.07.2022 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby: „PREPOJ
VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“ - líniová inžinierska stavba na
pozemkoch mimo zastavaného územia k.ú. Petrovce (majoritná časť) a v katastri
Hanušovce nad Topľou (minoritná časť) na pozemkoch (pozemky, na ktorých budú
osadené nové PB – VN vedenia) registra „E" - parcelné čísla 2222, 2200, 2201, 2196,
2195, 2194, 2192 k.ú. Petrovce a 2190 k.ú. Hanušovce nad Topľou, ktorá rieši
zriadenie nového nadzemného vedenia medzi vedeniami VN209 a VN498 v katastri
obcí Petrovce a Hanušovce nad Topľou. Na základe predloženého návrhu nariadil
stavebný úrad v súlade s ust. § 8O stavebného zákona ústne konanie spojené
s miestnym šetrením na deň 26.08.2022. V rámci kolaudačného konania bolo zistené,
že stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v
stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení a v
územnom rozhodnutí. Z dôvodu, že v rámci konania a na základe doložených
dokladov a predpísaných skúšok bolo zistené, že užívaním stavby nebude ohrozený
život ani zdravie osôb, nebudú obmedzované práva účastníkov konania, ani
poškodené záujmy ochrany životného prostredia bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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 Petrovce, OcÚ Petrovce 89, 094 31
Hanušovce n/T.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015
Z.z.).
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v súlade s § 26
zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny
poriadok) vyvesené na úradnej tabuli obce Petrovce a mesta Hanušovce nad
Topľou a internetovej stránke obce Petrovce a mesta Hanušovce nad Topľou po
dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste a obci obvyklým. Posledný deň tejto
lehoty je deň doručenia.

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

Doručí sa:
Účastníkom konania
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- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 255/2022-005 zo dňa 30.08.2022
Na vedomie
l./ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- Oddelenie sieťový inžiniering
Ing. Róbert Baláž
2./ Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

Vyvesené dňa: 30.08.2022
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby
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