Obec Čaňa
zastúpená starostom Michalom Rečkom
stavebný úrad
Číslo : 290-02/2022-Ča

V Čani 11.07.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa
podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného
zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov
povoľuje užívanie stavby
„Rekonštrukcia MŠP plynovodu pri obci Čani“

na pozemkoch KN-C parcela číslo 1916 (KN-E parcela číslo 411/2, 411/4, 410/1), KN-C
parcela číslo 1978 (KN-E parcela číslo 411/2, 914, 411/4), 1914/4 (KN-E parcela číslo 914,
411/1, 411/3, 409/2, 409/3, 409/1, 406/9), KN-C parcela číslo 1566/5, 1566/169, 1566/4,
1566/170, 1566/3, 1566/2, 1566/1, 1819/2, 1819/43, 1819/3, 1819/1, 1913/1 (KN-E parcela
číslo 407/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 406/10), 1980/1 (KN-E
parcela číslo 406/4, 406/5), katastrálne územie Čaňa.

pre navrhovateľa :
SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 26
zastúpeného v konaní : Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, Košice
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Predmetom kolaudačného konania bola rekonštrukcia plynovodu pri obci Čaňa, ktorej účelom
bolo zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku VTL medzištátneho plynovodu DN 700
PN63 Ruská – Mokrý Háj (MŠP) v úseku Ruská – Zlaté Moravce, ktorý reprezentuje nosný
prvok plynárenskej siete na Slovensku. Jedná sa o pokračovanie obnovy MŠP VTL
plynovodu DN 700, ktorá bola vyvolaná haváriou tohto plynovodu.

Pre užívanie stavby sa v zmysle ust. § 82 ods. 2 a 4 stavebného zákona a ust. § 20
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona tieto podmienky:
1. Stavbu je možné užívať len pre účely plynovodu.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať všetky do úvahy prichádzajúce hygienické,
bezpečnostné, protipožiarne predpisy a chrániť životné prostredie.

Odôvodnenie
Navrhovateľ : SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26,
v zastúpení : Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, Košice, podal dňa 30.03.2022 na tunajšom
stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu : „Rekonštrukcia
MŠP plynovodu pri obci Čani“ na pozemku KN-C parcela číslo 1916 (KN-E parcela číslo
411/2, 411/4, 410/1), KN-C parcela číslo 1978 (KN-E parcela číslo 411/2, 914, 411/4), 1914/4
(KN-E parcela číslo 914, 411/1, 411/3, 409/2, 409/3, 409/1, 406/9), KN-C parcela číslo
1566/5, 1566/169, 1566/4, 1566/170, 1566/3, 1566/2, 1566/1, 1819/2, 1819/43, 1819/3,
1819/1, 1913/1 (KN-E parcela číslo 407/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7,
406/8, 406/10), 1980/1 (KN-E parcela číslo 406/4, 406/5), katastrálne územie Čaňa.
Pre predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané stavebné povolenie dňa
23.09.2020 pod číslom 71/2020-Ča, právoplatné 05.11.2020.
Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie začaté.
K podaniu navrhovateľ doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu
kolaudačného rozhodnutia na dočasné užívanie stavby, tak ako to ustanovuje § 17 ods. 2 a §
18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 31.03.2022 pod číslom 290-01/2022-Ča oznámil
začatie kolaudačného konania a dňa 06.05.2022 vykonal miestne zisťovanie spojené s ústnym
pojednávaním. Na konaní bolo zistené, že stavba je ukončená a je užívania schopná.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba je
uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní.
Tunajší stavebný úrad kolaudačným rozhodnutím vymedzil účel užívania stavby a taktiež
stanovil pre užívanie stavby podmienky v súlade s ust. § 82 ods.2 stavebného zákona. Na
základe všetkých zistených skutočností v priebehu kolaudačného konania bolo možné
rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Po u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s ust. § 54 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajšom stavebnom úrade – Obec
Čaňa, zastúpená starostom, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa. Rozhodnutie je možné preskúmať
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Michal Rečka
starosta obce

Navrhovateľ uhradil správny poplatok vo výške 400.-EUR zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch.

Doručí sa

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
2. Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice
3. Ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté) sa týmto upovedomujú formou verejnej vyhlášky
vyvesenej na úradnej tabuli tunajšieho stavebného úradu (www.obeccana.eu).
Na vedomie

4.
5.
6.
7.

Ing. Maroš Šamko, SPP-distribúcia, a.s., Rozvojová 6, 040 11 Košice
Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košice - okolie, Rožňavská 25,
045 01 Moldava nad Bodvou

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.obeccana.eu a na úradnej
tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
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