
Obec  Drienica 

 Obecný úrad, Drienica 168, 083 01,  Drienica 

Č. 66/2021 – 168/Mt                                                                    V Sabinove, dňa  30.06.2021 

 

 

 

 

 

                         K O L A U D A Č N É       R O Z H O D N U T I E 
 

(Verejná vyhláška) 
 

              Dňa 22.03.2021 podala firma  SPORTxLysa s. r. o., Budovateľská 34, 080 01, 

Prešov na tunajšom úrade žiadosť o vydanie kolaudačného  rozhodnutia líniovej stavby: „SO 

101B VN prípojka 22kVpre TM-ČS1, SO 101C VN prípojka 22 kV Pre TM ČS2, SO 102 

TM ČS1 trafostanica, SO103 TM-ČS2 trafostanica“ umiestnenej na pozemkoch KN- E 

parc. č. 649/1, 638/1, 541, 557 katastrálne územie Olejníkov a pozemkoch KN-C parc. č. 

1134/3, 1134/2 katastrálne územie Olejníkov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou 

Drienica zo dňa 08.04.2020 pod č. 53/2020-146/Mt. 

 

              Obec Drienica ako  príslušný  stavebný  úrad  §  117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval 

a posúdil návrh postupom podľa  § 80 až § 81b stavebného zákona a na základe výsledkov 

kolaudačného konania podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

 

                                       povoľuje užívanie stavby 

„SO 101B VN prípojka 22kVpre TM-ČS1, SO 101C VN prípojka 22 kV Pre TM ČS2, SO 

102 TM ČS1 trafostanica, SO103 TM-ČS2 trafostanica“ umiestnenej na pozemkoch KN- E 

parc. č. 649/1, 638/1, 541, 557 katastrálne územie Olejníkov a pozemkoch KN-C parc. č. 

1134/3, 1134/2 katastrálne územie Olejníkov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou 

Drienica zo dňa 08.04.2020 pod č. 53/2020-146/Mt. 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov určuje tieto podmienky: 

 

1. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným  úradom  

a rozhodnutiami stavebného úradu (stavebné povolenie,  kolaudačné rozhodnutie) povinný 

udržiavať stavbu v takom  stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických 

nedostatkov. 

 

2. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebného 

úradu, ktorý o nich  rozhodne. 

 
3.  Druh – líniová stavba 

 

4.  Spôsob užívania – trvalé užívanie 

 



5.  Účel -  rozšírenie el. siete pre zasnežovanie lyžiarskeho svahu 
 

9.  Stavbu je možné užívať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené žiadne nedostatky. 

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.  

 

Vyjadrenie účastníkov konania:  neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky.       

                                                       

O d ô v o d n e n i e 

          Na základe návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia  stavby: „SO 101B VN 

prípojka 22kVpre TM-ČS1, SO 101C VN prípojka 22 kV Pre TM ČS2, SO 102 TM ČS1 

trafostanica, SO103 TM-ČS2 trafostanica“ umiestnenej na pozemkoch KN- E parc. č. 649/1, 

638/1, 541, 557 katastrálne územie Olejníkov a pozemkoch KN-C parc. č. 1134/3, 1134/2 

katastrálne územie Olejníkov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Drienica zo 

dňa 08.04.2020 pod č. 53/2020-146/Mt, ktorý podala firma  SPORTxLysa s.r.o., 

Budovateľská 34, 080 01, Prešov dňa 22.03.2021,  stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom 

konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa  10.05.2021. 

 

 Ku kolaudačnému konaniu stavebník  v súlade s § 17 vyhlášky č. 453/2000 doložil tieto 

doklady:    

       -      kópiu  dokladu o zaplatení správneho  poplatku 

- kópiu stavebného povolenia 

- porealizačné zameranie 

- Zmluva o postúpení a prevzatí záväzkov- zmena stavebníka 

- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia 

ktorú vyhotovil špecialista Viliam Augustinský, čis. osv. : 1573/3/2007-EZ-E-E1.1-

A,B  

- Vyhlásenie o parametroch  

- Protokol o skúške transformátora 

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 

- osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického elektrického zariadenia 

- súhlasné stanovisko Inšpektorát práce Prešov, odbor inšpekcie práce, oddelenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo dňa 18.05.2021 pod č. IPPO/IPPO_2.2-

OBOZP/KON/2021/3626-2021/8740 

- súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 

v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov zo dňa 

24.05.2021 pod č. ORHZ-PO-2021/00523-005 

Stavba  sa nachádza na pozemkoch KN- E parc. č. 649/1, 638/1, 541, 557 katastrálne územie 

Olejníkov a pozemkoch KN-C parc. č. 1134/3, 1134/2 katastrálne územie Olejníkov. 

 Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. 



                                                             P o u č e n i e : 

          Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno 

podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho  doručenia na Obec Drienica, obecný úrad Drienica 

168, 083 01, Drienica. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné  príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho  súdneho poriadku.                                                                                     

Včas podané odvolanie má odkladný účinky. 

                                                                                                                        

                                                                                                                    

 

                                                                                                                      Ing. Igor Birčák  

                                                                                                                          starosta obce                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce: 

 

Vyvesené:                                                   Zvesené:                                  Pečiatka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Verejná vyhláška 

 

Na vedomie: 

 

2. SPORTxLysa s. r. o., Budovateľská 34, 080 01, Prešov 

3. Obec Drienica, Drienica 168, 083 01, Drienica 

4. Obecný úrad Olejníkov, Olejníkov 44,  082 57, Ľutina 

5. Inšpektorát práce Prešov, odbor inšpekcie práce, oddelenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, Konštantínova 6, 080 01, Prešov 

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, oddelenie požiarnej 

prevencie, Požiarnická 1, 080 01, Prešov 

 
 


