
OBEC BZOVSKÁ LEHÔTKA 
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy 

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 
 

Č. j.: SÚ 1169/2022-Šk  Zvolen, dňa 16.5.2022 

Vybavuje: 

Tel.: 

Ing. Slávka Škurlová 

045/5303224 

   

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Bzovská Lehôtka, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), 

v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, 

ktorý dňa 4.2.2022 podal stavebník Ing. Róbert Školník, Sielnica 84, 962 31 Sielnica (ďalej len 

"navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e 

stavby povolenej pod názvom 

Inžinierske siete pre IBV Pod Vŕškom, Bzovská Lehôtka 

SO 04 – STL Plynovod a pripojovacie plynovody – I. etapa 

(ďalej len "stavba") ktorá je podľa porealizačného geodetického zamerania vypracovaného KAGEOD s r.o., Na 

štepnici 2299/3, 960 01 Zvolen pod č. zákazky 206/2021 umiestnená na pozemkoch evidencie katastra 

nehnuteľností register "C" parc. č. 67, 183/1, 207/15, 236/1, 236/3, register "E" parc. č. 368/3, 368/4 v 

katastrálnom území Bzovská Lehôtka. 

Stavba obsahuje: 

Navrhovaná líniová stavba pre navrhovanú  IBV  Pod Vŕškom v obci Bzovská Lehôtka sa bude nachádzať v 

juhozápadnej časti obce. Projektovú dokumentáciu vypracovala firma VAL*Prok s.r.o., Nám. A. Hlinku 42, 034 

01 Ružomberok s dátumom marec 2020.  

V stavebnom konaní vydanom dňa 1.12.2021 pod č. SÚ 3953/2021-Šk - B boli povolené nasledujúce stavebné 

objekty, ktoré nebudú predmetom tohto konania: 

SO 02 - Rozšírenie verejného vodovodu - I. etapa - podľa § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona navrhnutý objekt 

je vodnou stavbou, ktorú bude povoľovať OÚ Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

SO 03 Povrchová kanalizácia 

SO 05 - Prípojky NN  

SO 06 - Verejné osvetlenie - I. etapa -  

Predmetom kolaudačného konania je stavebný objekt: 

SO 04 - STL Plynovod a pripojovacie plynovody - I. etapa - rozšírenie distribučnej siete od existujúcej 

verejnej siete -  plynovod D50, PE100, PN400kPa v správe SPP-D a.s., kde zemný plyn bude slúžiť na 

vykurovanie  a prípravu TÚV. Z verejného plynovodu je navrhovaná vetva D50x4,6, PE100, PN 400kPa 

ukončená elektrotvarovkou dnom D50, PE100. Celková dĺ.= 418,0 m a celá vetva je uložená v navrhovanej 

miestnej komunikácii. Celková dĺžka pripojovacieho plynovodu PP D25x3, PE100, SDR11 s vyvedením 1,0 m 

nad terén je 9,5 m.  

Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky: 

1. Stavba bude užívaná len na účel, pre ktorý bola určená stavebným povolením a kolaudačným rozhodnutím, 

podľa § 43a ods. 3 písm. f) stavebného zákona t.j. ako inžinierska stavba – miestny rozvod plynu. Zmeny v 

užívaní stavby sú možné len na základe písomného rozhodnutia príslušného stavebného úradu. 

2. Vlastník stavby bude stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby 

sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 
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3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného uskutočnenia stavby uchovávať po celý čas jej 

užívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému 

úradu. 

Odôvodnenie: 

Dňa 4.2.2022 podal navrhovateľ stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia o povolení 

užívať predmetnú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 1.12.2021 pod č.sp. SÚ 3953/2021-Šk. 

a nadobudlo právoplatnosť dňa 7.1.2022.  

Stavebný úrad formou verejnej vyhlášky oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a organizáciám. Oznámenie o začatí kolaudačného  konania malo podľa ustanovenia § 80 

ods. 1 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu. Stavebný úrad určil 

okruh účastníkov konania podľa ustanovenia § 78 ods. 1 stavebného zákona v rozsahu: stavebník, vlastník 

stavby a vlastník pozemkov na ktorých je stavba umiestnená. 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania bolo vyvesené na úradnej tabuli a na úradnej elektronickej tabuli 

obce Bzovská Lehôtka, ďalej podľa § 34 ods. 2 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 bolo zverejnené na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle správcu 

„Centrálnej elektronickej úradnej tabule“ https://cuet.slovensko.sk/. Na prejednanie návrhu súčasne nariadil 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.3.2022 o 9.00 hodine a o jeho výsledkoch bol 

spísaný záznam. Pri miestnom zisťovaní boli zistené zábrany brániace užívaniu stavby preto bolo konanie dňa 

31.3.2022 podľa §81 ods. 3 stavebného zákona prerušené a stavebník bol vyzvaný na predloženie potrebných 

dokladov. Doklady boli doložené dňa 12.5.2022.   

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prejednal ho 

s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 

ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi 

vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 

osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, na základe čoho 

rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Upozornenie: 

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

Martin Kubík 

starosta obce 

  

  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 82 ods. 6 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná 

o líniovú stavbu.  

https://cuet.slovensko.sk/
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na úradnej elektronickej tabuli obce Bzovská 

Lehôtka, ďalej podľa § 34 ods. 2 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 tento elektronický úradný dokument bude zverejnený na elektronickej úradnej tabuli na webovom 

sídle správcu „Centrálnej elektronickej úradnej tabule“ https://cuet.slovensko.sk/ 

 

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

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Poplatok: 

Správny poplatok správnemu orgánu podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov položky 62a písm. g  vo výške 120.00 € bol zaplatený dňa 26.1.2022. 

Doručí sa: 

účastníci konania 

1. Ing. Róbert Školník, Sielnica  84, 962 31  Sielnica 

 

2. ostatným účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou 

  

dotknuté orgány 

3. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26 

4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta  690/5, 974 01  Banská Bystrica 

5. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská  2084/12, 960 01  Zvolen 

6. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33  Banská Bystrica 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta  500/38, 960 01  Zvolen 

  

ostatní 

8. Obec Bzovská Lehôtka, starosta obce, Bzovská Lehôtka  26, 962 62  Sása 


