
1 

Obec  P E Č O V S K Á   N O V Á   V E S 

Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

č.j. 335/2020-138/Mp-03                                              V Pečovskej Novej Vsi, dňa 13.10.2020 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

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

 

Obec Pečovská Nová Ves ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, po posúdení návrhu stavebníka Ján Šveda, Ľutinská 58, Pečovská Nová Ves 

a Ingrid Švedová, Ľutinská 58, Pečovská Nová Ves na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre 

stavbu „Garáž“ na pozemku parc. č. KN C 1550/14, kat. územie Pečovská Nová Ves, spojeného s 

konaním o zmene stavby pred dokončením, podľa ust. § 80 až § 81b stavebného zákona v spojení s 

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

predpisov, na základe výsledku uskutočneného konania, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení 

účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodol takto :  

 

I. podľa ust. § 68 v spojení s ust. § 81 odst. 4 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov,  

 

 

povoľuje zmenu stavby pred dokončením 

 

v tomto rozsahu: 

 dispozičné zmeny na 1.NP – pôvodne navrhnutý otvorený sklad vozíkov sa uzavrel a došlo  

k osadeniu dverí, garážovej brány a okien. 

 

II. podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona a ust. § 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  
 

„Garáž“ na pozemku parc. č. KN C 1550/14, kat. územie Pečovská Nová Ves 

Pre stavebníka : Ján Šveda, Ľutinská 58, Pečovská Nová Ves a Ingrid Švedová, Ľutinská 58, 

     Pečovská Nová Ves 

 

Pre užívanie stavby sa v zmysle ust. § 82 ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky :  
1. Stavba môže byť užívaná len na účel určený týmto rozhodnutím v súlade so schválenou 

projektovou dokumentáciou a to ako dvojgaráž. 

2. Počas užívania stavby je užívateľ povinný rešpektovať všetky platné právne predpisy hlavne 

na úseku bezpečnosti, požiarnej ochrany a ochrany zdravia ľudí, zabezpečovať pravidelné 

kontroly a prehliadky vedení a zariadení v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov 

(vyhl. č. 508/2009 Z. z.). 
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3. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebného 

úradu, ktorý o nich  rozhodne. 

4. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Spoločný 

stavebný úrad v Pečovskej Novej Vsi na vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :  
Účastníci konania v stanovenej lehote nepodali žiadne námietky ani pripomienky k stavbe.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

  Navrhovateľ: Ján Šveda, Ľutinská 58, Pečovská Nová Ves a Ingrid Švedová, Ľutinská 58, 

Pečovská Nová Ves, podali dňa 12.08.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia spojeného s konaním o zmene stavby pred dokončením na stavbu  „Garáž“ na pozemku 

parc. č. KN C 1550/14, kat. územie Pečovská Nová Ves na ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

pod č. 270/2018-49/Mp-04 zo dňa  25.10.2018.  

 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad oznámením č.335/2020-138/Mp-02 

zo dňa 18.08.2020 oznámila začatie kolaudačného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou  

a dotknutým orgánom obvyklou formou, listom a nariadila na deň 22.09.2020 ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním. Okruh účastníkov kolaudačného konania stanovil stavebný úrad v 

súlade s ustanovením § 68 § 78  stavebného zákona. 

 Zmena stavby spočívala v zmene prístrešku skladu vozíkov, ktorý sa obmuroval, uzavrel, 

zhotovil sa nový vstup do skladu vozíkov a okná.  V oznámení o začatí kolaudačného konania 

upozornil stavebný úrad v súlade s ust. § 80 ods. 2 stavebného zákona účastníkov konania a 

dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak že 

sa na ne neprihliadne.  

 Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s predmetom vedeného konania, 

s podkladmi spisového materiálu, so zisteniami stavebného úradu a s jeho postupom podľa ust. 76 – 

82 stavebného zákona a ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení.  

 Na konaní tunajší stavebný úrad prerokoval návrh podľa ust. § 81 stavebného zákona a 

uskutočnil obhliadku stavby.  

 V rámci pojednávania spojeného s obhliadkou stavby bolo zistené, že stavba bola 

uskutočnená so zmenami oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní a ktoré sú zakreslené v projektovej dokumentácií skutočného vyhotovenia stavby. 

 Na základe predložených dokladov, vyjadrení a uskutočnenej miestnej obhliadke bolo 

možné posúdiť, že stavba je ukončená, užívania schopná a spĺňa požiadavky ochrany životného 

prostredia, zdravia osôb a bezpečnosti.  

Stavebník doložil na ústne konanie: 

- geometrický plán č. 96/2020, na zameranie stavby p. č. 1550/14 

- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 

- certifikáty o zabudovaných materiáloch 

- kópiu stavebného povolenia  

- správny poplatok 

Stavebný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení 

účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že boli splnené podmienky 

podľa stavebného zákona, vyhovelo sa všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a 

užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa 

uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 
 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia. 
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 Proti tomuto rozhodnutiu je 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 - Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves. Rozhodnutie je po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení 

Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Jaroslav  Dujava  
                           starosta obce          

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

.................................................................................... 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: č.j. 335/2020-138/Mp-03 (§ 26 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní) 

 

Na vedomie: 
1. Ján Šveda, Ľutinská 58, 082 56  Pečovská Nová ves 

2. Ingrid Švedová, Ľutinská 58, 082 56 Pečovská Nová ves 

3. st. dozor/projektant: Ing. Michal Bittner, Hlavná 50, 082 56 Pečovská Nová Ves  

4. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

5. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

6. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

7. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice 

8. Urbárska spoločnosť Jakovany, Michal Dujava, Drienica 71, 083 01 

9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava  11 

10. Obec  Pečovská Nová ves 

11. Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 


