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OBEC  BOBOT 
913 25  Bobot 

Č.j: OUBoStÚ 106-001/2021/-352/2020/Mi                                                          21.05.2021 
Vybavuje: Ing. Mitický ( 0902911218) 

Jozef.miticky@svinna.dcom.sk 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Bobot a Obce Timoradza  .  

 

VYVESENÉ DŇA: 

ZVESENÉ DŇA: 

POTVRDENÉ DŇA: 

PRIPOMIENKY: boli – neboli 

 

     ______________________________          

                                       Obec Bobot, Obec Timoradza   
 

Vec:  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu TN_Krásna Ves, VNV 258, 

 VNK, VNV  SO 01 - VN káblové vedenie,  SO - optický kábel 

ROZHODNUTIE 
 

Obec Bobot ako príslušný stavebný úrad na základe určenia podľa §119 ods.3 v 

spojení s § 117 ods. 1.  zák. č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 

608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 

zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona   

povoľuje  užívanie stavby 
 

TN_Krásna Ves, VNV 258, VNK, VNV  
SO 01 - VN káblové vedenie,  SO - optický kábel 

umiestnenú na KNC parc.č. 952/1; lesné pozemky, parc.č. 1778, ostatné plochy mimo ZÚO v 

k.ú. Timoradza (EKN 952, 1778) na pozemkoch KNC par.č. 384;369 a lesné pozemky mimo 

ZÚO v k.ú Bobotská Lehota (EKN- 124/9; 671/731; 671/631; 1-671/31.) v k.ú. Bobotská 

Lehota, pre stavebníkov, ktorými sú Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36361518  

Popis stavby:  

Predmetom kolaudácie je nové VN káblové vedenie v zeleni v lesnom prieseku a pod lesnou 

cestou uložené v zemi v hĺbke 120cm v chráničke FXKV 200. V celej dĺžke trasy nového VN 

kábla sa do výkopu do chráničky FXKV 110 pripoložíl trubkový rozvod HDPE 40 pre 

zafúknutie optického kábla. 

Po zrealizovaní VN káblového vedenia bola časť existujúceho VN vzdušného vedenia AlFe 

3x35, v lesnom prieseku a podperné body vedenia zdemontované.  

Údaje o projektovaných kapacitách  

VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 3x1x240   - 570m. 

MiDia DRY Core 8.1, 72 vlákien v chráničke HDPE 40/33- celková dĺžka 555 
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Celkové dĺžky nových káblových vedení VN a NN podľa Porealizačného zamerania 

vypracovaného Geoplán, s.r.o., Trenčín. 

 

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

predpisov určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude užívaná v súlade s účelom, na ktorý bola povolená. Každá následná zmena 

podlieha povoleniu stavebného úradu, podľa stavebného zákona. 

2. Podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v 

kolaudačnom rozhodnutí.  

3. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej 

prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo 

činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú 

rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. 

4. Stavba sa musí užívať tak, aby podľa § 43d stavebného zákona spĺňala základné 

požiadavky na stavby.  

5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami na stavby sú mechanická odolnosť a 

stabilita stavby; požiarna bezpečnosť stavby; hygiena a ochrana zdravia a životného 

prostredia; bezpečnosť stavby pri jej užívaní; ochrana pred hlukom a vibráciami; 

energetická úspornosť. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné prehliadky a revízie technologických, 

zariadení  podľa osobitných predpisov. 

7. Podľa § 86 ods. 1 stavebného zákona vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou 

overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu povinný udržiavať stavbu 

v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad,  

aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

8. Ku kolaudácii sa vyjadrili : 

Inšpektorát práce Trenčín - Dňa 15.04.2021 sa zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát 

práce Trenčín kolaudačného konania – súhlasí s kolaudáciou  

1. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas užívania 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, prevádzky pracovných prostriedkov a 

používania pracovných postupov nezabezpečil vedenie predpísanej technickej 

dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnému stavu, čím porušil § 13 ods. 2 zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nadväznosti na § 23 ods. 4 

písm. zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- RÚVZ v Trenčíne č. RUVZ/2021/02031-003  zo dňa 04.05.2021- súhlasí s kolaudáciou. 

- Okresný úrad Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v 

odpadovom hospodárstve č. OU-TN-OSZP2-2021/005461-002, 21. 01. 2021- súhlasí 

s kolaudáciou 

- Technická inšpekcia, a.s., Osvedčenie č. 6937/4/2020 –zariadenie spĺňa požiadavky 

bezpečnosti TZ  
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 
 

Odôvodnenie: 
 

 Navrhovateľ  Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, 

IČO: 36 361 518, na základe plnomocenstva spoločnosti ELMAFT - Slovakia, s.r.o. 

Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava podal dňa 17.2.2020  návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu: TN_Krásna Ves, VNV 258, VNK, VNV,   SO 01 - VN 

káblové vedenie, SO Optický kábel, na pozemkoch KNC parc.č. 952/1; lesné pozemky, 
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parc.č. 1778, ostatné plochy mimo ZÚO v k.ú. Timoradza (EKN 952, 1778) na pozemkoch 

KNC par.č. 384;369 a lesné pozemky mimo ZÚO v k.ú Bobotská Lehota (EKN- 124/9; 

671/731; 671/631; 1-671/31.) v k.ú. Bobotská Lehota. Stavebné povolenie na stavbu vydala  

Obec Bobot,  dňa: 15.11.2018 a č. 283/2018-02/Mi zmena z 25.11.2020, pod č. 269/2020-

002/Mi.  Návrh bol posúdený na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa 

konalo dňa 15.04.2021 na základe oznámenie stavebného úradu. Oznámenie bolo doručené 

verejnou vyhláškou z dôvodu neznámych vlastníkov. Bolo umiestnené na úradnej tabuli Obce 

Bobot, a Timoradza  a na webe. V oznámení uviedol v súlade s ustanovením § 80 ods. 2 

stavebného zákona, že účastníci konania a tiež dotknuté orgány môžu svoje námietky a 

pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr na miestnom pojednávaní, inak sa na  ne 

neprihliadne. Po predložení záväzného stanoviska - RÚVZ v Trenčíne, a Inšp. práce v 

Trenčíne vydal stavebný úrad súhlas s užívaním stavby tak ako je uvedené vo výroku. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli priebežne doplnené a zahrnuté do 

podmienok rozhodnutia. V konaní neboli zistené dôvody,  ktoré by bránili povoleniu stavby. 
 

Správny poplatok :  v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a 

v znení neskorších predpisov v sume  € 60,00   zaplatený v pokladni Obce Bobot. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní, možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa  doručenia rozhodnutia 

na Obec Bobot. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať 

súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho 

poriadku. 

 

 

 
 

 
 

            Danka Ďuriačová         

         starostka   obce Bobot 

  

    

 
Doručí sa: 

1. ELMAFT - Slovakia, s.r.o. Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava 

2. M.Č.B. Projekty, s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra 

3. Obec Bobot, Obecný úrad 

4. Obec Timoradza Obecný úrad 

5. Vyvesením na úradnej tabuli obce Bobot a Timoradza  z dôvodu líniová stavba, veľký počet účastníkov -  

pozemkové spoločenstvá Bobot a Timoradza, Valko Pavol, Bobot, Pšenka Jozef, Trenčín, Schaffer Leopold, 

Števanková Božena  -zomrelí,  

Na vedomie:  

6. Okresný úrad, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín   

7. Okresný úrad, odbor  pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  

8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, 

9. Okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

10. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

11. TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

12. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19  Bratislava 26 

13. Inšpektorát práce v Trenčíne Hodžova ul. 36, 911 01 Trenčín    

14. Okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 


