
Obec   Zlatá Idka 

 Číslo: 409/2021-ZI                                                                                  Zlatá Idka,  dňa 07.01.2021 

 

R O Z H O D N U T I E 
Verejná vyhláška 

 

            Obec Zlatá Idka zastúpená starostom, ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 

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

v znení neskorších predpisov prerokovala a posúdila  predložený návrh postupom podľa § 80 až § 

81b stavebného zákona a na základe výsledkov kolaudačného konania podľa § 82 ods.1 stavebného 

zákona  

povoľuje užívanie stavby 

„ Drevodomy na Koscelku – Zlatá Idka“ – SO 10 – Rozšírenie NN, SO 11 – NN prípojka, SO 12 – 

Elektrická komunikačná vrstva, SO 13 – Verejné osvetlenie na pozemkoch parciel č. 633, 3772 v 

katastrálnom  území obce Zlatá Idka pre navrhovateľa: Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 

61 Zlatá Idka pre účely zabezpečenia spoľahlivej dodávky elektrickej energie, verejného osvetlenia 

a internetu. 

Účelom stavby je vybudovanie  NN rozvodov, NN prípojky, odberného elektrického zariadenia, 

elektronickej komunikačnej vrstvy, verejného osvetlenia. 

Popis stavby: 

 

SO 10 – Rozšírenie NN distribučných rozvodov 

Predmetom je rozšírenie NN distribučného rozvodu k plánovanej výstavbe Drevodomov na 

Koscelku v Zlatej Idke.  

Rozšírenie distribučného rozvodu sa zrealizovalo z rozvádzača SVS jestvujúcej trafostanice 

TS0354-0003 Zlatá Idka pri kostole 22/0,42Kv. Z vývodu rezervy rozvádzača SVS sa vyviedol 

kábel NAYY 4x150mm2, ktorý je istený poistkami 200A  a priviedol sa do skrine SR č. 1 ( typ SR8 

DIN0 VV 3/6 P2 ), kde je istený poistkovými odpínačmi s poistkami 160 A. V skrini SR č. 1 je 

realizovaný vývod, ktorý je istený poistkovými odpínačmi s poistkami 80 A a napája skriňu SR č. 2 

( typ SR6 DIN0 VV 2/5 P2 ) kde je istený poistkovými odpínačmi s poistkami 63A.   

  

SO 11 – NN prípojka a odberné elektrické zariadenie 

Elektrická prípojka sa zrealizovala s 50A poistkami v skriniach SR č. 1 a 2, ktoré sú napájané 

z voľného vývodu rozvádzača SVS jestvujúcej trafostanice  22/0,42kV káblom NAYY 4x150mm2. 

Elektromerové rozvádzače sú situované v blízkosti jednotlivých domov na verejne prístupnom 

mieste . Na výstupných svorkách z rozvádzačov SR č. 1 a 2 je majetkové rozhranie medzi VSD a.s. 

a odberateľom.  

Odberné elektrické zariadenie začína na výstupných svorkách vývodu v rozvádzačoch SR č. 1 

a 2. Odtiaľ je vedený kábel NAYY 4x25mm2 do elektromeru. Kábel je uložený voľne vo výkope 

v pieskovom lôžku. Umiestnenie rozvádzačov RE je na hranici pozemkov, resp. verejne prístupnom 

mieste. Elektromerový rozvádzač bude typu: RE 1.0 F403 32A P2, podľa štandardov VSD a.s. 

Od rozvádzača RE k hlavnému rozvádzaču objektu je vedený kábel CYKY-J 4x16mm2 

 

SO 12– Elektronická komunikačná vrstva 

Z rozvádzača SVS jestvujúcej trafostanice TS0354-0003 Zlatá Idka pri kostole 22/0,42Kv je 

vedená v spoločnom výkope minimálne 100mm od ostatných NN káblov mikrotrubička HDPE 



14/10 k zafukovaniu optických káblov cca 110m k SR č. 1, kde je zaústená do optickej spojky , 

z nej je realizované odbočenie k SR č. 2, kde je zrealizovaná optická spojka. Pre napojenie 

jednotlivých ER elektromerových rozvádzačov z optických spojok je použitá mikrotrubička HDPE 

12/8 k zafukovaniu optických káblov.  

 

SO 13 – Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie v lokalite na Koscelku je napájané z existujúceho NN rozvodu z kábla AES-J 

4x70+25mm2 odbočnými spojkami P2X 95 Mk2 a káblom AYKY-J 2x16mm2 do poistkovej 

skrine umiestnenej na podpernom bode. V tejto poistkovej skrini sa bude istiť vývod nožovou 

poistkou s prúdovou hodnotou 10A. Vývod je realizovaný káblom AYKY-J 4x16mm2, pričom 

zapojená bude iba jedna fáza, ostatné budú slúžiť ako rezerva. Tento vývod napája 9 stožiarov 

verejného osvetlenia.  

Stožiare verejného osvetlenia sú vybavené 0,5m dlhým výložníkom typu SV 1/76 – 500 na 

konci ktorého je umiestnené jedno LED svietidlo o výkone 27W. Stožiare VO sú typu STB 6-A, ich 

nadzemná výška je 6m 

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný  zákon/ v znení neskorších predpisov a § 20 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto 

podmienky: 

- pri užívaní stavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce hygienické, protipožiarne, bezpečnostné 

predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia 

- prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky v zmysle príslušných STN, 

v prevádzke technického zariadenia dodržiavať ustanovenia § 8 vyhl. č. 718/2002 Z.z. a technické 

podmienky výrobcov jednotlivých zariadení 

- stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí 

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe  zistené závady a nedostatky, 

ktoré by   bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby t.j. brániace 

riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.  

Kolaudačné rozhodnutie je zároveň podľa § 82 ods.4 osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na 

prevádzku. 
 

Odôvodnenie  
 

Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 61 Zlatá Idka, v zast.: Privel, spol s.r.o., 

Palkovičova 4, 040 01 Košice podal dňa 27.10.2021 návrh na kolaudáciu stavby „ Drevodomy na 

Koscelku – Zlatá Idka“ – SO 10 – Rozšírenie NN, SO 11 – NN prípojka, SO 12 – Elektrická 

komunikačná vrstva, SO 13 – Verejné osvetlenie na pozemkoch parciel č. 633, 3772 v katastrálnom  

území obce Zlatá Idka a Kráľovce.  

Stavba bola postavená na základe stavebného povolenia vydaného obcou Zlatá Idka dňa 02.07.2021 pod 

č. 226/2/2021-ZI. 

   Obec Zlatá Idka po preskúmaní predloženého návrhu oznámila dňa 26.11.2021 začatie 

kolaudačného konania a dňa 04.01.2022 vykonala ústne pojednávanie spojené  s miestnym 

zisťovaním. Oznámenie o začatí konania bolo na obci Zlatá Idka vyvesené dňa 30.11.2021, zvesené 

dňa 15.12.2021. 

K návrhu boli doložené tieto vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 

- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške distribučného elektrického zariadenia –NN 

prípojka, odberné elektrické zariadenie zo dňa 01.10.2021 



- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia –verejné osvetlenie zo 

dňa 01.10.2021 

- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške distribučného elektrického zariadenia – 

rozšírenie distribučných rozvodov zo dňa 01.10.2021 

- osvedčenia o kusovej skúške rozvádzačov, vyhlásenia o zhode, certifikáty o použitých výrobkoch 

a zariadeniach 

- technicko – geodetická dokumentácia – porealizačné zameranie  spracované dňa 11.10.2021  

 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba  bola 

uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a že boli 

dodržané podmienky určené v  stavebnom povolení č. 226/2/2021-ZI zo dňa 02.07.2021. Na 

základe predložených dokladov a po vykonaní miestnej ohliadky možno konštatovať, že užívaním 

stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.  Dotknuté orgány sa 

kolaudačného konania nezúčastnili, nepodali žiadne námietky k predmetnej stavbe, stavebný úrad 

má za to, že s kolaudáciou predmetnej stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

Tunajší stavebný úrad v kolaudačnom konaní nezistil nedostatky resp. dôvody, ktoré by bránili 

riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel. 

Na základe týchto skutočností bolo potrebné  rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej 

časti tohto  rozhodnutia. 

Správny poplatok v zmysle pol. 62a. písm. g/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí 

súčasť zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov bol 

uhradený vo výške 4x60,- € na účet obce. 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 82 ods. 6 stavebného zákona. 

 Poučenie : 

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

znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní  odo dňa doručenia na obec Zlatá Idka. 

 Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                                                         

                                                                                                                                          
Roman Beličák 

 starosta  obce 

 

 

 

 

 
Rozhodnutie sa  doručí: 

 účastníkom konania – vlastníkom dotknutých nehnuteľností verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej  tabuli  v obci Zlatá Idka 

Stavebník: Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 61 Zlatá Idka, v zast.: Privel, spol. s.r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice 

 

Na vedomie: 
1. Stavebník:  Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 61 Zlatá Idka, 

2.  v zast.: Privel, spol s.r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice  

3. Okresný úrad  Košice –okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice 

4. OR HaZZ  Košice – okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou 

5. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice 

6. Inšpektorát práce, Masarykova 1887, 040 01 Košice 

Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky: 

1. Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka 

 



 

 

 

 

 

Verejná vyhláška 

Č. 409/2021-ZI zo dňa 07.01.2022 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

noviel /stavebný zákon/  a  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  v obci Zlatá 

Idka. 

 

Po  uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu vyvesenia a zvesenia je potrebné toto potvrdenie zaslať 

na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice 

 

 

                                                                

 

 

 

Vyvesené dňa:      10.01.2022                                                           Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis:                                                                              Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obec   Zlatá Idka 

 Číslo: 409/2021-ZI                                                                                 Zlatá Idka,  dňa  26.11.2021 
 
 

Vec : Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 61 Zlatá Idka, v zast.: Privel, spol s.r.o., Palkovičova 

4, 040 01 Košice 
           - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho  konania verejnou vyhláškou 

 

Verejná vyhláška 
 

Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 61 Zlatá Idka, v zast.: Privel, spol s.r.o., 

Palkovičova 4, 040 01 Košice podal dňa 27.10.2021 návrh na kolaudáciu stavby „ Drevodomy na 

Koscelku – Zlatá Idka“ – SO 10 – Rozšírenie NN, SO 11 – NN prípojka, SO 12 – Elektrická 

komunikačná vrstva, SO 13 – Verejné osvetlenie na pozemkoch parciel č. 633, 3772 v katastrálnom  

území obce Zlatá Idka a Kráľovce.  

Stavba bola postavená na základe stavebného povolenia vydaného obcou Zlatá Idka dňa 02.07.2021 pod 

č. 226/2/2021-ZI. 

 Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

 Obec Zlatá Idka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o 

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

v súlade s ustanovením § 80 ods. 1. stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

 04.01.2022  o 11 00 hod 

so stretnutím na Obecnom úrade v Zlatej Idke 

 
Stavebník  ku kolaudačnému konaniu pripraví 

l.    Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby 

2.   Dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní a stavebné povolenie, 

3.   Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok 

4.   Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas výstavby  

5.   Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov /certifikáty/  

6.   Stavebný denník , zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce 

so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20  v dňoch pondelok (8 00 -12 00  hod.  , 13 30 - 15 15 hod. ) a streda ( 8 
00 -12 00  hod.  , 13 30 - 16 15 hod ).  

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská 

k užívaniu stavby uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak dotknutý 

orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k pojednávanej stavbe, predpokladá sa, 

že s užívaním  stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

   Roman Beličák 

    starosta  obce 



 

 

 

 
Oznámenie sa doručí: 

 účastníkom konania – vlastníkom dotknutých nehnuteľností verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej  tabuli  v obci 

Zlatá Idka a Stavebník: Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 61 Zlatá Idka, v zast.: Privel, spol s.r.o., Palkovičova 4, 

040 01 Košice 

 

 

 

Doručí sa: 

7. Stavebník:  Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 238, 044 61 Zlatá Idka, 

8.  v zast.: Privel, spol s.r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice  

9. Okresný úrad  Košice –okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice 

10. OR HaZZ  Košice – okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou 

11. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice 

12. Inšpektorát práce, Masarykova 1887, 040 01 Košice 

Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky: 

1. Obec Zlatá Idka, 044 12 Zlatá Idka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška 

Č. 409/2021-ZI zo dňa 26.11.2021 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

noviel /stavebný zákon/  a  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  v obci Zlatá 

Idka. 

 

Po  uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu vyvesenia a zvesenia je potrebné toto potvrdenie zaslať 

na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice 

 

 

                                                                

 

 

 

Vyvesené dňa:      30.11.2021                                                           Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis:                                                                              Pečiatka, podpis: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 


