
OBEC VINNÉ  
                                                              Vinné 508, 072 31 Vinné 

__________________________________________________________________________ 
Číslo:  S2020/00353-002 
Vinné, dňa: 18.11.2020 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š KA  

 

OZNÁMENIE 
o začatí kolaudačného konania  

a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania  
__________________________________________________________________________________________  

 

Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice,  
(IČO: 36599361) 
 

podal dňa 27.10.2020 na Obec Vinné návrh na vydanie  kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 ods. 
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) 
v znení neskorších predpisov a §17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.  
                                           
na líniovú stavbu:  
objektová skladba: 

YACHT VILLAGE II 
SO 17 – VN káblová prípojka 
SO 18 – Distribučná kiosková trafostanica 
SO 19 – Rozšírenie NN siete (distribučnej sústavy)  

na  pozemkoch:  C-KN č.2583/1,2196/1, 2548/1, 2196/5, kú. Vinné, E-KN č. 3612/1 kú. Vinné, 
C-KN č. 977/4 kú. Kaluža   

katastrálne územie:  Vinné, Kaluža  
  

Stavba bola povolená rozhodnutím  – stavebné povolenie  č. 2019/00147 - 003 zo dňa 16.08.2019, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2019. 
 

           Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 18 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 

v znení neskorších predpisov.  

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

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

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Zz. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

s  § 80  stavebného zákona  a  § 17 a  § 18 vyhlášky MŽP  SR č. 453/2000 Zz., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. 

 

 

oznamuje začatie kolaudačného konania   

a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň: 

04.12.2020 o 09.00 hod.  

so stretnutím na Obecnom úrade Vinné. 

 

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky a 

stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na nich neprihliadne.  

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

písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.  

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na stavebnom úrade – pracovisko Obec Vinné 

v stránkové dni  pondelok, utorok, streda, piatok od 08.00 do 12.00 hod.) 

 

 

 

 

 

Ing. Marián Makeľ 

starosta obce 



strana č.2 Oznámenia č. S2020/00353-002 zo dňa 18.11.2020 

 

Oznámenie sa doručí:  

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

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice  
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica    
Obec Vinné,  

Obec Kaluža - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 
Verejnou vyhláškou  

osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a k stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,   
 

 
Na vedomie:  

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. závod Košice, Ďumbierska 14, 041 01 Košice 

Okresný úrad, odb. SoŽP, ŠVS, OH, OPaK, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 
Okresný úrad, odb. cestnej dopravy a PK, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 
Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, odbor dopravy, 041 01 Košice,  
Správa ciest KSK, stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 
OR HaZZ Michalovce, Fr. Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
OR Policajného zboru SR, ODI, J. Hollého 46, 071 01 Michalovce 
Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava     
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
VVS, a.s, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 
VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice  
Obvodný banský úrad,  Timonova 23, 041 01 Košice 
 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje jednotlivo dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. 

Ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť stavbou dotknuté, 

sa rozhodnutie podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26 zák. č. 71/1967 Zb. v znení 

neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom v mieste 

obvyklým (na úradnej tabuli Obecného úradu Vinné, Obecného úradu Kaluža), na internetovej stránke 

obecného úradu www.vinne.sk;), pričom dňom doručenia rozhodnutia je 15. deň vyvesenia verejnej 

vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Vybavuje: Miroslav Volovár 
Tel: 056/2908023,  
email: stavebnyurad@vinne.sk 

 

http://www.vinne.sk/
mailto:stavebnyurad@vinne.sk

