
Obec Hnilčík 
stavebný úrad                                                                                                                

053 32 Hnilčík 38 

Číslo: OcÚ-184/2021-SÚ                                                                                                 Hnilčík  17.01.2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Murko, Kasárenská ulica 89/4, Spišská Nová Ves 
v zastúpení stavebníkov:  
Marek Pačin, Popradská 681/1, Spišská Teplica  
Matúš Gál, Kpt. Nálepku 869/101, Svit 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
    
          Žiadateľ: Ing. Igor Murko, bytom Kasárenská ulica 89/4, Spišská Nová Ves, v zastúpení 
stavebníkov: Marek Pačin, bytom Popradská 681/1, Spišská Teplica a Matúš Gál, bytom Kpt. Nálepku 
869/101, Svit, podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby 
v spojení s kolaudačným rozhodnutím na stavbu s názvom „NN prípojka Bindt Rekreačná chata“ 
na parcele C KN–2043, C KN-2114/1 (E KN-218, E KN-83, E KN-86, E KN-87), C KN-2061/7, 
2061/12, 2061/15 (rekreačná chata), katastrálne územie Hnilčík. 

          Obec Hnilčík, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) a § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po vykonanom konaní primerane 
podľa § 62 a § 88a ods. 9 stavebného zákona vydáva: 

1.  Podľa § 88 ods. 1 písm. b) a  § 88a ods. 4 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000  
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška číslo       
453/2000 Z.z.“) 

 d o d a t o č n é   p o v o l e n i e   s t a v b y  

s názvom „NN prípojka Bindt Rekreačná chata“ na parcele C KN–2043, C KN-2114/1 (E KN-218, 
E KN-83, E KN-86, E KN-87), C KN-2061/7, 2061/12, 2061/15 (rekreačná chata), katastrálne územie 
Hnilčík. 

Predmetom dodatočného povolenia sú stavebné objekty:   
  SO 01 NN prípojka.  

NN prípojka je zrealizovaná z jestvujúcej vzdušnej nn el. siete VSD. a.s. Na jestvujúcom podpernom 
bode vzdušného vedenia – dvojitý betónový stĺp je vo výške 2,5 m osadená rozvodná a istiaca skrinka 
SPP2 s poistkami, kde je zaústený kábel zo vzdušného vedenia. 

 Objekt SO 02 Odberné elektrické zariadenie. 
Z rozvodnej a istiacej skrinky SPP2 je káblom napojený nový elektromerový rozvádzač RE typu 
HASMA, ktorý je umiestnený na verejne prístupnom vedľa predmetného bodu na parcele C KN-2043. 
Kábel je zvedený po stĺpe v kábelovej chráničke a časť je uložená v ochrannej rúrke pod cestou. V RE 
je priame 3-fázové 1-tarifové fakturačné meranie spotreby el. energie VSD, a.s., hlavný istič pred 
elektromerom B63/3 25A pre rekreačnú chatu. Z RE je vedený kábel do objektu rekreačnej chaty až 
ku podružnému rozvádzaču RCH na parcele C KN-2061/15. Kábel je vedený vo výkope v celej dĺžke 
263 m. 
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Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Slavomír Palenčár, autorizovaný stavebný inžinier, 
ev. číslo: 5908*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby. 

 

2.  Podľa  § 82 ods.1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z. 

   p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y  

s názvom „NN prípojka Bindt Rekreačná chata“ na parcele C KN–2043, C KN- 2114/1 (E KN-218, E 
KN-83, E KN-86, E KN-87), C KN-2061/7, 2061/12, 2061/15 (rekreačná chata), katastrálne územie 
Hnilčík, na účel zabezpečenia dodávky elektrickej energie. 

Stavba obsahuje stavebné objekty:    
 SO 01 NN prípojka.  

NN prípojka je zrealizovaná z jestvujúcej vzdušnej nn el. siete VSD. a.s. Na jestvujúcom podpernom 
bode vzdušného vedenia – dvojitý betónový stĺp je vo výške 2,5 m osadená rozvodná a istiaca skrinka 
SPP2 s poistkami, kde je zaústený kábel zo vzdušného vedenia. 

 Objekt SO 02 Odberné elektrické zariadenie. 
Z rozvodnej a istiacej skrinky SPP2 je káblom napojený nový elektromerový rozvádzač RE typu 
HASMA, ktorý je umiestnený na verejne prístupnom vedľa predmetného bodu na parcele C KN-2043. 
Kábel je zvedený po stĺpe v kábelovej chráničke  a časť je uložená v ochrannej rúrke pod cestou. 
V  RE je priame 3-fázové 1-tarifové fakturačné meranie spotreby el. energie VSD, a.s., hlavný istič 
pred elektromerom B63/3 25A pre rekreačnú chatu. Z RE je vedený kábel do objektu rekreačnej chaty 
až ku podružnému rozvádzaču RCH na parcele C KN-2061/15. Kábel je vedený vo výkope v celej 
dĺžke 263 m. 

 
Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods.2 stavebného zákona tieto podmienky: 

1. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 
požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu 
a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

2. Vlastník stavby je povinný stavbu užívať na účel uvedený v tomto rozhodnutí. V prípade zmeny 
účelu užívania stavby je povinný požiadať stavebný úrad o povolenie v zmysle ustanovení stavebného  
zákona. 

3. Vlastník stavby je povinný vykonávať pravidelné revízie všetkých technických zariadení v zmysle 
platných STN. 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej 
užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby 
stavebnému úradu. 

5. Vlastník stavby je povinný zapísať geometrický plán číslo: 60/2021 do katastra nehnuteľnosti za 
účelom zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva v práve uloženia inžinierskej siete v prospech jej 
vlastníka.  

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené. 
Stanoviská dotknutých orgánov: Neboli uplatnené. 

      Správny poplatok 90,- € v zmysle zákona NR SR číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov bol zaplatený. 
 
 
O d ô v o d n e n i e :                    

          Žiadateľ: Ing. Igor Murko, bytom Kasárenská ulica 89/4, Spišská Nová Ves, v zastúpení 
stavebníkov: Marek Pačin, bytom Popradská 681/1, Spišská Teplica a Matúš Gál, bytom Kpt. Nálepku 
869/101, Svit, podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby 
v spojení s kolaudačným rozhodnutím na stavbu s názvom „NN prípojka Bindt Rekreačná chata“ 
na parcele C KN–2043, C KN-2114/1 (E KN-218, E KN-83, E KN-86, E KN-87), C KN-2061/7, 
2061/12, 2061/15 (rekreačná chata), katastrálne územie Hnilčík. 
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          K žiadosti boli doložené doklady: splnomocnenie na zastupovanie; porealizačné zameranie číslo: 
60/2021 NN prívodu; geometrický plán číslo: 60/2021 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete; 
výpis z listu vlastníctva číslo: 650, 1061, 1044, 926,102, 1305; kópia katastrálnej mapy; súhlas obce 
k zrealizovanej NN prípojke; vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s.; správa 
z odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia; projektová dokumentácia; doklad o úhrade 
správneho poplatku. 

          Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, 
inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 
v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

         Podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného 
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. 
Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, 
a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

          Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona: Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj 
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí 
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho 
zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty 
určenej podľa odseku 3. 

         Podľa § 88 ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie 
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, 
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia 
stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba 
v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. 

         Podľa § 88a  ods. 9 stavebného zákona: S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už 
dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie. 

         V súlade s ustanovením § 88a ods. 9 stavebného zákona stavebný úrad oznámil začatie konania 
o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním dotknutým orgánom a známym  
účastníkom  konania  a  preskúmal žiadosť na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, 
ktoré sa konalo 22.12.2021, primerane podľa § 62, § 81 stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania 
bolo  v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na 
úradnej tabuli obce Hnilčík. V oznámení boli účastníci konania poučení, že do podkladov rozhodnutia 
možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a na ústnom pojednávaní a svoje námietky k žiadosti 
uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  

         Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nebol zistený rozpor s verejnými 
záujmami ani dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby. Stavba je ukončená a užívania 
schopná. Neboli zistené závady, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a riadne užívanie stavby 
na uvedený účel. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. 
Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli uplatnené žiadne námietky.  

          V priebehu konania stavebný úrad zistil úplný a presný stav veci, čo je predpokladom zákonnosti 
a správnosti rozhodnutia. Postupoval v konaní v súlade so zákonmi a právnymi predpismi. Svedomite 
a zodpovedne sa zaoberal vecou, ktorá je predmetom konania a použil najvhodnejšie prostriedky, ktoré 
viedli k správnemu vybaveniu veci. Zistil úplne a presne skutočný stav veci a zaobstaral si potrebné 
podklady pre rozhodnutie. Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby 
a povoleniu jej užívania. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani 
neprimerane nie sú ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová 
dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 
záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovených stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi.  

          Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako 
sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.     
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P o u č e n i e : 

          Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Obec Hnilčík, 
053 32 Hnilčík 38. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                „signed“ 
           Ľubomír  K a č í r  
                starosta obce 

 
 
 
 
 
Príloha pre žiadateľa: 
1x overená projektová dokumentácia   
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Ing. Igor Murko, Kasárenská ulica 89/4, Spišská Nová Ves 
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 11 
3. projektant: Ing. Slavomír Palenčár, Drevárska 2, Spišská Nová Ves 
4. Obec Hnilčík, starosta obce     
5. VSD a.s., Mlynská 31, Košice 
6. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (listy vlastníctva číslo: 

650, 1061, 1044, 926,102) vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo 
k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – doručenie rozhodnutia 
verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke www.obechnilcik.sk  

 
Na vedomie: 
1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám.5, Spišská Nová Ves 
2. Okresný úrad, Katastrálny odbor, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves 

- prostredníctvom žiadateľa, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia  


