VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Váš list číslo/zo dňa
25283110/2021/
15.07.2021

Naše číslo
2049/2021

Vybavuje/linka
Ing.W.Vislay/0948 926 788

V Moldave nad Bodvou
dňa 17.11.2021

Vec
„Moldava nad Bodvou – rozšírenie NN smer Vinárske závody“ – líniová inžinierska
stavba – elektroenergetická
– oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s
miestnym zisťovaním
Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, podal dňa
16.07.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Moldava nad Bodvou –
rozšírenie NN smer Vinárske závody“ – líniová inžinierska stavba – elektroenergetická,
k. ú. Moldava nad Bodvou na pozemkoch podľa priloženého zoznamu dotknutých parciel
a na základe geodetického porealizačného zamerania, vyprac. spol. GEODETIC, spol. s r.o.,
Dunajská 10, Košice, dátum 04.03.2021, č. zákazky 20-0699-PZ-01 (436/20), overené VSD,
a.s. dňa 17.03.2021.
Na základe predloženého návrhu mesto Moldava nad Bodvou, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s § 80 stavebného zákona

oznamuje začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia
na predmetnú stavbu „Moldava nad Bodvou – rozšírenie NN smer Vinárske závody“ –
líniová inžinierska stavba – elektroenergetická, k. ú. Moldava nad Bodvou na pozemkoch
podľa priloženého zoznamu dotknutých parciel a na základe geodetického porealizačného
zamerania, vyprac. spol. GEODETIC, spol. s r.o., Dunajská 10, Košice, dátum 04.03.2021, č.
zákazky 20-0699-PZ-01 (436/20), overené VSD, a.s. dňa 17.03.2021 pre horeuvedeného
navrhovateľa a nariaďuje vo veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

07.12.2021 (utorok) o 09:00 hod.
so zrazom pozvaných na mieste začiatku stavby, ul. Rožňavská, na parkovisku oproti čerpacej
stanici Slovnaft, Moldava nad Bodvou.
Stavebné povolenie na predmetnú stavbu „Moldava nad Bodvou – rozšírenie NN smer
Vinárske závody“ – líniová inžinierska stavba – elektroenergetická bolo vydané
rozhodnutím mesta Moldava nad Bodvou, Spoločným obecným úradom, Bartalosova 16, 045
01 Moldava nad Bodvou zo dňa 28.04.2020, č. 716/2020, právoplatné 02.06.2020.
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Popis:
Celá stavba sa realizovala v réžii Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91
Košice z dôvodu neprístupnosti a nevyhovujúceho technického stavu odberateľskej
trafostanice TS0293-0017 v areáli firmy AGRO-MOLD, a. s., ktorá napája okolité odberné
miesta a má teda aj distribučný charakter. Od existujúcej trafostanice TS18 je zriadené nové
káblové vedenie podzemným káblom NAYY 4x150 a vzdušným káblom NFA2X 4x120,
ďalej skrine SR 8 – 2ks, SR 4 – 2 ks.
Celková dĺžka zameranej trasy podľa geodetického porealizačného zamerania NN
vedenia je 636,55 m, z toho je vzdušné vedenie cca 101 m a podzemné vedenie je cca 539
m (uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby).
Stavbou dotknuté pozemky na základe geodetického porealizačného zamerania:
parc. č. KN-C 1574, 1485/1, 2048/1, 1485/3, 1485/58, 1485/116, 1485/45, 1485/2, 2047/1,
1574, 1572, 2074, k. ú. Moldava nad Bodvou
parc. č. KN-E 1147/1, 1143, 2796/4, 1148/2, 1142, 1141, 1136, 1134/1, 1133/1, 1130/1,
2796/2, 2829, k. ú. Moldava nad Bodvou
Účastníci konania môžu svoje stanoviská, pripomienky resp. námietky k predmetu konania
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, na neskôr podané námietky povoľujúci orgán
nebude prihliadať. Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v
Moldave nad Bodvou, Hviezdoslavova 30, v pracovných dňoch okrem utorka a štvrtka v čase
úradných hodín.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.
Navrhovateľ najneskôr na konaní predloží:
1. Doklad o spôsobe nakladania so všetkými druhmi odpadov vzniknutými v rámci
realizácie stavby – predložením faktúr za zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadov
alebo predloží vyjadrenie prísl. orgánu (uvedené v stavebnom povolení bod č. 11)
2. Certifikáty preukázania zhody, resp. technické osvedčenia stavebných výrobkov,
atesty použitých materiálov
3. Doklad o úhrade správneho poplatku
S pozdravom

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

18.11.2021
Vyvesené dňa: ......................................

Pečiatka, podpis: ........................................

Zvesené dňa: ......................................

Pečiatka, podpis: ........................................
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