
 

 

MESTO MICHALOVCE 
Špeciálny stavebný úrad  

 Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 

 
 

Číslo: V-2020/48197-Be 

(V-2019/52427-Be) 

 V Michalovciach 23.3.2020  

Vybavuje 

Tel.: 

E-mail: 

Ing. Juraj Berilla 

056/6864275 

juraj.berilla@msumi.sk 

   

 

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

 Mesto Michalovce, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a) ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v kolaudačnom konaní preskúmal 

podľa § 81 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 28.10.2019 podal stavebník 

Sladovňa a.s. Michalovce, Močarianska 14, 071 01  Michalovce 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e 

stavby 

Intenzifikácia výroby sladu 

Michalovce, Močarianska 

SO 08 – Spevnené plochy  

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 4888, 4897/1, 4898/1, 4909/1 v katastrálnom území 

Michalovce. 

Stavba obsahuje: 

- SO 08 - Spevnené plochy 

- Prístupové komunikácie k SO 01 pojazdné a pešie a panelovú komunikáciu k rampe.   

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Pri miestom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli zistené na stavbe drobné nedostatky 

2. Nepodstatné odchýlky skutočného vyhotovenia stavby od projektovej dokumentácie overenej si nevyžadujú 

konanie o zmene stavby. 

3. Vlastník zabezpečí výkon správy a údržby stavby tak, aby bola schopná užívania počas celého roka. Stavba 

musí byť udržiavaná v takom stave, aby nezhoršovala životné prostredie a premávka neohrozovala život a 

zdravie osôb.  

4. Stavebník je povinný nakladať so všetkým druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade 

so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a to najmä v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Stavebný úrad zamietol tieto námietky: 

- Združenie domových samospráv námietka dňa 11.11.2019 
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 Podľa §81 ods.1 Stavebného zákona „V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba 

uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali 

zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí 

a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude 

ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného 

prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.“ 

 

Povinnosťou stavebného úradu v kolaudačnom konaní teda nie je len skontrolovať zhotovenie stavby 

podľa overenej dokumentácie ale aj to, či skutočné zrealizovanie skutočne a reálne dodržiava zákonom 

chránené záujmy podľa vodného zákona; odvolanie sa na stavebnú dokumentáciu zo stavebného 

povolenia je nedostatočné a v priamom rozpore so zákonom, lebo predmetom kolaudácie je overenie a 

kontrola, že realizácia stavby podľa takejto dokumentácie skutočne spĺňa záujmy podľa Vodného 

zákona; jedná sa o akúsi poslednú kontrolu projektu. 

 

 Žiadame predložiť vyhodnotenie realizácie opatrení vyplývajúcich zo záverečného stanoviska 

resp.rozhodnutia zo zisťovacieho konania a skontrolovať ich realizáciu v súlade s dokumentáciou EIA. 

 

 Podľa §65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie 

vôd,  súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu 

a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na 

účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu 

povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a 

z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“ Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri 

všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, 

poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, 

vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na 

podnikateľské účely.“ 

 

Žiadame preukázať, že v súvislosti s vodnými stavbami nedôjde k zhoršeniu vodnej bilancie a 

odtokových pomerov, nedôjde k zhoršeniu stavu povrchových a podzemných vôd podľa dikcie §65 

Vodného zákona a žepri všeobecnom užívaní vôd ako súčasti užívania stavby sú dodržané všetky 

záujmy podľa §18 ods.5 Vodného zákona. 

 Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a manažmentu 

vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie 

Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, environmentálnych opatrení a manažmentu povodia 

podľa Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného 

vodohospodárskeho stanoviska. 

 

 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného 

zákona. 

 

 Podľa §46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 ods.2 

Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na 

vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb 

a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona mal 

stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet 

prietokových množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných 

stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar 

napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného 

času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné: 

a) zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či 

povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd 

b) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom 

priebehu času  

c) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), 

kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky 

na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb. 
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Žiadame overiť, že príslušné výpočty vrátane hydraulických výpočtov prietokových množstiev boli 

súčasťou projektovej dokumentácie, že stavby svojim vyhotovením týmto výpočtom reálne svojou 

prevádzkou zodpovedajú a vyhovujú a teda neohrozujú záujmy podľa vodného zákona. 

 

 Žiadame, že okolie stavby upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich pripomienok 

uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa 

predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti 

obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne- 

planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-

obci-pdf-1-95-mb). Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a 

forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami (https://www.protisuchu.sk/) a 

projekt spĺňal metodiku Európske komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A 

REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 

(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). 

 

 Podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. má byť súčasťou projektu a teda aj zrealizovanej stavby 

projekt zapracovania stavby do biodiverzity územia v podobe environmentálnych opatrení ako sú 

napríklad parčíky, sadové úpravy, zelené strechy, opatrenia na nakladanie s dažďovými vodami. 

Žiadame overenie realizáciu tohto projektu. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 28.10.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; 

uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 2.5.2018 pod č.sp. V-2018/44956-Be. 

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a 

organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

22.11.2019, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.  

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho 

s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 

ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi 

vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru stanovisko dňa 22.11.2019 na konaní  

- Okresný úrad Michalovce, odbor SoŽP stanovisko dňa 22.1.2020 č. OU-MI-OSZP-2020/104543-2 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 

osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia. 

Pri realizácii stavby došlo k zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Tieto 

zmeny boli zakreslené do projektovej dokumentácie, predloženej pri kolaudačnom konaní. Zistené drobné 

nedostatky na stavbe nebránia jej riadnemu a nerušenému užívaniu, preto bolo užívanie stavby povolené ešte 

pred ich odstránením. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu 

rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Účastníci konania: 

- Sladovňa a.s. Michalovce, Združenie domových samospráv 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto: 

Zamietnuté námietky: 

- Združenie domových samospráv námietka dňa 11.11.2019 

 

http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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podľa overenej dokumentácie ale aj to, či skutočné zrealizovanie skutočne a reálne dodržiava zákonom 

chránené záujmy podľa vodného zákona; odvolanie sa na stavebnú dokumentáciu zo stavebného 

povolenia je nedostatočné a v priamom rozpore so zákonom, lebo predmetom kolaudácie je overenie a 

kontrola, že realizácia stavby podľa takejto dokumentácie skutočne spĺňa záujmy podľa Vodného 

zákona; jedná sa o akúsi poslednú kontrolu projektu. 

 

 Žiadame predložiť vyhodnotenie realizácie opatrení vyplývajúcich zo záverečného stanoviska 

resp.rozhodnutia zo zisťovacieho konania a skontrolovať ich realizáciu v súlade s dokumentáciou EIA. 

 

 Podľa §65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie 

vôd,  súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu 

a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na 

účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu 

povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a 

z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“ Podľa §18 ods.5 vodného zákona „Pri 

všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, 

poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, 

vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na 

podnikateľské účely.“ 

 

Žiadame preukázať, že v súvislosti s vodnými stavbami nedôjde k zhoršeniu vodnej bilancie a 

odtokových pomerov, nedôjde k zhoršeniu stavu povrchových a podzemných vôd podľa dikcie §65 

Vodného zákona a žepri všeobecnom užívaní vôd ako súčasti užívania stavby sú dodržané všetky 

záujmy podľa §18 ods.5 Vodného zákona. 

 Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii a manažmentu 

vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie 

Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, environmentálnych opatrení a manažmentu povodia 

podľa Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného 

vodohospodárskeho stanoviska. 

 

 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného 

zákona. 

 

 Podľa §46 ods.1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade s §45 ods.2 

Stavebného zákona, ktoré ho súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie projektu stavieb potrebného na 

vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb 

a projektového energetického hodnotenia“; pričom podľa §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona mal 

stavebný úrad overiť úplnosť takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet 

prietokových množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných 

stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar 

napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného 

času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné: 

a) zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či 

povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd 

b) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom 

priebehu času  

c) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), 

kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky 

na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb. 
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 Podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. má byť súčasťou projektu a teda aj zrealizovanej stavby 
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Stanovisko špeciálneho stavebného úradu k námietke: 

Špeciálny stavebný úrad zamietol námietky z dôvodu rozsahu stavby a jej účelu a to aj vzhľadom na to, že v 

predmetnom konaní nie je kolaudovaná celá stavba „Intenzifikácia výroby sladu“ vrátane všetkých objektov ale 

iba jej časť SO 08 Spevnené plochy, Michalovce. Aj keď špeciálny stavebný úrad zamietol vyššie uvedené 

námietky, neopomenul preskúmať skutočnosti, na ktoré sa poukazuje v týchto námietkach (napr. či stavba 

nebude ohrozovať verejný záujem, nebude ohrozovať zdravie, životné prostredie...) 

Upozornenie: 

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

 

Poučenie o odvolaní: 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 

podáva na mesto Michalovce - Mestský úrad v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).  

Toto kolaudačné rozhodnutie sa v súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyvesí na úradnej tabuli 

Mestského úradu v Michalovciach a súčasne sa zverejní aj na www.michalovce.sk na dobu do nadobudnutia 

jeho právoplatnosti. 
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Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. 

 

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

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 

62a písm. g  vo výške 60.00 € bol zaplatený dňa 28.10.2019. 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Sladovňa a.s. Michalovce, Močarianska 14, 071 01  Michalovce 

2. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 850 00  Bratislava 

  

dotknuté orgány 

3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 

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

5. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa, S.Chalúpku súp. č. 1236/2, 071 01  Michalovce 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01  Michalovce 

8. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09  Bratislava 

9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

10. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01  Košice 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce 

12. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 01  Michalovce 

13. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01  Michalovce 

14. Mesto Michalovce, MsÚ - odbor V, ŽP a MR, referát ŽP, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

15. Mesto Michalovce, odbor V, ŽP a MR - referát ŽP, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

16. Mesto Michalovce, odbor V, ŽP a MR - referát ÚP, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

17. Krajské riaditeľstvo PZ SR v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02  Košice 

18. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26  Košice 

ostatní 

19. JEGON s. r. o. ,, Ing. Jozef Gonos, Š. Kukuru 12, 071 01  Michalovce 

 


