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                                                         Košice, 03.03.2023  

 

 

 

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

 
 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  takto 

 

rozhodlo: 

 

Podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky                       

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. 

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

I. 

povoľuje užívanie časti stavby 

 

s názvom „Logistické haly Pereš, Košice“, a to časti stavebného objektu (SO): SO 02 – Hala 2:  

SO 02 – Hala 2 – etapa 2 na pozemku KN-C parcelné číslo 1370/46 v katastrálnom území Barca - 

v Mestskej časti Košice – Barca podľa porealizačného zamerania: geometrického plánu číslo 

15/2022 zo dňa 09.08.2022, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Košice, katastrálny odbor 

dňa 25.08.2022 (hlavný stavebný objekt), ako aj stavebné objekty (SO) v rozsahu potrebnom pre 

SO 02 – Hala 2 – etapa 2, a to SO 09 – Sadové úpravy, SO 016 – Areálový rozvod NN a SO 019 – 

Areálový rozvod plynu pre navrhovateľa: 

 

Accolade SK II, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto /IČO 53 779 487/. 

 

II. 

povoľuje zmenu časti stavby podľa ust. § 68 stavebného zákona, 

 

ktorá spočíva z nasledovných zmien oproti pôvodnej dokumentácii overenej v stavebnom konaní:  

− Dispozičné rozloženie vnútorných deliacich stien, zmeny na vstavkoch a jednotlivé zmeny na 

fasáde, ktoré vznikali vzhľadom na zmeny vo vstavkoch: 
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− Zmeny deliacich priečok: Priečky na osi C (od osi 1 až 13) a tiež na osi 5 a 9 (od osi A až C) a na 

osi 7 (od osi C až D) sa nerealizovali, ale zrealizovala sa jedna hlavná priečka na osi 4 (tzn. vedie 

naprieč celej druhej etapy, a to od osi A až D). Naľavo od osi 4 v rámci jedného priestoru sa 

vybudovali aj ďalšie deliace steny, a to na osi 12, ktorá sa následne tiahne po vstavok „C“. 

V rámci priestoru vyčleneného osami 4 až 13 sa vytvoril aj chladiaci sklad. Na osi D sa 

zrealizovali dva otvory, a to požiarne dvere a jedna požiarna brána. 

− Zmeny na vstavkoch: Zrealizovali sa tri vstavky pod označením „C, D a F“, avšak nie v plnom 

rozsahu, resp. sa ich rozsah zmenil. Vstavok „C“: Na poschodí nebola využitá celá povoľovaný 

dĺžka, ale zrealizoval sa iba od osi A až B1 (27,85 m). Zmenila sa vnútorná dispozícia, ako aj 

konštrukcia schodiska, a to z trojramenného zalomeného na trojramenné zvislé. Pôdorysné 

rozmiestnenie je zrejmé z nižšie uvedeného popisu (základných údajov o stavbe). Vstavok „D“: 

Sa realizoval iba ako jednopodlažný. Zmenila sa vnútorná dispozícia. Pôdorysné rozmiestnenie 

je zrejmé z nižšie uvedeného popisu (základných údajov o stavbe). Vstavok je technického 

charakteru potrebný pre chod skladovo-výrobných priestorov (tvorí ho niekoľko samostatne 

prístupných miestností). Vstavok „F“: Sa v povolenom rozsahu nerealizoval, ale zrealizoval sa 

v šírkovom rozmere medzi osami 1 až 1.1 (7,15 m), v pôdoryse 1.NP a 2.NP sa dĺžkovo 

realizoval iba od osi C až cca C2 (13,0 m).  Zmenila sa vnútorná dispozícia, ako aj konštrukcia 

schodiska, a to z trojramenného zalomeného na trojramenné zvislé. Pôdorysné rozmiestnenie je 

zrejmé z nižšie uvedeného popisu (základných údajov o stavbe). 

− Ostatné zmeny: Zmeny na fasáde, a to výmena, poprípade doplnenie okien, pričom tieto zmeny 

nenarušia ani statiku ani požiarnu bezpečnosť. V súvislosti s dispozičnými zmenami došlo 

k týmto zmenám: mierne posuny niektorých okien, dverí, doplnenie nových okien - na osi A a 13 

pribudlo vo vstavku „C“ jedno okno, resp. ich zmena vo vstavku „F“ (zmena polohy priečok 

okna), zmena veľkosti brán, zmena obvodového plášťa - stenových panelov, členenie fasády, 

ďalšou zmenou fasády je aj zmena farebnosti fasády - farebné riešenie objektu sa prispôsobilo 

hale SO 01, zrušenie vetracej mriežky, pričom vzhľadom na nové skutočnosti sa taktiež zmenila 

aj poloha a rozmery strešných svetlíkov.     

 

Účel užívania stavby: nebytová budova – priemyselná budova a sklad. (logistika – ľahká 

výroba a skladovanie). 

Základné údaje o stavbe – popis stavby:  

Stavebný objekt SO 02 – Hala 2:  SO 02 – Hala 2 – etapa 2 (hlavný stavebný objekt):  

Jedná sa o dobudovanie druhej časti „polovice“ haly 2 (SO 02) obdĺžnikového tvaru 

(plynule nadväzujúce na prvú etapu), ktorá bola zrealizovaná na pozemku KN-C parcelné číslo 

1370/46 v katastrálnom území Barca o celkovej zastavanej ploche 9 890 m2.  

Hala 2 – etapa 2 je prízemný - jednopodlažný objekt bez podpivničenia, ktorý je zastrešený 

plochou jednoplášťovou strechou so sklonom 2%, pričom pozostáva z nasledovných miestností na 

prízemí - prvom nadzemnom podlaží (1. NP): sklad (pod označením C-1.01), sklad so zníženou 

potrebou tepla (pod označením C-1.02), sklad (pod označením C-1.03), sklad (pod označením C-

1.04) v ktorom sa taktiež nachádzajú dva príručné sklady (č. 1 a č. 2) so zníženou potrebou na teplo, 

sklad (pod označením F-1.01), ako aj jedného jednopodlažného vstavku „D“ a dvoch 

dvojpodlažných vstavkov „C“ a „F“. 

Jednopodlažný vstavok „D“ pozostáva z nasledovných miestností na prízemí - prvom 

nadzemnom podlaží (1. NP): kancelária, sklad, technická miestnosť, kompresorovňa a rozvodňa. 
Dvojpodlažný vstavok „C“ pozostáva z nasledovných miestností na prízemí - prvom 

nadzemnom podlaží (1. NP): vstup/zádverie, vstupná hala so schodiskom, kancelária, denná 

miestnosť, zariadenie na osobnú hygienu pre mužov a pre ženy, šatňa pre mužov a pre ženy, 

miestnosť na upratovanie s výlevkou a na druhom nadzemnom podlaží (2. NP): schodisko, chodba, 

7x kancelária, miestnosť s vnútorným oknom, kuchynka, sklad, serverovňa, zariadenie na osobnú 

hygienu pre mužov a pre ženy a miestnosť na upratovanie s výlevkou. 
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Dvojpodlažný vstavok „F“ pozostáva z nasledovných miestností na prízemí - 1. NP: 

vstup/zádverie, chodba, schodisko, kancelária, zariadenie na osobnú hygienu pre mužov a pre ženy 

(šatňa, umývareň (záchod, umývadlo)), technická miestnosť  s miestnosťou na upratovanie a na 2. 

NP: schodisko, chodba, 2x kancelária, miestnosť s vnútorným oknom, denná miestnosť, serverovňa 

a zariadenie na osobnú hygienu pre mužov a pre ženy a miestnosť na upratovanie s výlevkou. 

Pre vykurovanie a prípravu TÚV sú v administratívnych vstavkoch „C“ a „F“ umiestnené 

nástenné plynové kondenzačné kotly (situované v samostatných technických miestnostiach týchto 

administratívnych vstavkov) v celkovom počte 2 ks.  

Pre vykurovanie haly 2 – etapa 2, a to pre skladové priestory sú nainštalované plynové 

infražiariče v počte celkom 10 ks. 

 

Predmetná vyššieuvedená stavba (časť stavby - hlavný stavebný objekt) má v zmysle § 43c 

ods. 1 písm. e) charakter nebytovej budovy t.j. priemyselná budova a sklad. 

 

Pre trvalé užívanie stavby stavebný úrad, určuje podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona 

v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona tieto podmienky: 

- Pri užívaní predmetnej časti stavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce  hygienické, 

protipožiarne a bezpečnostné predpisy vyplývajúce z ustanovení stavebného zákona a 

príslušných technických noriem. 

- Počas užívania predmetnej časti stavby je užívateľ povinný dodržať ustanovenia stavebného 

zákona, platných technických noriem a súvisiacich predpisov, bezpečnostné a prevádzkové 

predpisy výrobcov zariadení a prevádzkové predpisy stavby. Je povinný udržiavať stav 

zariadenia podľa príslušných noriem a predpisov a vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky 

zariadenia. 

- Predmetnú časť stavby možno užívať len na účel určený v tomto kolaudačnom  rozhodnutí. 

- Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia časti stavby, 

ktorá nebola predmetom kolaudačného rozhodnutia (zostávajúcej časti stavby „Logistické haly 

Pereš, Košice“) pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 stavebného 

zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom návrh má obsahovať náležitosti v súlade s  

§ 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

- Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby a umiestňovať na strechu SO 

02 – Hala 2 – etapa 2 ďalšie zariadenia (konštrukcie, antény, reklamné zariadenia, technológie a 

pod.), vysádzať a nechať rásť porast, resp. umiestňovať ďalšie stavby a zariadenia nestavebnej 

povahy v riešenom územia nad úroveň povolenej nadmorskej výšky – 254,1 m n.m.Bpv, t. j. 

výšky cca 16,1 m od úrovne terénu (resp. cca 3,0 m od úrovne atiky haly), bez jeho 

predchádzajúceho súhlasu. 

- Dopravný úrad ďalej v riešenom území zakazuje používať silné svetelné zdroje a zariadenia na 

generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (laser) takým spôsobom, že by 

mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky a neodporúča vytvárať reflexné plochy a 

umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli odpútavať 

pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť a taktiež vykonávať činnosti a zriaďovať 

prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva. 

- Navrhovateľ, ako prevádzkovateľ predmetného stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 

(plynové kondenzačné kotly – 2 ks a infražiariče – 10 ks) je povinný dodržiavať povinnosti 

prevádzkovateľa, uvedené v § 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich predpisoch a to najmä: Oznámiť písomne alebo elektronicky podľa § 4 

zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 

každoročne do 15. februára Okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok 

vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet poplatku za vyššie uvedený stredný zdroj.                    
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- Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona dokumentáciu skutočného 

realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá 

novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 

- V súlade s § 85 stavebného zákona je možné stavbu užívať len na účel určený kolaudačným 

rozhodnutím. Akékoľvek zmeny v užívaní stavby, resp. jej časti, ktoré spočívajú v zmene 

spôsobu užívania stavby, v zmene ich prevádzkového zariadenia ...., ktoré by mohli ohroziť život 

a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene 

v užívaní stavby. 

Odôvodnenie 

 Navrhovateľ (stavebník): Accolade SK II, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1,   

811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 53 779 487/ v zastúpení Goldbeck, s.r.o., so 

sídlom Dvojkrížna 9, 821 07 Bratislava /IČO 35 900 733/ podal dňa 16.12.2022 na tunajšom úrade 

návrh na kolaudáciu časti stavby spojenú s konaním o zmene stavby s názvom „Logistické haly 

Pereš, Košice“, a to časti stavebného objektu (SO): SO 02 – Hala 2:  SO 02 – Hala 2 – etapa 2 na 

pozemku KN-C parcelné číslo 1370/46, ako aj stavebné objekty (SO) v rozsahu potrebnom pre SO 

02 – Hala 2 – etapa 2, a to SO 09 – Sadové úpravy, SO 016 – Areálový rozvod NN a SO 019 – 

Areálový rozvod plynu  v katastrálnom území Barca - v Mestskej časti Košice – Barca.  

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie spojené so zmenou stavby. 

 

Na stavbu pod názvom „Logistické haly Pereš, Košice“ v priemyselnom parku, K letisku 

v Košiciach pozostávajúcu z nasledovných stavebných objektov (SO): SO 01 – Hala 1, SO 02 – 

Hala 2, SO 03 – Vrátnica a miestnosť údržby, SO 04 – Nádrž SHZ a čerpacia stanica, SO 05 – 

Odpadové hospodárstvo, SO 06 – Reklamný pylón a vlajkosláva, SO 07 – Hrubé terénne úpravy 

a príprava územia, SO 09 – Sadové úpravy, SO 14 – Prívod VN, SO 15 – Trafostanice, SO 16 – 

Areálový rozvod NN, SO 17 – Prípojka T-Com, SO 18.1 – Distribučný plynovod, SO 18.2 – 

Plynová prípojka a ROMZ, SO 19 – Areálový rozvod plynu, SO 20 – Oplotenie a SO 21 rozvádzač 

VN na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1370/34, 1370/36, 1370/46, 1370/83 a 1370/84 

v katastrálnom území Barca - v Mestskej časti Košice - Barca bolo tunajším stavebným úradom: 

Mestom Košice, pracovisko Košice - Juh vydané stavebné povolenie pod č. A/2016/18902-

02/IV/GAR zo dňa 27.10.2016 pre stavebníka UNL, s.r.o., so sídlom Digital Park II, 

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Citované stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 

30.11.2016. 

Tunajší úrad taktiež uvádza nasledovné skutočnosti: 

Na časť stavby pod názvom „Logistické haly Pereš, Košice“ v priemyselnom parku, K 

letisku v Košiciach, a to nasledovné stavebné objekty (SO):  SO 01 – Hala 1 na pozemku KN-C 

parcelné číslo 1370/103 v katastrálnom území Barca; SO 03 – Vrátnica na pozemku KN-C parcelné 

číslo 1370/106 v katastrálnom území Barca;  SO 04 – Nádrž SHZ a čerpacia stanica na pozemkoch 

KN-C parcelné čísla 1370/105 a 1370/104 v katastrálnom území Barca podľa porealizačného 

zamerania: geometrického plánu číslo 82/2019 zo dňa 28.11.2019, ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Košice, katastrálny odbor dňa 11.12.2019, ako aj stavebné objekty (SO) v 

rozsahu potrebnom pre SO 01 – Hala 1: SO 07 – Hrubé terénne úpravy a príprava územia, SO 09 – 

Sadové úpravy, SO 14 – Prívod VN, SO 15 – Trafostanice, SO 16 – Areálový rozvod NN, SO 17 – 

Prípojka T-Com, SO 18.1 – Distribučný plynovod, SO 18.2 – Plynová prípojka a ROMZ, SO 19 – 

Areálový rozvod plynu, SO 20 – Oplotenie areálu - v Mestskej časti Košice - Barca bolo tunajším 

stavebným úradom: Mestom Košice, pracovisko Košice - Juh vydané kolaudačné rozhodnutie pod 

č. MK/A/2019/22932-02/IV/TOM, MK/A/2020/06820-01/IV/TOM zo dňa 29.01.2020 pre 
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stavebníka: Accolade SK I, s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava /IČO 52 368 831/. 

Citované kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.02.2020. 

Na časť stavby pod názvom „Logistické haly Pereš, Košice“ v priemyselnom parku, K 

letisku v Košiciach, a to na stavebný objekt SO 21 rozvádzač VN, ktorý bol uskutočnený v rámci 

predmetnej časti stavby bolo tunajším stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie pod                           

č. MK/A/2019/23706-02/IV/TOM, MK/A/2020/07062-02/IV/TOM zo dňa 14.01.2020 pre 

navrhovateľa: Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská č. 31, 042 91 Košice /IČO 36 

599 361/. 

Na časť stavby pod názvom „Logistické haly Pereš, Košice“ v priemyselnom parku, K 

letisku v Košiciach, a to stavebného objektu (SO): SO 01 – Hala 1 súpisné číslo 1678 v časti 

nájomnej jednotky číslo 2 pod označením: 01.B1.16 a 01.A1.18 na pozemku KN-C parcelné číslo 

1370/103 v katastrálnom území Barca bolo následne tunajším stavebným úradom: Mestom Košice, 

pracovisko Košice - Juh vydané kolaudačné rozhodnutie pod č. MK/A/2020/17745-02/IV/TOM zo 

dňa 20.10.2020 pre stavebníka: Accolade SK I, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 52 368 831/. 

Na časť stavby pod názvom „Logistické haly Pereš, Košice“ v priemyselnom parku, K 

letisku v Košiciach, a to stavebného objektu (SO): SO 01 – Hala 1 súpisné číslo 1678 v časti 

nájomnej jednotky číslo 2 pod označením: 01.F1.16 na pozemku KN-C parcelné číslo 1370/103 

v katastrálnom území Barca bolo následne tunajším stavebným úradom: Mestom Košice, 

pracovisko Košice - Juh vydané kolaudačné rozhodnutie pod č. MK/A/2020/19851-02/IV/TOM zo 

dňa 26.11.2020 pre stavebníka: Accolade SK I, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 52 368 831/. 

Na časť stavby pod názvom „Logistické haly Pereš, Košice“ v priemyselnom parku, K 

letisku v Košiciach, a to časti stavebného objektu (SO): SO 02 – Hala 2:  SO 02 – Hala 2 – etapa 1 

na pozemku KN-C parcelné číslo 1370/118 v katastrálnom území Barca podľa porealizačného 

zamerania: geometrického plánu číslo 18/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Košice, katastrálny odbor dňa 09.11.2021 (hlavný stavebný objekt), ako aj 

stavebné objekty (SO) v rozsahu potrebnom pre SO 02 – Hala 2: SO 07 – Hrubé terénne úpravy 

a príprava územia, SO 09 – Sadové úpravy, SO 14 – Prívod VN (prepojenie VN z haly SO 01), SO 

15 – Trafostanice, SO 19 – Areálový rozvod plynu a SO 20 – Oplotenie areálu - v Mestskej časti 

Košice - Barca bolo tunajším stavebným úradom: Mestom Košice, pracovisko Košice - Juh vydané 

kolaudačné rozhodnutie pod č. MK/A/2021/21965-06/IV/TOM zo dňa 30.12.2021 pre stavebníka 

(navrhovateľa): Accolade SK II, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto /IČO 53 779 487/. Citované kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 02.02.2022. 

Na časť stavby s názvom „Logistické haly Pereš, Košice“ v priemyselnom parku, K letisku v 

Košiciach, a to časti stavby - stavebného objektu (SO): SO 02 – Hala 2:  SO 02 – Hala 2 – etapa 1 

súpisné číslo 1707 - dostavba vstavku „A“ – časť 2 v časti nájomnej jednotky číslo 1 na pozemku 

KN-C parcelné číslo 1370/118 v katastrálnom území Barca bolo následne tunajším stavebným 

úradom: Mestom Košice, pracovisko Košice - Juh vydané kolaudačné rozhodnutie pod                    

č. MK/A/2022/16378-05/IV/TOM zo dňa 02.08.2022 pre stavebníka: Accolade SK II, s.r.o., so 

sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 53 

779 487/. Citované kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2022. 

Na časť stavby s názvom „Logistické haly Pereš, Košice“, a to stavebného objektu (SO): SO 

01 – Hala 1 súpisné číslo 1678 v časti nájomnej jednotky číslo 2 – Administratívny vstavok „H“  na 

pozemku KN-C parcelné číslo 1370/103 v katastrálnom území Barca - v Mestskej časti Košice – 

Barca bolo tunajším stavebným úradom: Mestom Košice, pracovisko Košice - Juh vydané 

kolaudačné rozhodnutie pod  č. MK/A/2022/17716-07/IV/TOM zo dňa 05.09.2022 pre stavebníka: 

AIFM SK I, s. r. o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto /IČO 52 368 831/. Citované kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

10.10.2022. 



- 6 - 

 

Na časť stavby s názvom „Logistické haly Pereš, Košice“, a to časti stavebného objektu 

(SO): SO 02 – Hala 2:  SO 02 – Hala 2 – etapa 1 súpisné číslo 1707 - dostavba vstavku „B“ v časti 

nájomnej jednotky číslo 1 na pozemku KN-C parcelné číslo 1370/118 v katastrálnom území Barca- 

v Mestskej časti Košice – Barca bolo tunajším stavebným úradom: Mestom Košice, pracovisko 

Košice - Juh vydané kolaudačné rozhodnutie pod č. MK/A/2022/23750-05/IV/TOM zo dňa 

29.12.2022 pre stavebníka: Accolade SK II, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 53 779 487/. Citované kolaudačné rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2023. 

 

Tunajší úrad k vyššieuvedeným rozhodnutiam záverom taktiež uvádza nasledovné 

skutočnosti: 

Na dopravnú stavbu uskutočnenú v rozsahu pre predmetnú časť stavby - stavebného objektu 

(SO): SO 02 – Hala 2 – etapa 2, a to časť stavebného objektu: SO - 08 Spevnené plochy (v rozsahu 

pre SO 02 – Hala 2 – 2. etapa (konečná časť)) stavby „Logistické haly Pereš, Košice“ bolo Mestom 

Košice, špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové cesty vydané kolaudačné rozhodnutie 

pod číslom MK/A/2022/20630-7 zo dňa 15.11.2022 (právoplatné dňa 07.12.2022) pre 

navrhovateľa: Accolade SK II, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto /IČO 53 779 487/, pričom na dopravné stavby, ktoré boli uskutočnené 

v potrebnom rozsahu v rámci „hlavných“ toho času už skolaudovaných častí stavby, a to 

stavebných objektov (SO): SO 01 – Hala 1, SO 02 – Hala 2 – etapa 1 boli Mestom Košice, 

špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové cesty taktiež vydané právoplatné kolaudačné 

rozhodnutia. 

Na vodné stavby uskutočnené v rozsahu pre predmetnú časť stavby - stavebného objektu 

(SO): SO 02 – Hala 2 – etapa 2, a to v objektovej skladbe: stavebný objekt SO 10 - Prípojka vody, v 

rozsahu pre Halu 2; SO 11 - Hydrantový areálový rozvod, v rozsahu pre Halu 2; SO 12 - Splašková 

kanalizácia, v rozsahu pre Halu 2 a SO 13 - Dažďová kanalizácia, ORL a vsakovacie nádrže, v 

rozsahu pre   Halu 2 bolo Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice vydané 

kolaudačné rozhodnutie pod číslom OU-KE-OSZP3-2021/034361-005 zo dňa 15.10.2021, 

(právoplatné dňa 18.11.2021) pre navrhovateľa (stavebníka): Accolade SK II, s.r.o., so sídlom 

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 53 779 487/, 

pričom na vodné stavby, ktoré boli uskutočnené v potrebnom rozsahu v rámci „hlavnej“ toho času 

už skolaudovanej časti stavby, a to stavebného objektu (SO): SO 01 – Hala 1 bolo Okresným 

úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice taktiež vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 

 

Predmetná časť stavby s názvom „Logistické haly Pereš, Košice“, a to časť stavebného 

objektu (SO): SO 02 – Hala 2:  SO 02 – Hala 2 – etapa 2 bola zrealizovaná na pozemku KN-C 

parcelné číslo 1370/46 v katastrálnom území Barca podľa geometrického plánu číslo 15/2022 zo 

dňa 09.08.2022, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Košice, katastrálny odbor dňa 

25.08.2022 (parcela číslo 1370/46 bola vyčlenená z parcely číslo 1370/46 pre predmetnú stavbu 

(časť stavby) v katastrálnom území Barca). 

Grafické znázornenie kolaudovanej časti stavby s názvom „Logistické haly Pereš, Košice“, 

a to časti stavebného objektu (SO): SO 02 – Hala 2:  SO 02 – Hala 2 – etapa 2 je totožné so 

znázornením rozostavanej stavby na pozemku KN-C parcelné číslo 1370/46 v katastrálnom území 

Barca podľa vyššieuvedeného geometrického plánu. 

 

Správny poplatok bol navrhovateľom dňa 05.01.2023 zaplatený vo výške 710 eur podľa pol. 

62a písm. g/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov. 
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Tunajší stavebný úrad z podkladov návrhu zistil, že po vydaní stavebného povolenia došlo 

k zmenám oproti dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, a to vznikli počas 

výstavby zmeny, ktoré nijak nenarušili ani polohové ani výškové riešenie stavby povolené 

v stavebnom povolenia, išlo iba o drobné zmeny. Vytvorenými drobnými stavebnými zmenami v 

objekte haly nedôjde k zhoršeniu životného prostredia v lokalite a ani sa nezvýši zaťaženie na 

životné prostredie. Stavebnými zmenami nedošlo k inému umiestneniu budovy. Navrhovanými 

zmenami sa nijak nezasiahneme do nosného systému stavby. Vytvorenými zmenami sa nezmení 

spôsob využitia jednotlivých častí. Realizovaním iba časti stavby sa nenaruší životné prostredie. 

Navrhované zmeny nemajú vplyv na vyhodnotenie pripomienok určených v rozhodnutí EIA (na 

základe kritérií uvedených v zákone č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu stavby na životné 

prostredie), v projekte pre stavebné povolenie. Z podkladov návrhu teda vyplynulo, že sa skutočné 

zrealizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v 

stavebnom konaní.  

Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov účastníkmi kolaudačného 

konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je 

stavba umiestnená. 

Podľa § 78 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov ak stavebný úrad zlúči s 

kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí 

účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať. 

Podľa 81 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov s kolaudačným konaním sa 

môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje 

od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 

V súlade s vyššieuvedeným a po preskúmaní podkladov návrhu tunajší úrad skonštatoval, že 

sa skutočné zrealizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným 

úradom v stavebnom konaní. 

 

Pre navrhovanú činnosť „Logistické haly Pereš, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“).  

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 19.10.2015 rozhodnutie     

č. OU-KE-OSZP3-2015/035203. Z rozhodnutia vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude 

posudzovať podľa zákona o EIA (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2015). 

Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné 

prostredie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý 

ho vydal - na adrese:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticke-haly-pereš-košice. 

 

Podľa Výpisu z Listu vlastníctva č. 4366 sú pozemky KN-C parcelné číslo 1370/46, 

1370/115 až 1370/125 v katastrálnom území Barca, vrátane stavby Hala 2 súpisné číslo 1707 na 

pozemku KN-C parcelné číslo 1370/118 v katastrálnom území Barca, ako aj predmetnej 

rozostavanej stavby SO 02Hala2 na pozemku KN-C parcelné číslo 1370/46 v katastrálnom území 

Barca vo vlastníctve navrhovateľa (stavebníka): Accolade SK II, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja 

Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 53 779 487/. 

 

Z podkladov podaného návrhu vyplynulo, že zostávajúca časť „hlavných“ častí stavby s 

názvom „Logistické haly Pereš, Košice“, a to stavebných objektov (SO): SO 01 – Hala 1 a SO 02 – 

Hala 2 (etapa 1 a 2), a to doposiaľ nezrealizované - nedokončené vstavky nie sú predmetom tohto 

kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby. Z podkladov podaného návrhu taktiež 

vyplynulo, že predmetná vyššieuvedená časť stavby (ktorá je predmetom tohoto kolaudačného 

konania spojeného so zmenou stavby) je schopná samostatného užívania. 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticke-haly-pereš-košice
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Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice svojím listom pod číslom 

MK/A/2023/09482-02/IV/TOM zo dňa 17.01.2023 oznámilo začatie kolaudačného konania 

spojeného so zmenou stavby a dňa 10.02.2023 vykonalo ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním. 

V kolaudačnom konaní - pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo 

zistené, že predmetná vyššie uvedená stavba bola realizovaná podľa overenej projektovej 

dokumentácie so zakreslenými zmenami (jedná sa o nepodstatné drobné dispozičné zmeny, ktoré sa 

nepodstatne odchyľujú od overenej dokumentácie stavebným úradom, pričom realizovanými 

zmenami  nebudú priamo dotknuté susedné nehnuteľnosti) a odsúhlasenými tunajším stavebným 

úradom v kolaudačnom konaní v zmysle § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie 

overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 

Nakoľko pri miestnom zisťovaní boli zistené nedostatky (závady, ktoré bránili uvedeniu 

predmetnej časti stavby do užívania), tunajší stavebný úrad na ústnom pojednávaní spojenom s 

miestnym zisťovaním určil navrhovateľovi primeranú lehotu na ich odstránenie (hospodárnosť 

konania). Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh uvádza, že navrhovateľ v stanovenej lehote 

oznámil odstránenie nedostatkov (závad, ktoré bránili uvedeniu predmetnej časti stavby do 

užívania) uvedených v protokole napísanom o priebehu ústneho pojednávania spojeného 

s miestnym zisťovaním z kolaudačného konania spojeného so zmenou predmetnej časti stavby 

predložením chýbajúcich dokladov potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú 

časť stavby. Na základe toho tunajší stavebný úrad po preskúmaní predložených chýbajúcich 

dokladov potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú časť stavby konštatoval, 

že navrhovateľ (stavebník) nedostatky (závady), ktoré bránili uvedeniu predmetnej časti stavby do 

užívania odstránil. 

 

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti 

kolaudácii predmetnej stavby. 

 

Inšpektorát práce Košice vydal dňa 13.02.2023 pod číslom IPKE/ IPKE_BOZP -IKO/ 

KON/2023/1231-2023/2044, kladné záväzné stanovisko ku kolaudácii predmetnej stavby (časti 

stavby), v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu 

(časť stavby). 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zápisom do protokolu, 

ktorý bol napísaný dňa 10.02.2023 o priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním z kolaudačného konania predmetnej časti stavby vydalo kladné stanovisko ku 

kolaudácii predmetnej stavby, pričom bolo Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného 

zboru v Košiciach v protokole uvedené „Doporučujeme na predmetnú stavbu vydať kolaudačné 

rozhodnutie.“. 

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava svojím listom zo dňa 03.02.2023 

pod číslom 6410/2023/ROP-002-P/02766 súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre 

predmetnú stavbu (časť stavby), pričom zároveň požiadal stavebný úrad o zapracovanie 

vyššieuvedených podmienok (uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia) pre užívanie stavby 

(časti stavby) do kolaudačného rozhodnutia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vydal dňa 06.02.2023 pod 

číslom ÚVZKE/OPPL/782/2299/2023 kladné záväzné stanovisko ku kolaudácii predmetnej stavby 

(časti stavby), v ktorom je uvedené, že sa súhlasí s návrhom žiadateľa a investora: Accolade SK II, 

s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto /IČO 53 

779 487/ v zastúpení Goldbeck, s.r.o., so sídlom Dvojkrížna 9, 821 07 Bratislava /IČO 35 900 733/ 

na kolaudáciu predmetnej stavby (časti stavby). 
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Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP - orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal súhlas k užívaniu časti 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (záväzné stanovisko) dňa 09.02.2023 pod č. OU-KE-

OSZP3-2023/012631-002. 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, EIA, Komenského 52, Košice, ako príslušný dotknutý 

orgán posúdil v kolaudačnom konaní predloženú dokumentáciu a vyhodnotenie plnenia podmienok 

rozhodnutia vydaného Okresným úradom Košice, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, EIA pod č. OU-KE-OSZP3-2015/035203 zo dňa 19.10.2015 v zisťovacom 

konaní a vydal písomné záväzné stanovisko ku kolaudácii (kolaudačnému konaniu) predmetnej 

časti stavby dňa 24.01.2023 pod č. OU-KE-OSZP3-2023/009612, v ktorom potvrdzuje súlad 

predloženého návrhu na začatie kolaudačného konania pre predmetnú časť stavby so zákonom       

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom okresným 

úradom pod č. OU-KE-OSZP3-2015/035203 zo dňa 19.10.2015. 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice, ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal dňa 11.12.2022 pod č. číslom OU-KE-

OSZP3-2022/047587/NIK kladné záväzné stanovisko ku kolaudácii predmetnej stavby (časti 

stavby) z hľadiska odpadového hospodárstva. 

Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné. 

 

V kolaudačnom konaní - pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním zistené, 

že predmetná časť stavby je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní so zakreslenými zmenami stavby. Nakoľko zrealizované zmeny sa podstatne neodchyľujú 

od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a realizovanými zmenami 

nebudú priamo dotknuté susedné nehnuteľnosti, bolo možné ich v zmysle § 78 a § 81 ods. 4 

stavebného zákona v znení neskorších predpisov schváliť. 

Tunajší stavebný úrad v súlade s horeuvedeným skonštatoval, že v konaní boli doložené 

primerane povahe stavby všetky potrebné doklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na 

predmetnú časť stavby v zmysle § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

Užívaním predmetnej časti stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné 

prostredie. 

 

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

časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s  § 53 a § 54 zákona              

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 

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

prostriedkov. 
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Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má 

právo podať odvolanie podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona aj ten, kto nebol účastníkom 

konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 

osobitného predpisu. Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona lehota na podanie odvolania podľa 

odseku 8 je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Ing. Iveta Kramárová 

 poverená zastupovaním 

                                                                                               vedúceho oddelenia stavebného úradu 

 

Doručí sa   

1. Accolade SK II, s.r.o., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 

2. Goldbeck, s.r.o., Dvojkrížna 9, 821 07 Bratislava  

3. AIFM SK I, s. r. o., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto   

4. A3 projekt, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (zodpovedný 

projektant: Ing. Peter Tegza) 

5. ypsum s. r. o., Mlynská 1274/60, 029 01 Námestovo (zodpovedný projektant: Ing. Zdenka 

Maťagová) 

6. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

7. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, 043 29 Košice  
 

Na vedomie 

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

2. Mestská časť Košice – Barca zastúpená starostom, Abovská č. 32, 040 17 Košice 

3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice 

4. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice 

5. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného úradu pre 

miestne a účelové cesty, Tr. SNP 48/A, Košice 

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice 

7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP – EIA, Komenského 52, Košice 

8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia - orgán štátnej vodnej správy, Komenského č. 52, 041 26 Košice 

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná č. 25, Košice 

10. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice 

12. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice 

13. Inšpektorát práce Košice, Masarykova č. 10, Košice 

14. Okresný úrad Košice, katastrálny odbor, Južná trieda 82, Košice  
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR           

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle 

prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa. 

http://www.kosice.sk/

