
                                          V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  

 

 

                                                                                                  č.MK/A/2018/16420-05/II/GAZ 

                                                                                                  v Košiciach, 27.12.2018 

 

 
 

                             S T A V E B N É     P O V O L E N I E  

 

 

         Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, Košice, ako vecne  a miestne 

príslušný stavebný úrad  podľa ust. § 117,  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), posúdilo a prerokovalo 

žiadosť spoločnosti Domov Terasa, s.r.o., Považská 40/A, v Košiciach, o vydanie stavebného 

povolenia pre stavbu s názvom „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom 

Galéria City, Považská 40/B, Košice“, v stavebnom konaní, v rozsahu podľa ust. §§ 55 – 65 

stavebného zákona, v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb., o správnom 

konaní, v znení neskorších predpisov (správny zákon).  

 

          Na základe výsledkov prerokovania podkladov žiadosti, zosúladení vyjadrení a 

záväzných stanovísk dotknutých orgánov ochraňujúcich verejné záujmy podľa osobitných 

predpisov a rozhodnutí o námietkach účastníkov stavebného konania,  sa  stavebníkovi :  

 

Domov Terasa, s.r.o., Považská 40/A, v Košiciach,  IČO 47 207 987, 

 

podľa  ust. § 66 stavebného zákona, v spojení s ust. §10 vyhl. č.  453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré  ustanovenia stavebného zákona a ust. § 46 správneho zákona,   

 

                                                   p o v o ľ u j e    s t a v b a 

 

s názvom podľa projektovej dokumentácie  „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, 

bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, v rozsahu stavebných objektov: 

SO-01 Bytový dom Galéria City B – nadstavba ustupujúceho podlažia, formou zmeny 

existujúcej stavby so súpisným číslom 1970 na pozemku KN-C parc. č. 1949/13 k.ú. Terasa, 

evidovanej na liste vlastníctva  č. 16677 ako „budova“ (budova zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia)  

SO-03  Parkovací dom 

SO-04  Vodovodná prípojka 

SO-06  Príprava územia, 

na pozemkoch v katastrálnom území Terasa KN-C č. 1949/13, 1949/62 a 1949/65.   

 

Popis stavby: 

 

      Projektová dokumentácia rieši  zmenu existujúcej stavby so súp. č. 1970 na pozemku KN-

C parc. č. 1949/13 k.ú. Terasa, evidovanej na liste vlastníctva  č. 16677 ako „budova“ 

(budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia) v rozsahu nadstavby ustupujúceho podlažia 

so stavebnými úpravami súčasnej stavby, samostatne stojaci objekt parkovacieho domu 

s kapacitou 192 parkovacích miest (67 + 61 + 64) a súvisiace objekty technickej  

 



infraštruktúry v medziblokovom priestore budov Považská 40/A a Považská 40/B, 

v Košiciach.  

   SO 01  Bytový dom galéria City B - Na 1.PP bytového domu sa bude nachádzať 

technická miestnosť, pivnice, spoločný priestor, 8 bytových jednotiek a 4 kancelárske 

priestory, na 2. až 8.NP bude situovaných na každom podlaží 15 bytových jednotiek, 

v ustupujúcom podlaží  5  bytových jednotiek. Celkovo bude bytový dom obsahovať 118 

bytových jednotiek. Nadstavba objektu bude tradične murovaná z tehál porotherm. V rámci 

stavebných úprav budú na existujúcej budove vybudované nové deliace konštrukcie,  

domurovky, vyspravené omietky, dôjde k výmene dverí, zárubní, okien, riešené sú 

sadrokartónové podhľady, nové plávajú podlahy, PVC a keramická dlažby, nové zábradlia, 

úprava vstupu do budovy, výmena všetkých vnútorných rozvodov, zvislého kanalizačného 

a vodovodného systému, rozvodov v jednotlivých bytoch, potrubných rozvodov kúrenia, nové 

rozvody elektroinštalácie, bleskozvod, zateplenie fasády objektu.    

     SO-03  Parkovací dom, bude trojpodlažný železobetónový objekt s rozmermi 50,6m 

x 31,9m. 1.PP a 1.NP bude prekryté stropom, 2.NP situované na streche bude  voľne otvorené 

bez zastrešenia. V 1.PP bude 67 parkovacích státí, na  1.NP bude 61  

 miest a na streche 1.NP bude 64 státí, celková kapacita parkovacieho domu bude 192 

parkovacích státí. Parkovací dom je navrhnutý z pohľadového vodonepriepustného  

železobetónu - základová doska, - stĺpy, stropná doska, steny. Bude vybavený požiarnou  

signalizáciou. 

 SO-04 Vodovodná prípojka bude slúžiť na protipožiarne zabezpečenie objektu 

parkovacieho domu,  rozmiestnením hadicových navijakov. Napojovací bod   

vodovodnej prípojky bude na jestvujúcu vodovodnú prípojku DN 80, patriacu  

k bytovému domu Považská 40/B.  

 SO-06  Príprava územia – objekt rieši úpravu územia po odstránení jestvujúceho  

parkoviska z ecorastru, demontáž časti osvetlenia parkoviska,  úpravu zelených plôch  

zatrávnením zahumusovaním.  

 
Majetkovoprávne vzťahy územia:  
 
Budova súpisné číslo 1970, na ktorej sa umiestňuje nadstavba, vrátane pozemku KN-C č. 

1949/13 a parcela KN-C č. 1949/62, sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 16677 vo 

vlastníctve navrhovateľa Domov Terasa, s.r.o., Považská 40/A, Košice, čím bolo preukázané 

právo stavby podľa ust. § 58, ods.2, stavebného zákona. Pozemok KN-C č.  1949/65, je podľa 

výpisu z listu vlastníctva č. 12576 vo vlastníctve Mesta Košice. Je  užívaný ako chodník a je 

dotknutý jeho križovaním prípojkou vody, realizovanou podvrtaním, preto podľa ust. § 58, 

ods.4, stavebného zákona stavebník k tomuto pozemku nepreukazuje vlastnícke, alebo iné 

právo.  

 

Pre uskutočnenie  stavby, sa v súlade s ust. § 66 ods. 2 a 3  stavebného zákona, stanovujú tieto 

záväzné podmienky : 

 

1. Stavba v povolenom rozsahu bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie 

vypracovanej v 06/2018 arch. č. 20042018, kolektívom projektovej kancelárie Ing. Juraj 

Šuty – Domino projekt, Berlínska 19, Košice, oprávnenými osobami podľa osobitných 

predpisov v jednotlivých častiach projektu a overenou autorizovaným inžinierom Jurajom 

Šutym. 

2. Uvedená projektová dokumentácia bola prerokovaná v stavebnom konaní, odsúhlasená 

stavebným úradom a tvorí nedeliteľnú prílohu stavebného povolenia. Pred začatím stavby 

bude do projektovej dokumentácii doplnené riešenie úprav otvorov a zábradlia  

parkovacieho domu, ktorými sa vylúči, resp. eliminuje priame osvetľovanie fasády 

a okien priľahlých bytových domov zo svetiel  motorových vozidiel prichádzajúcich 

a odchádzajúcich na a z parkovacej plochy.     
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3. Akékoľvek zmeny oproti tejto projektovej dokumentácii sa zakazujú bez 

predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu, resp. povolenia podľa ust. § 68 stavebného 

zákona. 

4.  Zabezpečiť spodrobnenie projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami na podrobné     

      rozpracovanie projektu pre uskutočnenie stavby uvedenými v jednotlivých častiach  

      dokumentácie pre stavebné povolenie. 

5.  Stavba bude vytýčená v  súlade s ust. § 75 ods. 1 stavebného zákona fyzickou alebo  

      právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklady o  

      vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník  k návrhu na kolaudáciu stavby. 

6. Uskutočňovanie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na  

      uskutočňovanie stavieb zakotvenými v ust. § 48-53 stavebného zákona a v súlade  

      s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických  

      požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané  

      osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

4. Pri  uskutočňovaní   stavby je  potrebné   rešpektovať  všetky  platné  právne predpisy  

hlavne na úseku bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí životného  

prostredia najmä je nutné dodržiavať : 

  ustanovenia §46, §47, §§ 48-53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na  

      navrhovanie  a  uskutočňovanie  stavieb    

    ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na      

   výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s           

   obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

 predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení podľa vyhlášky     

     č. 374/1990 Zb.,  dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  

     bezpečnosti technických zariadení v súlade s ust. vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,  

     dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri  

     práci a ďalšie platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia,  

     bezpečnosti práce a ochrany zdravia ľudí.  

 zabezpečiť bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisku v súlade 

s požiadavkami  nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných  

a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 

5 Stavebník je pred začatím stavby povinný požiadať vlastníkov, resp. správcov  

      podzemných rozvodov o ich presné smerové a hĺbkové vytýčenie. Pri  križovaní a súbehu   

      inžinierskych sietí vykonať ručný výkop, odkryté vedenia chrániť proti mechanickému  

      poškodeniu, zabezpečiť technické opatrenia proti vzniku previsu. Pri ukladaní potrubí  

      a vedení dodržiavať priestorovú úpravu vedení technického vybavenia v zmysle  

      technickej normy o križovaní a súbehu inžinierskych sietí (STN 73 6005). Pred zasypaním  

      odkrytých vedení prizvať zástupcov jednotlivých správcov ku kontrole nepoškodenosti ich    

      vedení. 

6. Rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných, prípadne nadzemných vedení    

      inžinierskych sietí a ustanovenia platných predpisov č. 251/2012 Z.z. o energetike,  

      657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických  

      komunikáciách, zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, v ich   

      platnom znení, technické normy a ustanovenia príslušnej technickej normy o križovaní a  

      súbehu inžinierskych sietí. Pri prípadnom predpokladanom stretnutí s verejnými rozvodmi  

      vykonať ručný výkop. 
7.  Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný     

       postupovať v zmysle ust. §127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné  

       opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej  

      správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.    

8.  Montáž elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby s platným oprávnením, počas     

       montáže dodržať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach  
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       podľa príslušných STN EN. Rozvody  musia byť uskutočnené podľa požiadaviek  

       príslušných platných predpisov, STN EN. 

9.  Rešpektovať podmienky rozhodnutia Dopravného úradu SR :  

 Najvyšší bod bytových domov vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich 

strechách (komíny, anténové systémy, zariadenia a pod.), ostatných stavebných 

objektov a zariadení umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných 

mechanizmov použitých pri realizácii, neprekročí nadmorskú výšku v rozmedzí 269,9 

m n. m. Bpv, t.j. výšku cca 17,9m od úrovne ±0,00  

 Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby, s 

termínom použitia prípadných stavebných mechanizmov na stavenisku, s údajom 

o použitých typoch stavebných mechanizmov, ich max. používanej výšky a doby ich 

použitia ( túto informáciu postačí zaslať elektronicky. 

 Stavebník je povinný predložiť Dopravného úradu najneskôr do 7 pracovných dní od 

ukončenia stavby písomnú správu, ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu 

zachytávajúcu pohľad na celú stavbu, strechu, strechu bytového domu a širšie okolie 

(fotografie postačí poslať elektronicky), spracovanú a overenú autorizovaným 

geodetom, ktorá bude obsahovať: 

a) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy a geometrický stred bytového 

domu) 

b) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 

v zmysle bodu a), 

c) skutočne zameranú nadmorskú výšku  (Bpv) päty, atiky, najvyššieho bodu jej     

       bleskozvodu 

d) podklady v elektronickej forme (formát *.dwg, resp.*.dgn a*.pdf) 

e) metaúdaje stavby podľa prílohy 

 Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohopisného riešenia stavby a 

stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby musia byť s Dopravným 

úradom vopred prerokované. 

 V prípade zmeny stavebníka, resp. len zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. 

stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému 

úradu odo dňa, kedy k zmene došlo. 

10. S odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe je nutné nakladať v súlade s § 18 a § 19 ods. 1  

      zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

      v znení neskorších predpisov:  

 zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom,  

      zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom  

 držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi    

            podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 

 stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo   

            spracovateľom týchto odpadov 

 iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu  

 nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov 

 stavebník je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania s hore uvedenými 

     odpadmi  v priebehu kolaudácie.  

11. Pri vykonávaní stavebných prác dodržať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny,   

       v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny: 

 pri realizácii stavebných prác zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred 

poškodením.  V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na   

 minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác  

 okolité dreviny a krovité porasty  rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo   

následnému zníženiu  ekologických a estetických  funkcií ich  podzemných a nadzemných 

častí, resp. k ich odumretiu  
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 úpravy terénu vrátane  vlastnej výstavby realizovať na požadovanej ploche tak, aby nedošlo 

k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene a bezprostrednom okolí stavby 

 podľa § 4 ods. 1, každý pri vykonávaní činnosti je povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu,  ničeniu a úhynu chránených živočíchov. 

12.  Zariadenie staveniska a skladové plochy budú sústredné na pozemku v samotnom objekte  

       vo vlastníctve stavebníka, prípadne na priľahlom pozemku, ku ktorému má stavebník  

        právo  uskutočňovania stavby, vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Stavenisko musí byť  

        zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, musí spĺňať predpísané  náležitosti  

        podľa ust. § 43i, ods. 3  a 5, stavebného zákona a súvisiacich predpisov. 

13. Priestory existujúcej budovy, v ktorých sa budú realizovať stavebné práce musia byť  

        zabezpečené tak, aby  nedochádzalo k vstupu nepovolaným osobám na stavenisko. 

14. V súlade s Nariadením vlády č.396/2006 Z.z, zabezpečiť na stavenisku počas  

       uskutočňovania stavby dodržiavanie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, podľa  

       citovaného nariadenia  vlády.  

15. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 3 písm. j, zabezpečiť označenie stavby na      

       viditeľnom mieste tabuľkou,  ktoré bude obsahovať  – názov stavby, názov a sídlo  

       zhotoviteľa, termín ukončenia stavby, číslo a dátum  vydania stavebného povolenia.   

16. Zmena stavby bude uskutočňovaná dodávateľsky v súlade s ust. § 44 ods. 1 stavebného  

       zákona, oprávneným zhotoviteľom – MONTIN s.r.o., Žriedlová 28 v Košiciach.   

       Vedenie uskutočňovania zmeny stavby bude vykonávať stavbyvedúci v súlade s ust.  

       § 46a, stavebného zákona.  

17. V súlade s ust. § 46d, ods. 1, stavebného zákona, bude na stavbe vedený  stavebný     

       denník, so zápisom všetkých dôležitých údajoch o stavebných prácach a iných    

       činnostiach  ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby, spôsobom v zmysle ods.  

       2 a 3, citovaného ustanovenia.      

18.  Na stavbe budú používané vhodné stavebné výrobky podľa § 43 f, stavebného zákona a     

        stavebníci predložia ku kolaudačnému konaniu doklady o overení vlastností výrobkov     

        použitých na stavbe podľa  č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene  

        a doplnení niektorých zákonov.  

19.  Stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné 

  pozemky a stavby. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou     

  stavebných úprav, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na   

  konštrukcie objektu, je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa     

  všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník). 

20. Vzhľadom na situovanie stavby v zastavanom území, zabezpečiť počas výstavby  

        neprekročenie prípustnej miery hlučnosti, prašnosti a vibrácií a použitím vhodných  

        a účinných opatrení znížiť počas výstavby hlukové zaťaženie obyvateľstva v okolí  

        stavby na prípustnú mieru. 

21.  Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené  

        užívanie susedných budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a cestnej  

        premávky. 

22.  Po ukončení stavebných  prác je stavebník povinný uviesť okolie stavby vyčistiť a uviesť  

        do pôvodného stavu.  

23.  Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 2 písm. h, stavebného zákona oznámiť   

        tunajšiemu úradu termín začatia stavby. 

24.   Termín ukončenia stavby sa stanovuje do 12/2020. 

25.   Stavbu je možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

26.  Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa      

        § 79 stavebného zákona v spojení s ust. § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., s predpísanými  

        prílohami podľa citovaných ustanovení.  

 

      Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 

právoplatnosti, so stavbou nezačne.  
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       Stavebné práce je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

       V zmysle ust. § 70 stavebného zákona je toto rozhodnutia záväzné aj pre právnych 

nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania.  
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 

    V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky. Ich podania mali 

charakter pripomienok, ktoré boli v konaní zohľadnené, resp. vyhodnotené v odôvodnení 

tohto rozhodnutia.  

                                                          O d ô v o d n e n i e : 

 

       Tunajšiemu stavebnému úradu podala dňa 9.7.2018 spoločnosť Domov Terasa, s.r.o., 

Považská 40/A, v Košiciach žiadosť  o vydanie stavebného povolenia pre  predmetnú stavbu.  

 

       K žiadosti o stavebné povolenie boli doložené podľa ust. § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona projektová dokumentácia 

stavby, majetkovoprávne doklady - listy vlastníctva dotknutých  pozemkov, kópia 

z katastrálnej mapy, vyjadrenia, záväzné stanoviská dotknutých orgánov a  správcov 

dotknutých verejných inžinierskych sietí, vydanými k projektovej dokumentácii a stavbe pred  

stavebným konaním.  

       Navrhovaná zmena stavby formou stavebných úprav a vybudovania ustupujúceho 

podlažia sa týkala jestvujúcej budovy, vo vlastníctve žiadateľa, pôvodne užívanej ako 

ubytovňa. Zámerom vlastníka je prestavba a zmena účelu nebytovej stavby na bytový dom 

a vytvorenie tzv. štartovacích bytov najmä pre mladých, s celkovým počtom bytov 119. 

Navrhovanými stavebnými úpravami nedochádzalo k pôdorysným zmenám stavby. Pre 

zabezpečenie všeobecných technických požiadaviek na stavby, je súčasťou zmeny stavby 

objekt parkovacieho domu, na mieste pôvodného vonkajšieho parkoviska, ktorým budú 

zabezpečené požiadavky statickej dopravy – parkovacie miesta kapacitne pre navrhovaný 

bytový dom, ako aj pre existujúci bytový dom na parc. č. 1949/35, v rámci vnútrobloku 

územia.  

 

    Umiestnenie stavby predmetnej stavby „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, 

bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, bolo prerokované v samostatnom 

územnom konaní podľa ust. § 39a, stavebného zákona, výsledkom ktorého bolo územné 

rozhodnutie vydané pod č.  MK/A/2017/03562-15/II/GAZ zo dňa 16.11.2017, právoplatné  

dňa 16.5.2018, na základe výsledkov odvolacieho konania. 

Pre navrhovanú činnosť 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. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov 

na ŽP vydal dňa 9.3.2017 rozhodnutie č.  OU-KE-OSZP3-2017/010090, z ktorého vyplýva, 

že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona  o EIA. Citované rozhodnutie 

Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je 

sprístupnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal, na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nadstavba-stavebne-upravy-parkovaci-dom-bytovy-

dom-galeria-city-povazs. 

 

     Po preskúmaní žiadosti s prílohami, stavebný úrad oznámil  dňa 23.7.2018 podľa ust. § 61, 

ods. 1, stavebného zákona a v súlade s § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, začatie 

stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanej žiadosti 

nariadil ústne pojednávanie s obhliadkou miesta, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.8.2018.  
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Účastníkom konania - spoluvlastníkom susednej stavby bytového domu na pozemku KN-C č. 

1949/14, k.ú. Terasa, Považská č.40/A, v Košiciach sa z dôvodu ich veľkého počtu, bolo v 

súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v platnom znení, oznámené začatie stavebného konania formou verejnej 

vyhlášky, ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – Meste 

Košice pracovisku Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice (budova Magistrátu mesta) a na 

internetovej stránke tunajšieho úradu. Účastníci a dotknuté orgány boli v oznámení poučení, 

že prípadné námietky, či pripomienky k veci konania môžu uplatniť najneskôr na vytýčenom 

pojednávaní, inak sa na neprihliadne. 

Na ústnom pojednávaní dňa 23.8.25018 uplatnili JUDr. Ivana Bradová a Ing. Dalibor 

Michalko, vlastníci bytov v bytovom dome Považská 40/A, Košice, pripomienky k stavbe 

parkovacieho domu. Jednalo sa o požiadavky na vylúčenie osvetľovania svetlami parkovacích 

a štartovacích áut na fasádu - okná bytov, keďže stojiská áut sú orientované kolmo na bytový 

dom. Požiadavka bola s prítomným zástupcom investora a prítomným projektantom stavby 

prerokovaná a akceptovaná. Bolo dohodnuté, že projektant navrhne a zapracuje riešenie tejto 

požiadavky do realizačnej dokumentácie. V zmysle uvedeného stavebný úrad zaviazal 

stavebníka touto podmienkou vo výrokovej časti  podmienke č. 2. Námietky voči vydaniu 

stavebného povolenia na ústnom pojednávaní uplatnené neboli.  

       Na základe oznámenia o začatí konania, sa k veci konania písomne vyjadril Marcel 

Slávik predseda Združenia domových samospráv, Námestie SNP č.13, Bratislava, v ktorom 

uplatnil podmienky vydania stavebného povolenia na ochranu svojich práv a zákonom 

chránených záujmov podľa §66, ods.3, písm. b, ods.4, písm. d, stavebného zákona podľa §10 

ods.1, písm. e, vyhl. č. 453/2000 Z.z. Stavebný úrad uvádza k podmienkam uvedeným vo 

vyjadrení nasledovné: 

K bodu a)  

Podmienky pre projektovú prípravu stanovené v územnom rozhodnutí, vychádzajúce 

z enviromentálneho práva, boli v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 

zohľadnené. Vyplýva to aj zo záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, vydaného podľa zák. č. 24/2006 Z.z,. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, v ktorom bol potvrdený súlad stavby s podmienkami určenými 

v rozhodnutí č. OU-KE-OSZP3-2017/010090 zo dňa 9.3.2017, aplikovanými v podmienkach 

územného rozhodnutia.  

K bodom b) a c)  

Kapacitné dopravné podmienky boli dostatočne preukázané jednak v územnom konaní 

a následne splnenie  podmienok projektovej prípravy a ich súlad s územným rozhodnutím 

v stavebnom konaní, výsledkom čoho bolo vydané platné stavebné povolenie č. 

MK/A/2018/14749-19 zo dňa 22.10.2018, vydané príslušným špeciálnym stavebným úradom 

pre miestne a účelové komunikácie, mestom Košice. 

K bodom d), e), f), g) a l) 

Zo stanoviska č.OU-KE-OSZP3-2018/0050053-2, vydaného OÚ KE, odborom starostlivosti 

o životné prostredie, preloženého v stavebnom konaní vyplývalo, že predmetná stavba 

z hľadiska ochrany vodných pomerov nepodlieha zisťovaciemu hodnoteniu v zmysle §16a, 

vodného zákona. Pre vodnú stavbu SO 05 Kanalizačná prípojka a ORL, v rámci predmetnej 

hlavnej stavby, bolo vydané platné stavebné povolenie príslušným špeciálnym stavebným 

úradom pre vodné stavby OÚ KE, č.OU-KE-OSZP3-2018/037365 zo dňa 28.8.2018, ktorého 

súčasťou je prerokovaná, posúdená a odsúhlasená projektová dokumentácia vodnej stavby.   

Uvedené dokumenty boli predložené v stavebnom konaní, sú súčasťou jeho spisového 

materiálu, účastníci konania mali možnosť oboznámiť sa s nimi zákonným spôsobom 

v procese stavebného konania. Z hľadiska nezhoršovania vodných pomerov bolo k stavbe 

predložené kladné vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy OÚ KE odboru 

starostlivosti o ŽP č. OU-KE-OSZP3-2018/031881-2 zo dňa 25.6.2018.    

 K bodu h) 

Požadované opatrenia podľa §3, ods. 5 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sú  
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kladené na stavby ktorými sa zasahuje do ekosystémov a ich zložiek, zo stanoviska 

príslušného dotknutého orgánu na ochranu prírody a krajiny uvedené požiadavky 

nevyplývajú. 

K bodu i) 

Parkové a sadové úpravy sú navrhnuté v projektovej dokumentácii primerane, v adekvátnom 

rozsahu a forme s ohľadom na miesto stavby, jej charakter a priestorové možnosti územia 

stavby.   

K bodu j) 

Vyhodnotenie splnenia všeobecných podmienky na navrhovanie stavieb zakotvené v ust.  

§ 47 stavebného zákona, boli predmetom územného konania   

K bodu k), m) a n), 

       Pre posudzovanie stavby podľa ust. § 1 ods.1 písm. a, zákona o odpadoch, týkajúceho sa 

aplikovania  požiadaviek na použitie materiálov zo zhodnotených odpadov, spadá do vecnej 

kompetencie  dotknutého orgánu OÚ KE, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý 

svoje požiadavky na ochranu uvedeného zákona uplatňuje v konaniach stavebných úradov 

záväzným stanoviskom.  Pre predmetnú stavbu bolo vydané záväzné stanovisko uvedeného 

príslušného dotknutého orgánu, s kladným posúdením projektového riešenia stavby, pričom 

osobitné požiadavky na materiálové použitie, resp. vyhotovenie  podľa ust. § 1 cit. zákona 

o odpadoch, z predmetného stanoviska nevyplývalo.    

 

       Keďže písomné podanie  Združenia domových samospráv malo charakter vyjadrenia a 

pripomienok k územnému konaniu, nebolo potrebné o nich v konaní rozhodovať ako                 

o námietkach voči umiestneniu stavby. Stavebný úrad sa s pripomienkami a požiadavkami 

združenia vysporiadal ich posúdením a vyhodnotením tak, ako to vyplýva z tohto 

odôvodnenia.     

 

       Nakoľko do termínu ústneho pojednávania neboli stavebnému úradu predložené 

povolenia stavebných objektov SO-02  Parkovisko a SO-05  Kanalizačná prípojka a ORL, 

príslušnými špeciálnymi stavebnými úradmi,  neboli naplnené podmienky komplexnosti 

stavby včasným vybudovaním vybavenia stavby podmieňujúceho jej riadne užívanie v zmysle 

ust. § 62, ods.1, písm. c, stavebného zákona. Stavebný úrad preto vyzval žiadateľa k ich 

doplneniu a konanie prerušil. Následne boli stavebnému úradu doplnené rozhodnutie 

Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie,  č. OU-KE-OSZP3-

2018/037365 zo dňa 28.8.2018 o povolení vodnej stavby SO 05 Kanalizačná prípojka a ORL, 

a rozhodnutie Mesta Košice č. MK/A/2018/14749-19, zo dňa 22.10.2018, o povolení 

dopravnej stavby SO 02 Parkovisko a rozšírenie križovatky. Tým sa odstránili právne dôvody 

brániace vydaniu stavebného povolenia hlavnej stavby. O doplnení podania boli účastníci 

konania a dotknuté orgány upovedomení v súlade s ust. § 3, ods. 2, správneho zákona a ust.  

§ 33, ods. 2 správneho zákona, oznámením stavebného úradu č. MK/A/2018/16420-

04/II/GAZ, zo dňa 13.11.2018. V stanovenej lehote na vyjadrenie, neboli uplatnené zo strany 

účastníkov konania ani dotknutých orgánov žiadne námietky, ani pripomienky.  

 

       Stavebný  úrad  posúdil v konaní predložené písomné záväzné stanoviská a  vyjadrenia 

dotknutých orgánov,  tieto vyhodnotil, zosúladil a oprávnené podmienky a požiadavky pre 

samotnú  realizáciu stavby,  zakotvil  v  súlade  s  ust. § 66 stavebného  zákona  do  výrokovej  

časti,  s cieľom ochrany verejných záujmov, najmä zdravia a bezpečnosti osôb,  životného 

prostredia a jeho zložiek a práv vlastníkov rozvodov technického vybavenia územia.   

   

      V rámci konania vedeného v súlade s ust. § 55 – 64 stavebného zákona bola žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia preskúmaná a posúdená z hľadísk zakotvených v ust. § 62 

stavebného zákona. Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná v jednotlivých častiach 

oprávnenými osobami podľa ust. § 45, ods. 1, písm. a, ods. 2, písm. c, písm. 4 stavebného 

zákona v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb., v platnom znení o autorizovaných architektoch  
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a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších predpisov. Projektovaním stavby 

boli dodržané záväzné podmienky vyplývajúce z platného územného rozhodnutia. Stavba 

podľa projektovej dokumentácie spĺňa všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 

stavieb, zakotvené v ust. § 48 stavebného zákona, ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, a všeobecné požiadavky pre budovy na bývanie podľa STN 

734301. V zmysle záväzných stanovísk dotknutých orgán, vydaných podľa osobitných 

predpisov, spĺňa požiadavky týkajúce sa ochrany verejných záujmov, predovšetkým ochrany 

životného prostredia a jeho zložiek, ochrany zdravia, požiarnej ochrany.... 

 

      Uskutočnenie a vedenie stavby je v zmysle ust. § 44 ods. 1 stavebného zákona, je 

zabezpečené oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov,  na základe zápisu 

v obchodnom registri, s náplňou – vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych 

stavieb.   

     Stavebník v konaní preukázal podľa ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona k stavbe a 

pozemku, ktorých sa povolenie  týka vlastnícke  právo a tým právo stavby. Pre uloženie 

prípojky vody pod chodníkom pretláčaním, sú naplnené podmienky ust. § 58, ods.4, t.j. jedná 

sa o podzemnú stavbu resp. potrubný rozvod,  ktorý funkčne, ani konštrukčne nesúvisí so 

stavbou na pozemku (chodníkom), ani s prevádzkou na ňom a ktorý ani inak nemôže 

ovplyvniť využitie pozemku na účel ktorému je určený. V zmysle cit. ustanovenia stavebník  

k takému pozemku vlastnícke ani iné práva nepreukazuje.  
       
       Žiadosť o stavebné povolenie s prílohami a doplnenými podkladmi obsahovala prepísané 

náležitosti v dostatočnom rozsahu podľa ust. § 8 a § 9  vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a postačovala pre riadne a  spoľahlivé  

posúdenie veci žiadosti podľa ust. § 62 stavebného zákona. 

 

      Stavebný úrad na základe výsledkov uskutočneného stavebného konania, vyhodnotenia 

písomných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, vyhodnotení pripomienok a podmienok 

účastníkov konania posúdil, že navrhovanou stavbou podľa schválenej projektovej 

dokumentácie a za rešpektovania podmienok pre uskutočnenie stavebných prác, zakotvených 

vo výrokovej časti rozhodnutia, nebudú ohrozené verejné záujmy, ani práva a právom 

chránené záujmy účastníkov konania. 

       Preto  tunajší  úrad   rozhodol    vyhovieť  žiadateľovi    a vo veci povolenia predmetnej  

stavby rozhodol  tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

                                                              P o u č e n i e :   

 

       Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať v súlade s ust. 

§§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie na Mesto Košice, pracovisko 

Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, Košice. Pre preskúmanie tohto rozhodnutia súdom platí 

osobitný právny predpis. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                            Ing. Jarmila Virbová                                                                                                                                 

                                                                                vedúca referátu stavebného úradu  
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       Za žiadosť o stavebné povolenie, bol  uhradený správny poplatok vo výške  1050,- EUR 

bol v zmysle položky 60 písm. g, sadzobníka správnych poplatkov, zákona  

č. 145/1995 Zb., o správnych poplatkoch, v platnom znení. 

 

Príloha pre stavebníka : projektová dokumentácia stavby, overená stavebným úradom 

 

Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 

1.  Domov Terasa s.r.o., Považská 40/B, Košice  

2.  Ing. Juraj Šuty - Domino projekt, Berlínska 19, Košice 

3.  Mesto Košice, v zastúpení primátorom, Tr. SNP 48/A, Košice 

4.  SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

5.  Vlastníkom bytového domu Považská 40/A, Košice  

 

Dotknutým orgánom: 

6.  Mestská časť Košice – Západ, Tr. SNP č. 39, Košice 

7.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice 

8.  OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 

9.  OÚ Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, Košice 

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

      ŽP (štátna správa odpadového hospodárstva),  Adlerova 29, Košice 

11. Mesto Košice, odd. výstavby, investícií a stavebného úradu, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A,    

      Košice (cestný správny orgán)   

12. Mesto Košice, odd. ŽP a ŠSÚ, ref. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové  

       komunikácie, Tr. SNP 48/A, Košice  

13. Mesto Košice, referát Útvaru hlavného architekta, Tr. SNP 48/A, Košice 

14. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 

15. Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská 8/A, Košice 

16. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

17. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

18. Eltodo osvetlenie s.r.o, Rampová 5, Košice9 

19. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

20. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava  

21. TEHO s.r.o. Košice, Komenského 7, Košice 

22. TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice 

23. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice 

24. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice 

25. Slovanet, a.s., Werferova 3, Košice 

26. Extel KBC GROUP, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice 

27. KRPZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice 

28. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor,  Popradská 78, Košice 

 

Na vedomie: (nemá účinky doručenia): 

1.  Domov Terasa s.r.o., Považská 40/B, Košice  

2.  Domino projekt, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, Košice 

3.  Mesto Košice, v zastúpení primátorom, Tr. SNP 48/A, Košice 

4.  SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

       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. 
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