
 

          

       MK/A/2019/12352-03/II/MIN 

       Košice 3. júna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O L A U D A Č N É      R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 

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

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

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení návrhu zo 

dňa 09.04.2019 na vydanie kolaudačného rozhodnutia, podaným na stavebnom úrade 

stavebníkom, podľa ust. § 80 až § 81b stavebného zákona v spojení s ustanoveniami zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe 

výsledku uskutočneného konania, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania 

a dotknutých orgánov rozhodol takto : 

 

podľa ust. § 82 stavebného zákona a ust. § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

povoľuje užívanie 
 

zmeny časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ulici č. 2 v Košiciach, 

súpisné č. 1373, kat. územie Grunt, spočívajúcej v stavebnej úprave bytu č. 24 na 6. p. 

bytového domu, v rozsahu uskutočnenia nového dverného otvoru rozmerov 1200 mm x 2100 

mm v nosnej železobetónovej stene hr. 150 mm medzi obývacou izbou, 

 

 

pre stavebníka :     Marián Koleno, bytom  Wuppertálska ulica č. 2 v Košiciach.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 
Mestu Košice, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP č. 48/A, bol dňa 09.04.2019 

doručený návrh stavebníka Mariána Kolena, bytom Wuppertálska ulica č. 2 v Košiciach, na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na 

Wuppertálskej ulici č. 2 v Košiciach, súpisné č. 1373, kat. územie Grunt, spočívajúcu v 

stavebnej úprave bytu č. 24 na 6. p. bytového domu, v rozsahu uskutočnenia nového dverného 
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otvoru rozmerov 1200 mm x 2100 mm v nosnej železobetónovej stene hr. 150 mm medzi 

obývacou izbou a kuchyňou. 

Pre uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Košice, pracoviskom  

Košice – Západ č. A/2014/17500-03/II/MIN dňa 25.08.2014. 

Po preskúmaní predloženého návrhu tunajší úrad zistil, že podanie obsahuje  náležitosti 

ktoré upravuje ust. § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a na základe toho listom č. MK/A/2019/12352-02/II/MIN zo dňa               

16. apríla 2019 oznámil začatie kolaudačného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie a 

miestne zisťovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.05.2019. Okruh účastníkov konania bol 

stanovený podľa ust. § 78 stavebného zákona. Vzhľadom na veľký okruh účastníkov konania 

analogicky so stavebným konaním bolo oznámenie o začatí kolaudačného konania doručené 

aj formou verejnej vyhlášky, ktorou bolo konanie oznámené ostatným účastníkom konania – 

spoluvlastníkom bytového domu na Wuppertálskej ulici č. 2 v Košiciach. 

Na konaní tunajší úrad prerokoval návrh podľa ust. § 81 ods. 1 stavebného zákona a 

vykonal obhliadku stavby, pričom bolo zistené, že stavebná úprava bola zrealizovaná podľa 

schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. 

Na základe miestnej obhliadky stavby a po preskúmaní a prerokovaní predložených 

dokladov stavebný úrad posúdil, že zmena stavby je ukončená bez závad brániacich jej 

riadnemu a trvalému užívaniu.  

V priebehu konania a ani pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní neboli účastníkmi 

konania vznesené žiadne námietky k povoleniu užívania predmetnej stavby.  

Predmetná stavebná úprava je ukončená, funkčná a schopná bezpečného užívania. 

Nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, na život a zdravie osôb. 

Tunajší stavebný úrad na základe výsledku uskutočneného kolaudačného konania, 

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

 

POUČENIE : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s ust. § 53 a § 54 

zákona   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote l5 dní odo 

dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad Mesta Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. 

SNP č. 48/A. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Peter Garaj 

                                                   vedúci referátu stavebného úradu 

 

 

 

 

Správny poplatok vo výške 50 € bol uhradený stavebníkom podľa položky č. 62a písm. c)2.        

zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Toto kolaudačné rozhodnutie sa doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 

dní na verejne prístupnom mieste a to v mieste sídla tunajšieho úradu na Triede SNP č. 48/A, 

Košice a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk. 
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Rozhodnutie sa doručí 

   

1. Marián Koleno, Bazalková 2, Košice 

2. Spoluvlastníci bytového domu na Wuppertálskej ulici č. 2 v Košiciach (podľa LV č. 2493, 

kat. úz. Grunt), sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli stavebného úradu mesta Košice, pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP 48/A 

a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.   

 

Na vedomie  

 

3. Ing. Michal Weiss, Slovenská 19, Košice 

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

ŽP,  Komenského č. 52, 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/

