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STAVEBNÉ  POVOLENIE 

Verejná vyhláška 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov  takto 

rozhodlo: 

 

 Podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10  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 

 

povoľuje 

 

stavbu s názvom „CITY TOWER II SO_02“ Garbiarska 1, Košice, na pozemkoch KN-C 

parcelné číslo 3196/1, 3196/2 v katastrálnom území Letná,  

pre stavebníka: 

 

IH Real Estate s.r.o., Popradská 82, Košice, IČO 50 590 499.  

 

 

Popis stavby: 

Predmetom stavebného povolenia je novostavba stavebného objektu nazvaného „Polyfunkčný 

objekt CITY TOWER II  SO_02“. Objekt SO 02 je navrhnutý ako samostatná nová stavba 

vypĺňajúca medzeru medzi objektom SO 01 a existujúcou budovou na pozemkoch na parcele 

č. 3205/2 a 3205/3.  Zároveň táto stavba vytvorí nový uličný objekt (fasádu) v tejto prieluke. 

Objekt je navrhnutý s jedným podzemným, piatimi nadzemnými podlažiami a posledným 

ustúpeným podlažím. Jednotlivé podlažia sú prepojené 2 komunikačnými jadrami, 1 vonkajšie 

schodiskové a jedno kombinované vnútorné schodiskové s jedným osobným výťahov. 

1.podzemné podlažie (1. PP) je funkčne navrhnuté ako parkovacie podlažie. V rámci 1. 

nadzemného podlažia (1. NP)  je okrem parkovacieho priestoru navrhnutý aj vstupný priestor 

z Garbiarskej ul., ktorý sprístupňuje výťahovo-schodiskové komunikačné jadro, ako aj menší 

https://maps.google.com/?q=Ko%C5%A1ice+-+Star%C3%A9+Mesto,+Hviezdoslavova+7&entry=gmail&source=g
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prenajímateľný priestor s oknami do Garbiarskej ulice. 2. nadzemné podlažie (2. NP) má 

parkovaciu funkciu. Trojica obslužných rámp  je umiestená pod sebou do priestoru medzi SO 

01 a SO 02. Vjazd a výjazd do podzemnej garáže je cez pravotočivú rampu. V rámci 

garážového domu je riešené rampové prepojenie z 1.NP samostatnými rampami na 1.PP 

a 2.NP a z 2.NP do 3.NP. Celkový počet parkovacích miest je 125 miest. Podlažia 4. NP, 5.NP 

a ustúpené podlažie sú určené pre krátkodobé ubytovanie formou 19 apartmánov. Tieto 

podlažia sú sprístupnené z vertikálnych priebežných komunikačných jadier, ktoré sú v rámci 

4. NP a 5. NP prepojené chodbovou komunikáciou. Apartmánové jednotky sú orientované do 

vnútorného areálu. 

Nosný systém stavby tvoria na 1. PP železobetónové steny, železobetónové stĺpy 

a bezprievlaková  doska s hlavicami. Nosný systém 1. NP a posledného ustúpeného podlažia 

je železobetónový skelet tvorený stĺpmi doplnený železobetónovými stenami a jadrom, 

vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové prievlakové dosky. Strechy objektu sú 

ploché. Stavba je založená na pilótovej základovej doske. Výplňové murivo je tvorené 

tehlovým murivom v apartmánovej časti a vápenno pieskovým murivom v garážovej časti, so 

zateplením. 

 

Hlavné stavebné objekty:  

SO_02 Polyfunkčný objekt 

Prevádzkové súbory:  

PS_01 Výťahy 

 

Stavba pozostáva: 

1. podzemné podlažie: vstup/filter, sklad zamorených odevov, plocha úkrytu, sklad voda, 

sklad ochranné pomôcky, WC muži, WC ženy,  

1. nadzemné podlažie: výťahová šachta, únikové schodisko, chodba, prenajímateľný 

priestor/predajňa, závetrie/vstup, chodník, parkovací priestor, technika/kotolňa, vjazd, cestná 

rampa, úžitková plocha 1020,36 m2, exteriérový príjazd, rampa, únikové schodisko, plocha 

celkom 1133,94 m2, úžitková plocha bez exter. plôch 1095,57 m2 

2. nadzemné podlažie: výťahová šachta, únikové schodisko, parkovací priestor, cestná rampa, 

úžitková plocha 1003,84m2, únikové exter. Schodisko 14,69, celková úžitková plocha 

1018,5m2 

3. nadzemné podlažie: výťahová šachta, únikové schodisko, parkovací priestor, úžitková 

plocha 796,89m2, únikové  exter. schodisko,  celková úžitková plocha 811,58 m2  

4. nadzemné podlažie: výťahová šachta, únikové schodisko, chodba, úžitková plocha 86,56 

m2,  

apartmán 04-01: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, spálňa, úžitková plocha 52,44 

m2 

apartmán 04-02: chodba, toaleta, kúpeľňa, spálňa, loggia, kuchyňa, obývacia izba, úžitková 

plocha 83,21 m2 

apartmán 04-03: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, úžitková plocha 30,07 

m2 

apartmán 04-04: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

62,75 m2 

apartmán 04-05: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

64,12 m2 

apartmán 04-06: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

64,90 m2 

apartmán 04-07: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 
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63,31 m2 

apartmán 04-08: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

66,04 m2 

sklad/pivničná kobka 4x, úžitková plocha 10,41m2, únikové exter.schodisko,  

celková úžitková plocha 593,66 m2 

5. nadzemné podlažie: výťahová šachta, únikové schodisko, chodba, úžitková plocha 86,56 

m2,  

apartmán 05-01: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, spálňa, úžitková plocha 52,44 

m2 

apartmán 05-02: chodba, toaleta, kúpeľňa, spálňa, loggia, kuchyňa, obývacia izba, úžitková 

plocha 83,21 m2 

apartmán 05-03: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, úžitková plocha 30,07 

m2 

apartmán 05-04: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

62,75 m2 

apartmán 05-05: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

64,12 m2 

apartmán 05-06: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

64,90 m2 

apartmán 05-07: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

63,31 m2 

apartmán 05-08: chodba, kúpeľňa, obývacia izba s kuchyňou, loggia, spálňa, úžitková plocha 

66,04 m2 

sklad/pivničná kobka 4x, úžitková plocha 10,41m2, únikové exter.schodisko,  

celková úžitková plocha 593,66 m2 

posledné ustúpené podlažie: výťahová šachta, únikové schodisko, chodba, úžitková plocha 

52,75 m2  

apartmán 06+01: chodba, kuchyňa, obývacia izba, terasa, práčovňa, toaleta, kúpeľňa, spálňa, 

šatník, úžitková plocha 91,00 m2 

apartmán 06-02: chodba, obývacia izba s kuchyňou, terasa, spálňa, 2x, toaleta, kúpeľňa,, 

úžitková plocha 79,41 m2 

apartmán 06-03: chodba, kúpeľňa, toaleta, obývacia izba s kuchyňou, terasa, spálňa, úžitková 

plocha 97,53 m2 

celková úžitková plocha 320,69 m2 

 

Základné údaje o stavbe: 

Celková zastavaná plocha SO_02                                  1 055m2 + anglický dvor 147 m2 

Celková úžitková plocha                                                5313,9 m2       

Úžitková plocha apartmánov bez terás a lodžií              1241,6 m2 

Úžitková plocha prenajímateľný priestor                         139,9 m2 

Úžitková plocha komunikácií a spoločných priestorov    422,5 m2 

Úžitková plocha garážových priestorov                          3129,5 m2      

Úžitková plocha rámp                                                       380,4 m2 

 

Počet apartmánov                                 19  

Počet parkovacích miest v garáži       125 

- z toho imobilných                       5 
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Celková úžitková plocha stavby určená na nebytové účely je 5313,9 m2. Predmetná 

stavba má v zmysle § 43c ods. 1 stavebného zákona charakter nebytovej budovy a je určená 

na účely: garáže (1. podzemné podlažie a 1. až 3. nadzemné podlažie, s úžitkovou plochou 

3129,5 m2), apartmánové jednotky (4., 5. nadzemné podlažie a posledné ustúpené podlažie 

s úžitkovou plochou 1241,6 m2) a priestory na prenájom/predajňa (časť 1. nadzemného 

podlažia s úžitkovou plochou 139,9 m2). 

 

 Stavba sa povoľuje presne v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie stavby 

z 04/2022 vypracovanej oprávnenou osobou a overenej stavebným úradom, ktorá tvorí 

nedeliteľnú súčasť tohto stavebného povolenia. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je oprávnená osoba 

Ing. arch. Pavol Wohlfahrt,  Poštová 13, Košice, č. osvedčenia *2193AA*.  

2. Projektant stavby v zmysle § 46 ods.1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a 

úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej 

realizovateľnosť. 

3. Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácie nemôžu byť zrealizované 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 

4. Všetky prípadné zmeny stavebné a architektonické je potrebné vopred odsúhlasiť s 

Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach. 

5. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia,  ktorá je súčasťou 

overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby č. 

MK/A/2020/07971-09/I/KUS zo dňa 30.8.2021, vydaného   mestom Košice, 

pracovisko Košice – Staré Mesto.  

6. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou, 

alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

Vytyčovanie stavby sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným 

rozhodnutím. 

7. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu 

pri kolaudačnom konaní. 

8. Pred začatím zemných výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, resp. 

môžu byť stavbou dotknuté, jednotlivými správcami týchto sietí a vykonať opatrenia 

proti ich poškodeniu. Rešpektovať ochranné pásma, jestvujúcich podzemných 

a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení. Dodržať priestorovú normu. 

V prípade nevyhnutného zásahu do ochranného pásma požiadať príslušný správny 

orgán o udelenie výnimky. 

9. V mieste križovania a súbehu podzemných vedení so stavbou prevádzať opatrný ručný 

výkop. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné znova 

zasypať iba so súhlasom príslušného správcu podzemných vedení. 

10. Stavba  bude vykonávaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby bude určený vo 

výberovom konaní. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného 

zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po 

ukončení výberového konania. Stavbu bude vykonávať stavebník dodávateľsky 

spoločnosťou, ktorá bude v zmysle § 44 stavebného zákona oprávnená na 

uskutočnenie stavby podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby 

bude vykonávať stavbyvedúci a  bude zodpovedná za uskutočnenie  stavby podľa 
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overenej projektovej dokumentácie. 

11. Stavba  je napojená na jestvujúce inžinierske siete: elektrickú sieť, plynovod,  

kanalizáciu a vodovod stavebného objektu SO_01.Vykurovanie a chladenie budovy 

bude zabezpečené nízkoteplotným vykurovacím systémom. Zdrojom tepla a chladu 

s využitím obnoviteľného zdroja energie bude vzduchom chladené tepelné čerpadlo (4 

ks) s externým výmenníkom a hydromodulom. 

12. Prístup k stavebnému pozemku je z miestnej komunikácie  parcelné číslo 8150 v 

katastrálnom území Letná, Garbiarska ulica, cez existujúci vjazd. 

13. Pre stavbu „CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice“ SO-01 a SO-02 v zmysle STN 73 

6110/Z2 je potrebné vytvoriť 118 parkovacích miest. Stavebník v SO_02 vytvára 125 

parkovacích miest, z toho 42 parkovacích miest na 1.PP, 22 parkovacích miest na 1.NP 

z toho 4 miesta vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, 33 

parkovacích miest na 2.NP a 28 parkovacích miest na 3.NP z toho 1 parkovacie miesto 

vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.  

14. Pri realizácií prípojok inžinierskych sietí je stavebník povinný dodržať tieto 

podmienky: 

- pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých 

podzemných  sietí a zabezpečí ich ochranu, 

- počas výstavby prispôsobiť prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám 

občanov, hlavne na miestach sústredeného pohybu peších, 

- investor zabezpečí, aby pri križovaní a súbehu nového rozvodu s inžinierskymi 

sieťami boli dodržané horizontálne a vertikálne odstupy v súlade s STN EN, 

- pred zasypaním odkrytých inžinierskych sietí  je stavebník povinný prizvať 

správcov dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich 

vedenia. 

15. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení podľa vyhlášky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

16. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d, § 43e, 

§ 47 až §53 stavebného zákona, ktoré definujú základné požiadavky na stavby 

a všeobecné a technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MŽP SR 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 príslušné STN 

EN. 

17. Pri výstavbe musia byť dodržané   všeobecne technické požiadavky na výstavbu a 

príslušné technické  normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné 

výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  a používať materiál vyhovujúci platným normám 

v zmysle § 43f stavebného  zákona. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží 

doklady o vhodnosti použitých výrobkov. 

18. Stavebník je povinný v zmysle § 43i ods.3 stavebného zákona dodržať podmienky pre 

stavenisko. 

19. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d 

stavebného zákona. 

20. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných  prác nedošlo ku 
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spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach  a majetku.  

21. Stavbu vykonať tak, aby nebola narušená statická bezpečnosť vedľajších objektov. 

22. Počas stavebných prác investor zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli 

znečisťované miestne komunikácie a v prípade znečistenia zabezpečí ich čistenie. 

23. Stavebný materiál skladovať na vlastnom pozemku stavebníka. Bez zvláštneho 

povolenia správcu komunikácie je zakázané skladovanie materiálu na verejnom 

priestranstve. 

24. Počas výstavby zaistiť bezpečnosť pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so 

staveniskom a zabezpečiť prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam. 

25. Ak počas realizácie zemných prác budú odkryté archeologické nálezy, je stavebník 

povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť 

nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,   pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po 

dohode s orgánom na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom. 

26. Stavebník je povinný dodržať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.168: O 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Košice. 

27. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti 

o životné   prostredie, odpadové hospodárstvo,  č. OU-KE-OSZP3-2022/033583/NIK 

zo dňa 25.7.2022 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 

- Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a/, b/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 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 podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch odovzdať 

odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje 

ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o 

odpadoch. 

- 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 pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom 

konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti priloží 

doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby 

a kópiu tohto vyjadrenia. 

28. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti 

o životné   prostredie, ochrana prírody a krajiny,  č. OU-KE-OSZP3-2022/029532-002 

zo dňa 26.7.2022 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 

- Rešpektovať jestvujúci prvok ÚSES, mestský biokoridor regionálneho významu !Park 

v Barci – Verejný cintorín – Fakultná nemocnica Rastislavova ul. – Komenského park, 

Park pred poliklinikou Sever – Botanická záhrada UPJŠ a cintorín Rozália – Park 

Anička“, aj s dodržaním ekostabilizačných opatrení  a návrhu režimu, zachovať a 

podporiť ho a neobmedzovať jeho funkčnosť. 

- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody 

a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov 

a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po 

ukončení stavebných prác. Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 837010 
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Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

- 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. 

- trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín 

- v blízkosti drevín prevádzať zemné práce  ručným spôsobom alebo pretláčaním 

- navážky vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín.  

- Pri výkopových prácach a stavebných prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad 

alebo stavebný materiál do  koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť 

pôdy v koreňovej zóne drevín.  

- Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných 

prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť 

bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 

cm. korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. 

- V prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží 

na stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie Mesta Košice (ako príslušného orgánu 

ochrany prírody) o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 

47 ods. 3 v spojení s § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.  

- Predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo 

k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí 

stavby 

- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí 

byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri 

činnostiach, tak pri parkovaní. 

- Všetky mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich 

príjazdových komunikáciách.  

- V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov. 

- Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu 

29. Stavebník je povinný rešpektovať požiadavky Krajského pamiatkového úradu Košice 

uvedené v záväznom stanovisku č. KPUKE-2022/19799-02/88602/DU,ST zo dňa 

20.10.2022. 

30.  V zmysle stanoviska Mesta Košice, ref. dopravy, príslušného cestného správneho 

orgánu (CSO), č. MK/A/2022/17998 zo dňa 18.8.2022 je stavebník povinný: 

- Pred začatím stavebných prác je nevyhnutné vytýčiť všetky prípadné inžinierske siete. 

- V prípade potreby uzávierky komunikácie počas realizácie prác je potrebné 

samostatnou žiadosťou  požiadať príslušný CSO o vydanie uzávierkového povolenia, 

k žiadosti doložiť stanovisko KR PZ KDI v Košiciach k termínu uzávierky 

- Pri výstavbe, v prípade potreby, príslušný CSO vydá určenie dočasného dopravného 

značenia a po ukončení stavby určenie trvalého dopravného značenia, po 

podaní  samostatných žiadostí na základe kladného stanoviska KR PZ KDI v 

Košiciach 

- Spevnené a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené 

v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu.  

- Pri stavebných prácach žiadame dodržať príslušné technické normy a postupovať v 

rámci ustanovení  stavebného zákona. Počas realizácie prác zabezpečiť dopravné 

značenie  staveniska v zmysle platnej vyhlášky. 

31. V štádiu realizácie stavby je investor povinný dodržať oprávnené  podmienky 

vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov. 

32. Predpokladaná lehota na dokončenie stavby je do 24 mesiacov od začatia stavebných 
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prác po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

33. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h/ stavebného zákona oznámiť 

začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.  

34. Stavebník je povinný  podľa § 66 ods. 4 písm. j/ stavebného zákona  stavbu na 

viditeľnom mieste označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ". 

35. Stavba sa môže začať užívať iba na základe právoplatného  kolaudačného rozhodnutia. 

36. Návrh na kolaudáciu stavby podá stavebník v súlade s § 79  stavebného zákona na 

tunajšom stavebnom úrade po ukončení  stavby. 

37. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k ústnemu  pojednávaniu budú 

doložené všetky náležitosti v súlade s § 17 a § 18  vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré  ustanovenia stavebného zákona. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Účastník konania, Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, 

P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, podal dňa 5.9.2022 námietky k realizácii predmetnej stavby 

nazvané ako  vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa §62 ods.3 Stavebného zákona, 

v znení: 

A/ 

„Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom 

stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol 

v zmysle §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením 

konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné 

a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno-

právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného 

prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo 

záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto 

zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov.  

B/ 

Súčasne žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom 

stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým spôsobom bol tento súlad 

v stavebnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona EIA). 

V rámci konania má úrad podľa §38 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. povinnosť: „vo vzťahu 

k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na 

svojom webovom sídle 

a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania, (absentuje) 

b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, 

(nesplnené, myslí sa tým rozhodnutie EIA) 

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (nesplnené, myslí 

sa tým podmienky z rozhodnutie EIA) 

d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie 

významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo 

udelené povolenie, (nesplnené, ďaľšie legitímne opatrenia mimo podmienok 

rozhodnutia EIA) 

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a (absentuje) 

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. (absentuje, myslí sa tým rozhodnutie 

EIA) 

Žiadame úrad, aby nám oznámil internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde sú 

vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli 
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súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie. 

C/ 

Rozhodnutie EIA okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2020/036282 

(https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/city-tower-garbiarska-kosice) obsahuje nasledovné 

podmienky, ktoré sú v zmysle §40 ods.1 správneho poriadku záväznými podmienkami: 

- Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených 

komunikácií. 

- Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN 

a technickými predpismi. 

- Žiadame doplniť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN. 

- Pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby 

odporúčame spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 

102. V dopravnokapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav 

nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky. 

- Upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií 

je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej 

ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. 

- V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu 

negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. 

Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na 

realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase 

realizácie známe. 

- Z dôvodu zvýšenej frekvencie dopravy doporučujeme na príjazdovej komunikácii 

vypracovať dopravné posúdenie. 

- Dopravné značenie je nutné doplniť vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení.  

- Doporučujeme doplňujúcu výsadbu vzrastlých drevín ako doplňujúcu výsadbu, ktorá 

bude predstavovať významné ekostabilizačné opatrenie na posilnenie funkcie 

protihlukovej bariéry pre ochranu územia. 

- Na elimináciu celkového zaťaženia územia a redukcie účinkov prašnosti a dopadov 

emisií žiadame dodržanie opatrení na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti s 

realizáciou čo najväčšieho podielu zelene a zelených plôch v území. 

Žiadame, aby už súčasťou oznámenia o stavebnom konaní zverejneného na webe podľa §38 

ods.2 zákona EIA boli uvedené opatrenia, ktorými sa tieto podmienky plnia; v rozhodnutí 

žiadame vyhodnotiť splnenie každej podmienky osobitne jej vecným vyhodnotením. 

Vyhodnotenie formalistickým odkazom na záväzné stanovisko považujeme za nedostatočné. 

D/ 

Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej 

infraštruktúry  podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant 

podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky 

zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedené ako záväzná 

podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného zákona).  Taktiež nás 

osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 

a Rámcovej smernice EÚ o vode , ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a 

Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova 

prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/city-tower-garbiarska-kosice
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E/ 

V stavebnom konaní očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby 

dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných 

právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich 

povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým 

presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť 

projektanta podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch 

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2), 

podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé 

životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym 

spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce 

z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti 

riešených v tomto konaní. 

Možné environmentálne opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov predmetnej stavby na 

životné prostredie a zmiernenie klimatickej krízy, ktoré žiadame primerane aplikovať ako 

podmienky rozhodnutia: 

• Dažďové záhrady 

• Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je 

to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú 

protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite 

a ekostabilizačnej úlohe. 

• Biosolárne strechy 

Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, 

čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez 

energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť 

a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne 

územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá. 

• Zelené fasády 

Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, 

čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú 

reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. 

Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území. 

• Retenčné parkoviská 

Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch 

zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku 

prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody 

v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu 

územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým 

opatrením. 

F/ 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  • S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa 

k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.  • Rozhodnutie ako aj ostatné 

písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky 

nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 

nezasielať.  •  Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-

konania-zds/  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2
https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
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• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-

items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/ 

 Námietkam účastníka konania, Združenia domových samospráv, so sídlom 

Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, zo dňa 5.9.2022 sa vyhovuje okrem 

námietky vo veci požiadavky na doručovanie rozhodnutia ako aj ostatných písomnosti do 

elektronickej schránky účastníka konania.  

 

 V zmysle § 70 stavebného zákona  stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho 

platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

 

  So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto  rozhodnutia. V 

zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie  stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo 

do dvoch rokov odo dňa, keď  nadobudlo právoplatnosť. 

 

 
Odôvodnenie 

 

 

Dňa 22.8.2022 podal stavebník, IH Real Estate s.r.o., Popradská 82, Košice, 

zastupovaný v konaní spol. HEST CO spol. s r.o., Zinková 10, Košice, žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu: „CITY TOWER II SO_02“ Garbiarska 1, Košice, na 

pozemkoch KN-C parcelné číslo 3196/1, 3196/2 v katastrálnom území Letná. Dňom podania 

žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu bolo začaté stavebné konanie. 

 

Na predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie 

o umiestnení stavby, pod č. MK/A/2021/07971-09//I/KUS zo dňa 30.8.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30.12.2021. 

 

Stavebný úrad vydal na stavbu „CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice“,  stavebné 

povolenie č. MK/A/2020/11507-11/I/KUS zo dňa 23.10.2020, právoplatné dňa 3.12.2020, na 

stavebné objekty: SO 01  Rekonštrukcia  a prístavba objektu, SO 03   Preložka VN, SO 04   

Preložka NN, SO 05   Rekonštrukcia prípojky ELI, SO 06   Rekonštrukcia prípojky 

slaboprúdu, SO 08   Rekonštrukcia prípojky a vnútro areálová kanalizácia, SO 09   

Rekonštrukcia prípojky a vnútro areálový rozvod vody. 

 

Pre navrhovanú činnosť  „CITY TOWER“, Garbiarska 1, 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. Okresný 

úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia  vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie 

rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/036282 zo dňa 14.9.2020, v ktorom v rámci 

zisťovacieho konania, posúdil  navrhovanú  činnosť  z   hľadiska  povahy  a  rozsahu  

navrhovanej  činnosti,  miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného 

zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných 

vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou 

dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa 

nebude ďalej posudzovať. Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor 

starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je 

uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal (www.enviroportal.sk).  

https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
http://www.enviroportal.sk/
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Stavebný úrad podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejnil dňa 22.8.2022: kópiu 

žiadosti o vydanie stavebného povolenia, údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia 

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

2020/036282 zo dňa 14.9.2020 uverejnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal 

(www.enviroportal.sk). Uvedené oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli stavebného 

úradu mesta Košice, pracovisko Staré Mesto a na webovej stránke  www.kosice.sk od 

23.8.2022. 

 

Správny poplatok vo výške 800 € slovom osemsto eur bol stavebníkom dňa 2.9.2022 

zaplatený v zmysle pol. 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý  tvorí prílohu 

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

 

Dňa 5.9.2022 bolo stavebnému úradu doručené elektronické podanie účastníka 

konania (§ 59 ods. 1 písm. c), Združenia domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, 

P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, nazvané ako  vyjadrenie účastníka stavebného konania 

podľa §62 ods.3 stavebného zákona.   

  

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neobsahovala predpísané  doklady, stavebný 

úrad, pracovisko  Košice – Staré Mesto vyzval žiadateľa na doplnenie potrebných dokladov  

žiadosti a súčasne stavebné konanie rozhodnutím č. MK/A/2022/20282-03/I/KUS dňa 

21.9.2022 prerušil. Žiadateľ ku dňu 26.10.2022 doplnil chýbajúce doklady vrátane stanoviska 

projektanta k vyjadreniu Združenia domových samospráv, ktoré bolo zaslané na stavebný úrad 

dňa 5.9.2022. 

 

Pozemky KN-C parcelné číslo 3196/1, 3196/2 v katastrálnom území Letná sú vo 

vlastníctve stavebníka podľa listu vlastníctva č. 11745. 

 

 Po doplnení  chýbajúcich dokladov stavebný úrad, pracovisko Košice – Staré Mesto 

oznámil dňa 7.11.2022 podľa § 61 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie stavebného 

konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a od ústneho pojednávania upustil, 

nakoľko sú mu dobre známe  pomery staveniska a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia  oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky k uskutočneniu predmetnej 

stavby. V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania v odôvodnených 

prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, 

upovedomí stavebný úrad účastníkov konania o začatí stavebného konania verejnou 

vyhláškou. O začatí konania boli oboznámení účastníci konania, okruh ktorých bol určený  

v zmysle § 59 stavebného zákona. Súčasne boli účastníci konania a dotknuté orgány 

upovedomené, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v určenej lehote, inak k nim 

nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v 

územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

  

Stavebný úrad v rámci oznámenia o začatí stavebného konania požiadal Okresný úrad 

Košice, odbor starostlivosti o životné  prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, ako príslušný orgán, ktorý podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

vydal rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, o zaslanie 

písomného záväzného stanoviska   podľa § 140b stavebného zákona k stavebnému konaniu 

pre uvedenú stavbu. Podkladom pre vydanie stanoviska bola projektová dokumentácia pre 

http://www.enviroportal.sk/
http://www.kosice.sk/
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stavebné konanie a písomné vyhodnotenie pripomienok uvedených v rozhodnutí č. OU-KE-

OSZP3-2020/036282 zo dňa 14.9.2020 zo zisťovacieho konania vedeného podľa ustanovení 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré spracoval Ing. arch. Pavol Wohlfahrt,  

autorizovaný architekt. 

  

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č. OU-KE-

OSZP3-2022/047667 zo dňa 15.11.2022 záväzné stanovisko o súlade projektu pre stavebné  

konanie so zákonom a s podmienkami určenými v predmetnom rozhodnutí zo zisťovacieho 

konania. Okresný úrad po preskúmaní predložených dokumentov a odporúčaných podmienok 

a opatrení navrhovanej činnosti uvedených v zisťovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-

2020/036282 zo dňa 14.9.2020 vo vzťahu k projektovej dokumentácii na stavbu „CITY 

TOWER II SO_02 Garbiarska 1, Košice, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3196/1, 3196/2 

v katastrálnom území Letná, potvrdil ich súlad.  

 

Účastník konania, Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, 

P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, podal dňa 5.9.2022 námietky k realizácii predmetnej stavby 

nazvané ako  vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa §62 ods.3 Stavebného zákona, 

v znení: 

A/ 

„Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom 

stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol 

v zmysle §62 ods.1 písm.b Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením 

konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné 

a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno-

právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného 

prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo 

záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto 

zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov.  

B/ 

Súčasne žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom 

stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým spôsobom bol tento súlad 

v stavebnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného zákona a §38 zákona EIA). 

V rámci konania má úrad podľa §38 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. povinnosť: „vo vzťahu 

k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na 

svojom webovom sídle 

g) žiadosť o začatie povoľovacieho konania, (absentuje) 

h) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, 

(nesplnené, myslí sa tým rozhodnutie EIA) 

i) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (nesplnené, myslí 

sa tým podmienky z rozhodnutie EIA) 

j) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie 

významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo 

udelené povolenie, (nesplnené, ďalšie legitímne opatrenia mimo podmienok 

rozhodnutia EIA) 

k) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a (absentuje) 

l) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. (absentuje, myslí sa tým rozhodnutie 

EIA) 

Žiadame úrad, aby nám oznámil internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde sú 



14 

 

vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli 

súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie. 

C/ 

Rozhodnutie EIA okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2020/036282 

(https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/city-tower-garbiarska-kosice) obsahuje nasledovné 

podmienky, ktoré sú v zmysle §40 ods.1 správneho poriadku záväznými podmienkami: 

- Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených 

komunikácií. 

- Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN 

a technickými predpismi. 

- Žiadame doplniť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN. 

- Pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby 

odporúčame spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 

102. V dopravnokapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav 

nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky. 

- Upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií 

je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej 

ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. 

- V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu 

negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. 

Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na 

realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase 

realizácie známe. 

- Z dôvodu zvýšenej frekvencie dopravy doporučujeme na príjazdovej komunikácii 

vypracovať dopravné posúdenie. 

- Dopravné značenie je nutné doplniť vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení.  

- Doporučujeme doplňujúcu výsadbu vzrastlých drevín ako doplňujúcu výsadbu, ktorá 

bude predstavovať významné ekostabilizačné opatrenie na posilnenie funkcie 

protihlukovej bariéry pre ochranu územia. 

- Na elimináciu celkového zaťaženia územia a redukcie účinkov prašnosti a dopadov 

emisií žiadame dodržanie opatrení na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti s 

realizáciou čo najväčšieho podielu zelene a zelených plôch v území. 

Žiadame, aby už súčasťou oznámenia o stavebnom konaní zverejneného na webe podľa §38 

ods.2 zákona EIA boli uvedené opatrenia, ktorými sa tieto podmienky plnia; v rozhodnutí 

žiadame vyhodnotiť splnenie každej podmienky osobitne jej vecným vyhodnotením. 

Vyhodnotenie formalistickým odkazom na záväzné stanovisko považujeme za nedostatočné. 

D/ 

Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej 

infraštruktúry  podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant 

podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky 

zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedené ako záväzná 

podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného zákona).  Taktiež nás 

osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 

a Rámcovej smernice EÚ o vode , ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a 

Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova 

prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/city-tower-garbiarska-kosice
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E/ 

V stavebnom konaní očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby 

dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných 

právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich 

povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým 

presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť 

projektanta podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch 

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2), 

podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé 

životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym 

spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce 

z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti 

riešených v tomto konaní. 

Možné environmentálne opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov predmetnej stavby na 

životné prostredie a zmiernenie klimatickej krízy, ktoré žiadame primerane aplikovať ako 

podmienky rozhodnutia: 

- Dažďové záhrady 

- Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je 

to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú 

protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite 

a ekostyabilizačnej úlohe. 

- Biosolárne strechy 

- Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, 

čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez 

energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť 

a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne 

územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá. 

- Zelené fasády 

- Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, 

čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú 

reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. 

Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území. 

- Retenčné parkoviská 

-   Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch 

zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku 

prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody 

v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu 

územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým 

opatrením. 

F/ 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  • S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa 

k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.  • Rozhodnutie ako aj ostatné 

písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky 

nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 

nezasielať.  •  Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-

konania-zds/  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2
https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
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• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-

items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/ 

Súčasťou námietok je ilustračná fotodokumentácia. 

 

V rámci konania bol stavebník oboznámený s uvedenými námietkami účastníka 

konania. K uvedeným námietkam bolo stavebnému úradu obratom doručené stanovisko 

projektanta Ing. arch. Pavla Wohlfahrta, ktoré sa podrobne zaoberá každou námietkou a preto 

ho stavebný úrad uvádza v plnom znení: 

 

„V rámci procesu EIA a v procese územného konania sme sa detaile vysporiadali so 

všetkými námietkami účastníka konania Združenia domových samospráv. 

Stanovisko projektanta: 

Na stavbu CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice bolo vydané územné rozhodnutie č. 

A/2019/16368-05/I/KRA zo dňa 13.8.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2019. 

Toto rozhodnutie nahradilo rozhodnutie mesta Košice o umiestnení stavby “ Bytový dom 

s polyfunkciou – rezidencia SKY ONE, Garbiarska 1, Košice č. A/2016/16487-04/ I / KRA 

zo dňa 24.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.10.2016. 

Rozhodnutie mesta Košice č. MK/A/2021/07971-9/I/KUS zo dňa 30.08.2021 s názvom 

„CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice, Zmena územného rozhodnutia časti stavby CITY 

TOWER, Garbiarska1 pre objekt SO_02“, na pozemkoch KN-C parcelné č. 3196/1, 3196/2 

v katastrálnom území Letná,  nahrádza rozhodnutie A/2019/16368-05/I/KRA zo dňa 

13.8.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2019 v časti SO_02 garážový dom 

a spevnené plochy a komunikácie. Predmetom zmeny územného rozhodnutia je umiestnenie 

stavebného objektu SO_02 nazvaného v pôvodnom rozhodnutí o umiestnení stavby ako 

SO_02 garážový dom a spevnené plochy a komunikácie.  

Pred podaním zmenovej dokumentácie objektu „CITY TOWER, Garbiarska 1, objekt SO_02“ 

bol vypracovaný zámer posúdenia vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie 

obyvateľstva, pretože navrhovaná činnosť podliehala zisťovaciemu konaniu z dôvodu 

prekročenia počtu parkovacích miest nad 100.  Navrhovanú činnosť, ktorá je podľa prílohy 

č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradená nasledovne:  

 

9. INFRAŠTRUKTÚRA 

P.č. Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie konanie) 

16. 
Projekty rozvoja obcí vrátane 

a) statickej dopravy 
od 500 stojísk od 100 do 500 stojísk 

Rezortný orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Na základe žiadosti navrhovateľa Okresný úrad v Košiciach, odbor starostlivosti 

o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2020/026217-002 zo dňa 06.05.2020 upustil od 

požiadavky variantného riešenia a v zámere je navrhovaná činnosť posudzovaná v jednom 

variantnom riešení a je porovnaná s nulovým variantom, to je stavom, ak by sa navrhovaná 

činnosť nerealizovala.  

Dňa 14.09.2020 vydal Okresný  úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie vydané 

https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
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v zisťovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-2020/036282 k navrhovanej činnosti CITY TOWER, 

Garbiarska, Košice umiestnenej na území Košického kraja v okrese Košice I, v MČ Košice – 

Staré Mesto, na pozemkoch p.č. 3196/1 a č. 3196/2 v kat. území Letná. Rozhodnutie bolo 

vydané na základe predloženia zámeru CITY TOWER, Garbiarska, Košice podľa §22 zákona.  

Zámer bol vypracovaný z dôvodu posúdenia výstavby a prevádzky polyfunkčného 

objektu SO 02, ktorý je súčasťou komplexu CITY TOWER, Garbiarska na jednotlivé zložky 

životného prostredia a zdravie obyvateľstva.  

Podkladom vypracovania zámeru bola  dokumentácia „ Zmena územného rozhodnutia 

časti stavby CITY TOWER, Garbiarska pre SO 02, vypracovaná odborne spôsobilou osobou 

Ing.arch. Pavlom Wohlfahrtom. Táto dokumentácia so zapracovaním podmienok rozhodnutia 

EIA  bola povolená zmenovým územným rozhodnutím č. MK/A/2021/07971-9/I/KUS zo dňa 

30.08.2021 

Navrhovaná činnosť bola vyhodnotená v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde je uvedená činnosť zaradená  do kapitoly č. 

9. Infraštruktúra, Položka 16: Projekty rozvoja obcí vrátane a statickej dopravy ,časť B 

(zisťovacie konanie) – od 100 – 500 stojísk .  

Zámer bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou na posudzovanie vplyvov na ŽP podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších právnych predpisov,  

Ing. Andreou Kiernoszovou, č. osvedčenia: 532/2010/OHPV. 

Predmetom predkladaného zámeru bol objekt SO 02 stavby CITY TOWER, Garbiarska, 

Košice“. Účelom navrhovanej činnosti je výstavba viacpodlažného polyfunkčného objektu 

SO 02 s funkčnými náplňami – garážové parkovanie, apartmány-dočasné bývanie 

a prenajímateľný priestor – obchodná prevádzka. Jedná sa o nový polyfunkčný objekt. 

Objekt SO 02-Garážový dom je navrhnutý ako samostatná nová stavba vypĺňajúca medzeru 

medzi objektom SO01 a existujúcou budovou vo vlastníctve VÚC pozdĺž východnej hranici 

pozemku na parcele č. 3205/2 a 3205/3.  Zároveň táto stavba vytvorí nový uličný objekt 

(fasádu) v tejto prieluke. Objekt je navrhnutý s jedným podzemným a šiestimi nadzemnými 

podlažiami. Jednotlivé podlažia sú prepojené 2 komunikačnými jadrami, 1 vonkajšie 

schodiskové a jedno kombinované vnútorné schodiskové s jedným osobným výťahov. 1.PP je 

funkčne navrhnuté ako parkovacie podlažie. V rámci 1.NP je okrem parkovacieho priestoru 

navrhnutý aj vstupný priestor z Garbiarskej ul., ktorý sprístupňuje výťahovo-schodiskové 

komunikačné jadro, ako aj menší prenajímateľný priestor s oknami do Garbiarskej ul. 2.NP sa 

uvažuje ako plne zakryté s čisto parkovacou funkciou. Trojica obslužných rámp  je umiestená 

pod sebou do priestoru medzi SO 01 a SO 02. Dopravne sa uvažuje s využitím východného 

vjazdu na pozemok ako vjazdu do garážového domu. Tento vjazd je zároveň aj výjazdom 

z parkovacieho domu. V rámci garážového domu je riešené rampové prepojenie z 1.NP 

samostatnými rampami na 1.PP a 2.NP a z 2.NP do 3.NP. Celkový počet parkovacích miest 

je 125 miest. 

V rámci spracovania zámeru boli podrobne popísané jednotlivé vplyvy výstavby a prevádzky 

činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Po oboznámení sa s charakterom 

navrhovanej činnosti ako aj po analýze prírodných podmienok v danej lokalite je možné 

konštatovať, že identifikované vplyvy sú environmentálne prijateľné pre dané územie. Na 

základe posúdenia vplyvov, vhodnosti lokality, prírodných pomerov nie je predpoklad, že 

navrhovaná činnosť zhorší kvalitu životného prostredia v danom území.  

 

Premietnuté podmienky rozhodnutia EIA do projektu pre stavebné povolenie 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná so zapracovaním podmienok rozhodnutia EIA. 

Súčasťou DSP boli aj nasledujúce dokumenty, v ktorých sa potvrdzoval súlad s rozhodnutím 

EIA. 
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Spracovateľ projektu pre stavebné povolenie ( Ing. arch. Pavol Wohlfahrt) v zmysle § 38 ods. 

1 zákona č. 24/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov týmto uvádzam, že navrhovateľ 

zabezpečuje súlad ním predkladaného návrhu na začatie stavebného konania a zohľadňujú sa 

požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k 

zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere.  

 

Vyjadrenie súladu navrhovanej činnosti na začatie povoľovacieho konania  

CITY TOWER, objekt SO_02, Garbiarska 1, Košice  

Zmena územného rozhodnutia časti stavby CITY TOWER, Garbiarska pre objekt SO_02 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26, Košice po ukončení 

zisťovacieho konania, dňa 14.09.2020 vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3 -2020/036282 

podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z.  o štátnej správe starostlivosti  o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. 

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

niektorých zákonov v znení  neskorších prepisov (ďalej len „zákon“), na základe zámeru 

navrhovanej činnosti „CITY TOWER, Garbiarska, Košice“ predloženého  navrhovateľom IH 

Real Estate s.r.o., Popradská 82, 040 11 Košice, IČO: 50 590 499 po vykonaní  zisťovacieho 

konania o posudzovaní  navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a v súlade so zákonom č. 

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

„správny poriadok“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona takto:  

Navrhovaná činnosť „CITY TOWER, Garbiarska, Košice“ umiestnená na území Košického 

kraja v okrese Košice I, v MČ Košice – Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 3196/1 a č. 3196/2 

v kat. úz. Letná a nebude posudzovať podľa zákona a pre uvedenú činnosť je preto možné 

požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.  

Navrhovaná činnosť, „ CITY TOWER, objekt SO_02, Garbiarska 1, Košice“ rieši objekt SO 

02-Garážový dom.  Je navrhnutý ako samostatná nová stavba vypĺňajúca medzeru medzi 

objektom SO_01 a existujúcou budovou vo vlastníctve VÚC pozdĺž východnej hranici 

pozemku na parcele č. 3205/2 a 3205/3. Zároveň táto stavba vytvorí nový uličný objekt 

(fasádu) v tejto prieluke. Objekt je navrhnutý s jedným podzemným a šiestimi nadzemnými 

podlažiami. Jednotlivé podlažia sú prepojené 2 komunikačnými jadrami, 1 vonkajšie 

schodiskové a jedno kombinované vnútorné schodiskové s jedným osobným výťahov. 1.PP je 

funkčne navrhnuté ako parkovacie podlažie. V rámci 1.NP je okrem parkovacieho priestoru 

navrhnutý aj vstupný priestor z Garbiarskej ul., ktorý sprístupňuje výťahovo-schodiskové 

komunikačné jadro, ako aj menší prenajímateľný priestor s oknami do Garbiarskej ul. 2.NP sa 

uvažuje ako plne zakryté s čisto parkovacou funkciou. Trojica obslužných rámp  je umiestená 

pod sebou do priestoru medzi SO 01 a SO 02. Dopravne sa uvažuje s využitím východného 

vjazdu na pozemok ako vjazdu do garážového domu. Tento vjazd je zároveň aj výjazdom 

z parkovacieho domu. V rámci garážového domu je riešené rampové prepojenie z 1.NP 

samostatnými rampami na 1.PP a 2.NP a z 2.NP do 3.NP. Celkový počet parkovacích miest je 

125 miest. 

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a 

doručené stanoviská uložil Okresný úrad Košice nasledovné opatrenia: 

- Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených 

komunikácií. 

- Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a 

technickými predpismi. 

- Žiadame doplniť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN. 

- Pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby odporúčame 
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spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno-

kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav nasledujúcich 20 rokov od 

uvedenia stavby do prevádzky. 

- Upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií  je 

nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred 

hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. Z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 

neskorších zmien a predpisov. 

- V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu 

negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči 

správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto 

opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. 

- Z dôvodu zvýšenej frekvencie dopravy doporučujeme na príjazdovej komunikácii 

vypracovať opravné posúdenie. 

 - Dopravné značenie je nutné doplniť vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení.  

- Doporučujeme doplňujúcu výsadbu  vzrastlých drevín ako  doplňujúcu výsadbu, ktorá bude 

predstavovať  významné ekostabilizačné opatrenie na posilnenie funkcie protihlukovej bariéry 

pre ochranu územia.  

- Na elimináciu celkového zaťaženia územia a redukcie účinkov prašnosti a dopadov emisií 

žiadame dodržanie  opatrení na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti s realizáciou čo 

najväčšieho podielu zelene a zelených plôch v území. 

Uložené opatrenia boli zhodnotené už počas zisťovacieho konania a naše vyjadrenia sú 

súčasťou rozhodnutia na stranách 11-14 rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3 -2020/036282. 

Horeuvedené opatrenia je možné rozdeliť na záväzné a odporúčacie. (pozn. vyhodnotenie opatrenia 

je podčiarknutý text) 

Záväzné opatrenia: 

- Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených 

komunikácií. Vzhľadom k tomu, že stavba využíva existujúci vjazd, nevytvára sa nové 

dopravné napojenie. 

- Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a 

technickými predpismi. Funkčné a technické dopravné riešenie zodpovedá platným STN, 

v zmysle ktorých bol projektovaný resp. navrhovaný počet parkovacích miest pre objekt CITY 

TOWER, Garbiarska 1, Košice. 

- Žiadame doplniť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN. Prepočet bol súčasťou DÚR 

a predkladáme ho aj v projekte pre SP. 

- Upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií  je 

nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred 

hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. Z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 

neskorších zmien a predpisov. 

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v plnom rozsahu v súlade s územnoplánovacou 

dokumentáciou mesta Košice. Nepredpokladá sa nadmerné zaťaženie územia v rozpore 

s územným plánom vzhľadom k tomu, že navrhovaná plocha už aj v minulosti bola využívaná 

na parkovanie. Práve navrhovaný spôsob parkovania, polyfunkčný objekt, umožňuje 

realizáciu zelených plôch oproti minulosti. Navrhovaným zámerom sa nepredpokladá 

narušenie hlukovej situácie vplyvom technologických a mobilných zdrojov hluku. 

Navrhovateľ uvažuje s realizovaním protihlukovej steny. Stena bude zároveň porastená 
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zeleňou, ktorá je ďalším tlmiacim elementom zabraňujúcim šíreniu hluku smerom k obytnej 

budove na Komenského ulici. Navrhované vegetačné úpravy budú plniť estetickú, 

protihlukovú a protiprašnú funkciu.  

- Dopravné značenie je nutné doplniť vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení. Je 

súčasťou projektovej zložky projektu pre SP. 

- Na elimináciu celkového zaťaženia územia a redukcie účinkov prašnosti a dopadov emisií 

žiadame dodržanie  opatrení na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti s realizáciou čo 

najväčšieho podielu zelene a zelených plôch v území.  

Príspevok navrhovanej činnosti k znečisteniu ovzdušia okolia posudzovanej stavby, 

vzhľadom na nárast dopravy v území (z pôvodných cca 99 PM), bude nízky. Nepredpokladá 

sa prekračovanie limitných hodnôt v zmysle platnej legislatívy i pri najnepriaznivejších 

rozptylových a prevádzkových podmienkach. V minulosti bol na navrhovanom území 

prevádzkovaný Daňový úrad v objekte SO 01, ktorého prevádzka bola spojená s dopravným 

zaťažením.  

Kvalita ovzdušia v meste Košice je sledovaná prostredníctvom Národnej monitorovacej siete 

kvality ovzdušia prevádzkovanej SHMÚ a je pravidelne vyhodnocovaná. Navrhované 

vegetačné úpravy budú plniť estetickú, protihlukovú a protiprašnú funkciu. 

Odporúčacie opatrenia: 

- Pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby odporúčame 

spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno-

kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav nasledujúcich 20 rokov od 

uvedenia stavby do prevádzky. 

Navrhovaná činnosť nevyžaduje zmenu dopravného napojenia areálu na cestnú komunikáciu 

ani zmenu organizácie dopravy oproti súčasnosti, pretože sa jedná o existujúci areál a objekt 

SO 01. V predmetnej DÚR sa uvádza, že „Dopravné napojenie prostredníctvom existujúcich 

vjazdov z ulice Garbiarskej zabezpečí napojenie na sieť mestských komunikácií. 

Prostredníctvom areálu sa rieši dopravné napojenie všetkých doteraz napojených 

nehnuteľností.“ 

S významným prírastkom dopravného zaťaženia vplyvom činnosti sa neuvažuje. Lokalita 

bola aj v minulosti využívaná na parkovanie motorových vozidiel. Navrhovanou činnosťou sa 

navýši počet státí len minimálne, t.j. z pôvodných cca 99 PM na 125 PM. V minulosti bol na 

navrhovanom území prevádzkovaný Daňový úrad v objekte SO 01, ktorého prevádzka bola 

spojená s dopravným zaťažením. Z uvedeného dôvodu požadované dopravno – kapacitné 

posúdenie a podrobné rozpracovanie dopravného napojenia a celkovej organizácie dopravy 

nie je potrebné. 

- V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu 

negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči 

správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto 

opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe 

Je predpoklad, že takáto potreba nevznikne vzhľadom na fakt, že predmetná stavba sa 

nachádza v centrálnej časti mesta a je predpoklad využívania pešej, cyklistickej, mestskej 

hromadnej alebo alternatívnej dopravy. Naďalej narastá počet áut bez spaľovacích motorov, 

ktoré výrazne napomáhajú k zmierňovaniu dopadu automobilovej dopravy na životné 

prostredie. 

- Z dôvodu zvýšenej frekvencie dopravy doporučujeme na príjazdovej komunikácii 

vypracovať opravné posúdenie. S významným prírastkom dopravného zaťaženia vplyvom 

činnosti sa neuvažuje. Nárast dopravy je o 26 áut. 

- Doporučujeme doplňujúcu výsadbu  vzrastlých drevín ako  doplňujúcu výsadbu, ktorá bude 

predstavovať  významné ekostabilizačné opatrenie na posilnenie funkcie protihlukovej bariéry 
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pre ochranu územia. Výsadba drevín je súčasťou projektu sadových úprav objektu SO_01, na 

ktorý je vydané právoplatné stavebné povolenie. Projekt ráta z premeny 40% plochy územia 

na vegetačnú výsadbu. 

 

Dňa 03.9.2022 bolo stavebnému úradu e-mailom doručené vyjadrenie účastníka stavebného 

konania Združenia domových samospráv, v ktorom boli doplnené ďalšie požiadavky 

účastníka. 

„Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej 

infraštruktúry  podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant 

podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky 

zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedené ako záväzná 

podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného zákona).  Taktiež nás 

osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona 

a Rámcovej smernice EÚ o vode , ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a 

Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova 

prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.“ 

Uvedený zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti 

právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo 

zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem 

života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, 

sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery. Ochranou prírody a krajiny 

sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne 

rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy) 

nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o 

charakteristický vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä 

obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny vrátane ochrany prírodných 

procesov, podporou a spoluprácou s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, ako aj 

spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, samosprávnymi krajmi, štátnymi odbornými 

organizáciami, vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,) ktorých predmetom 

činnosti je ochrana prírody a krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto zákona 

realizuje vo verejnom záujme. 

Uvedená stavba sa bude realizovať na mieste bývalých garáži a asfaltovej plochy 

v centre mesta. Z uvedeného je zrejmé, že nedôjde k ohrozenie prírody a krajiny, ktorá 

v danom mieste absentuje. V rámci projektu CITY TOWER sa zmení 40% celkového 

riešeného územia z asfaltových plôch na plochu zelene. Sadovnícko- architektonický koncept 

riešeného územia má za cieľ funkčnú, udržateľnú a modernú plochu zelene v centre mesta. 

Jednoznačne vymedzené plochy trávnika a okrasných záhonov kontrastujú s textúrou 

navrhovaných rastlín. Geometrické usporiadanie solitérnych stromov vo vnútornom parteri je 

doplnené o betónový mobiliár a rozširuje tak funkčnosť centrálnej trávnatej plochy o miesto 

stretávania alebo individuálnej rekreácie. V priestore je dostatočný počet lavičiek a mlatová 

cesta je zokruhovaná tak, aby sa plocha zelene dala maximálne využívať. Detské hracie prvky 

sú súčasťou okrasného záhona, aby pri pohľade z vyšších poschodí budovy tvorili vizuálne 

celok s výsadbami. Okrasné záhony sú kombinované skupiny krov, trvaliek a okrasných tráv 

doplnené o výsadby cibuľovín, ktoré zabezpečia jarný aspekt kvitnutia. V rámci areálu bude 

vysadených aj 18 veľkokorunných stromov. 

Detailné riešenie je súčasťou schváleného projektu sadových úprav v rámci objektu CITY 

TOWER SO_01. 

Riešenie dažďových vôd bolo povolené v rámci objektu SO_10. Dažďové vody sú 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543#f2831063
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543#f5117080
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zachytávané a vsakované do podložia pomocou vsakovacích blokov. 

Z uvedeného vyplýva, že projekt sa nadštandardným spôsobom vysporiadava 

z urbanizovanou krajinou a vnáša do nej výrazný krajinársky prvok, ktorý je efektnejší ako 

formalisticky poňaté a ekonomický veľmi náročné riešenia vertikálnych záhrad ako to 

navrhuje účastník konania. Ako prílohu tohto vyjadrenia prikladám vizualizácie a situáciu 

sadových úprav areálu, z ktorých je zrejmý krajinársky prínos do prostredia. Vo vnútrobloku 

na západnej fasáde riešeného objektu SO_02 je viditeľná vegetačná fasáda formou popínavých 

rastlín. 

„V stavebnom konaní očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby 

dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných 

právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich 

povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým 

presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť 

projektanta podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných stavebných 

inžinieroch (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-

6.odsek-2), podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na 

priaznivé životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým 

konkrétnym spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí 

vyplývajúce z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov 

verejnosti riešených v tomto konaní.“ 

Navrhovaná budova využíva väčšinu súčasne dostupných ekologických technológii a svojou 

polohou v centre mesta napĺňa stratégiu rozvoja mesta formou zahusťovania existujúcich 

urbanistických štruktúr namiesto rozširovania sa mesta do voľnej krajiny. Zároveň centrálnou 

polohou a blízkou dostupnosťou všetkých funkčných náplní mesta je znížená aj miera 

dynamickej dopravy. Pretvorením asfaltovej plochy na verejne prístupný krajinársky prvok je 

v maximálnej miere naplnená vágne poňatá zákonná povinnosť projektanta 

Každá stavba musí spĺňať množstvo požiadaviek. Enviromentálne hľadisko je jedným z nich. 

Žiadny zákon viažuci sa k ochrane prírody a krajiny nediktuje, akým spôsobom sa má stavba 

vysporiadať s rýdzo urbanistickými a architektonickými situáciami. To je plne v kompetencii 

zodpovedného autora diela a môžeme to nazvať autorským zámerom. Preto forsírovanie na 

vertikálne a horizontálne visuté Semiramidine záhrady je v tomto prípade irelevantné. 

Ekologické princípy použité v projekte 

- 22 fotovoltaických panelov na streche 

- Tepelné čerpadlá 

- Rekuperácia 

- Pasívny štandard _A0 

- Vsakovanie dažďovej vody na pozemku 

- Využívanie dažďovej vody na závlahu 

- Poschodový krytý parkovací domom, ktorý nezaberá zbytočne veľkú plochu pozemku 

- Urbanistické začlenenie sa do prostredia 

- Vytvorenie verejného zeleného priestranstva namiesto parkoviska“ 

Vyjadrenie projektanta ešte obsahuje vyjadrenie,  ktoré obsahovo dopĺňa odpovede na 

narážky na vhodnosť výstavby. Ide o vyjadrenie investora zo dňa 17.08.2020 

ku pripomienkam pani Laury Jurkovičovej, riaditeľke Združenia domových samospráv, 

Námestie SNP 13 (P.O.BOX 218), 850 00 Bratislava, zo dňa 24.07.2020, k EIA dokumentácii 

„CITY TOWER, Garbiarska, Košice“. 

 

Stavebný úrad v časti rozhodnutia „rozhodnutie o námietkach účastníka konania“ 

námietky účastníka rozdelil kvôli prehľadnosti do častí A/ až F/. V ďalšom ich podľa týchto 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2
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častí aj vyhodnocuje. Stavebný úrad pri vyhodnocovaní námietok účastníka konania 

vychádzal z predloženého stanoviska projektanta, s ktorým sa plne stotožňuje. Stanovisko 

projektanta je spracované dôsledne a presne vyhodnocuje každú jednu námietku. Stavebný 

úrad považoval za nevyhnutné uviesť rovnako celý obsah námietok účastníka konania a aj 

celé vyjadrenie projektanta.  

 

Vyhodnotenie námietok účastníka konania: 

K bodu A/ 

Stavebný úrad pri povoľovaní uvedenej stavby preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v spojení 

s ustanoveniami § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a posúdil aj  vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých 

orgánov a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.  

Dokumentácia stavby spĺňa, primerane povahe stavby a rozsahu stavby, požiadavky 

stanovené § 47 až § 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR 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 príslušné technické normy, ako aj 

podmienky rozhodnutia o umiestnení  navrhovanej stavby. 

V podmienkach rozhodnutia sú určené požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, 

a to hlavne z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia a starostlivosti o životné prostredie 

a hlavne požiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad tejto časti námietky vyhovel. 

 

K bodu B/ 

Stavebný úrad podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejnil dňa 22.8.2022: kópiu 

žiadosti o vydanie stavebného povolenia, údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia 

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

2020/036282 zo dňa 14.9.2020 uverejnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal 

(www.enviroportal.sk). Uvedené oznámenie je od 23.8.2022 zverejnené na úradnej tabuli 

stavebného úradu mesta Košice, pracovisko Staré Mesto a na webovej stránke  

www.kosice.sk. Stavebný úrad tieto údaje zverejňuje bezodkladne tak ako mu ukladá zákon a  

má za to, že v prípade tejto požiadavky postupoval v súlade s platnými predpismi a uvedeným 

oznámením zverejnil údaje vyplývajúce z § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie. Je dôležité uviesť, že všetky tieto informácie sú známe už od 

územného konania predmetnej stavby. Tvrdenie účastníka konania o absencii povinných 

údajov je zavádzajúce. 

Stavebný úrad tejto časti námietky vyhovel. 

 

K bodu C/ 

Podmienky určené v právoplatnom rozhodnutí Okresného úradu Košice, odbor 

starostlivosti o životné prostredie č. OU-KE-OSZP3-2020/036282 zo dňa 14.9.2020 boli 

v plnej miere splnené, ich vyhodnotenie bolo spracované projektantom stavby a je celý 

podrobný popis jednotlivých podmienok je súčasťou odôvodnenia tohto rozhodnutia.   

Ako bolo uvedené vyššie Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie vydal pod č. OU-KE-OSZP3-2022/047667 zo dňa 15.11.2022 záväzné stanovisko 

o súlade projektu pre stavebné konanie so zákonom a s podmienkami určenými v predmetnom 

rozhodnutí zo zisťovacieho konania. Okresný úrad po preskúmaní predložených dokumentov 

http://www.enviroportal.sk/
http://www.kosice.sk/
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a odporúčaných podmienok a opatrení navrhovanej činnosti uvedených v zisťovacom konaní 

č. OU-KE-OSZP3-2020/036282 zo dňa 14.9.2020 vo vzťahu k projektovej dokumentácii na 

stavbu „CITY TOWER II SO_02 Garbiarska 1, Košice, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 

3196/1, 3196/2 v katastrálnom území Letná, potvrdil ich súlad. Za správnosť a úplnosť 

písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom 

v zisťovacom konaní zodpovedá ten, z podnetu ktorého sa začalo stavebné konanie. Projektant 

navrhovanej stavby, Ing. arch. Pavol Wohlfahrt, autorizovaný architekt, č. osvedčenia 

*2193AA* ako oprávnená osoba, vypracoval písomné vyhodnotenie, v ktorom je 

vyhodnotené splnenie každej podmienky osobitne. 

Podľa § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto 

zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 

uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko 

upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní 

podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými 

stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.  

Stavebný úrad nemal dôvod vyhodnocovať v podmienkach stavebného povolenia 

podrobne každú jednu podmienku, nakoľko o súlade predloženého návrhu s vydaným 

rozhodnutím Okresného úradu bolo vydané už vyššie citované záväzné stanovisko. 

Vyhodnotenie pripomienok bolo prílohou žiadosti o stavebné povolenie. Stanovisko 

projektanta je uvedené v celom znení v odôvodnení tohto rozhodnutia. V žiadnom prípade 

nejde o vyhodnotenie formalistickým odkazom na záväzné stanovisko, ale o precízne 

a podrobné vyhodnotenie uložených opatrení vypracované oprávnenou osobou.  

Stavebný úrad tejto časti námietky vyhovel. 

 

K bodu D/ 

Ako je už raz uvedené vo vyjadrení projektanta navrhovaná stavba sa bude realizovať na 

mieste bývalých garáži a asfaltovej plochy v centre mesta. Z uvedeného je zrejmé, že nedôjde 

k ohrozenie prírody a krajiny, ktorá v danom mieste absentuje. V rámci projektu CITY 

TOWER sa zmení 40% celkového riešeného územia z asfaltových plôch na plochu zelene.  

Navrhovaný sadovnícko-architektonický koncept riešeného územia je presne popísaný vo 

vyjadrení projektanta. Súčasťou jeho vyjadrenia sú vizualizácie a situácia sadových úprav 

areálu, z ktorých je zrejmý krajinársky prínos do prostredia. Detailné riešenie sadových úprav 

bolo súčasťou projektu sadových úprav overeného v rámci objektu CITY TOWER SO_01. 

Riešenie dažďových vôd bolo povolené v rámci objektu SO_10. Dažďové vody sú 

zachytávané a vsakované do podložia pomocou vsakovacích blokov. Uvedené stavby nie sú 

predmetom tohto stavebného konania. Stavebný úrad potvrdzuje, že navrhovaná stavba spĺňa  

požiadavky určené § 47 až 53 stavebného zákona. 

Stavebný úrad sa v plnej miere stotožňuje s vyjadrením projektanta a má za to, že 

požiadavkám v uvedenej časti námietok bolo vyhovené.  

 

K bodu E/ 

Dokumentácia stavby bola spracovaná oprávneným projektantom v súlade s podmienkami 

dotknutých orgánov reprezentujúcich verejný záujem a v súlade s príslušnými požiadavkami 

určenými vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.  Projektant stavby v zmysle § 46 ods.1 

stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 

ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť. Projektant vo svojom vyjadrení  

zdôvodňuje enviromentálne hľadisko navrhovanej stavby a aplikované dostupné ekologické 

technológie použité v projekte. Jeho stanovisko je spracované precízne, nie je dôvodné ho 

spochybňovať a stavebný úrad sa s ním v plnej miere stotožňuje. Stavebný úrad opakovane 
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potvrdzuje, že navrhovaná stavba spĺňa  požiadavky určené § 47 až 53 stavebného zákona. 

Aj v tomto prípade sa stavebný úrad stotožňuje s názorom projektanta a považuje túto časť 

námietky za splnenú a námietke vyhovel 

 

K bodu F/ 

Stavebný úrad rozhodol o námietkach účastníka konania vo výrokovej časti 

rozhodnutia. Každá jedna námietka bola v tomto rozhodnutí vyhodnotená.  

Stavebný úrad oznámil účastníkom konania začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. 

Stavebný úrad tak postupuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, hlavne v prípadoch zvlášť 

rozsiahlej stavby a aj stavby s veľkým počtom účastníkov konania. Okruh účastníkov je  

určený  v zmysle § 59 stavebného zákona. Súčasne boli účastníci konania a dotknuté orgány 

upovedomené, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v určenej lehote, inak k nim 

nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v 

územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

V súlade so zásadou rovnosti účastníkov konania bolo všetkým účastníkom konania 

rovnako oznámené a rovnako im bolo umožnené nahliadať do podkladov pre vydanie 

rozhodnutia (na pracovisku stavebného úradu). Účastníci konania boli o tom informovaní 

zverejnením verejnej vyhlášky na mestskej časti Košice – Staré Mesto  (vyvesená dňa 

9.11.2022 a zvesená dňa 23.11.2022),  na stavebnom úrade, pracovisko Košice Staré Mesto a 

na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk od 9.11.2022 do 24.11.2022. Rovnako 

bude stavebný úrad  postupovať aj pri doručení rozhodnutia. 

Stavebný úrad uvedenej časti námietok vyhovel okrem požiadavky na doručovanie 

rozhodnutia ako aj ostatných písomnosti do elektronickej schránky účastníka konania.  

 

Ostatní účastníci nepodali námietky proti uskutočneniu navrhovanej stavby. 

 

Pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok dotknutý umiestňovanou  stavbou,  je 

spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia. Predmetná stavba sa nachádza na 

plochách obytnej viacpodlažnej zástavby v kombinácii s plochami mestského a nadmestského 

občianskeho vybavenia. Navrhované  umiestnenie predmetnej stavby je v súlade s ÚPN HSA 

Košice. 

 

Pre účely aplikácie zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, stavebný úrad uvádza sumárnu 

veľkosť nadzemnej časti podlahovej plochy pre stavbu: 3861,09 m2. 

 

Stavebník predložil projektovú dokumentáciu stavby a primerane povahe a rozsahu 

stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia, tak ako to ustanovuje § 8 a 

§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. Stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal z dokladov spisového materiálu 

územného konania predmetnej stavby č. sp. MK/A/2021/07971 a spisového materiálu vo veci 

stavebného povolenia, sp. č. MK/A/2020/11507 (na stavebné objekty: SO 01  Rekonštrukcia  

a prístavba objektu, SO 03   Preložka VN, SO 04   Preložka NN, SO 05   Rekonštrukcia 

prípojky ELI, SO 06   Rekonštrukcia prípojky slaboprúdu, SO 08   Rekonštrukcia prípojky 

a vnútro areálová kanalizácia, SO 09   Rekonštrukcia prípojky a vnútro areálový rozvod vody). 

K žiadosti boli doložené tieto vyjadrenia dotknutých orgánov: 

- stanovisko odd. Útvaru hlavného architekta mesta Košice č. MK/C/2022/00929-2 zo 

dňa 1.8.2022 

- stanovisko Mesta Košice, ref. dopravy, príslušného cestného správneho orgánu (CSO), 

http://www.kosice.sk/
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č. MK/A/2022/17998 zo dňa 18.8.2022 

- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, č. KPUKE-2022/19799-

02/88602/DU,ST zo dňa 20.10.2022. 

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, štátna 

vodná správa, č. OU-KE-OSZP3-2022/029809-002 zo dňa 24.6.2022 

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, štátna 

správa odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2022/033583/NIK zo dňa 

25.7.2022  

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, 

ochrana prírody a krajiny, č. č. OU-KE-OSZP3-2022/029532-002 zo dňa 26.7.2022  

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, 

ochrana ovzdušia, č. OU-KE-OSZP3-2022/029509-002 zo dňa 22.6.2022 

- stanovisko OR Hasičského a  záchranného zboru Košice, č. ORHZ-KE4-1046-

016/2022 zo dňa 3.10.2022 

- stanovisko Okresného úradu Košice, odb. krízového riadenia, č. OU-KE-OKR1-

2022/005332/214 zo dňa 24.6.2022 

- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, č. 

2022/06880-02/1464/PPL zo dňa 19.10.2022 

- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Košice, č. 

81828/2022/Má zo dňa 24.6.2022. 

 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 

povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami 

§ 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona a posúdil aj  vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistil, že 

uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 

ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.  

 

Dokumentácia stavby spĺňa, primerane povahe stavby a rozsahu stavby, požiadavky 

stanovené § 47 až § 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR 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 príslušné technické normy, ako aj 

podmienky rozhodnutia o umiestnení  navrhovanej stavby. 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili  povoleniu stavby,  

vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú  záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté 

do podmienok tohto rozhodnutia.  Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani  

neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy  účastníkov konania. 

   

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Toto rozhodnutie je podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou 

vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom sídle 

www.kosice.sk po dobu 15 dní. Posledný deň je tejto lehoty je dňom doručenia 
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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 l5 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 7, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

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: 

- verejnou vyhláškou: 

1. Stavebník: IH  Real Estate s.r.o., Popradská 82, Košice  

2. HEST CO spol. s r.o., Zinková 10, Košice 

3. Projektant: Ing. arch. Pavol Wohlfahrt, Poštová 13, Košice 

4. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktorí majú k takýmto pozemkom 

a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu 

byť rozhodnutím priamo dotknuté: nehnuteľností na pozemkoch KN-C parcelné číslo 

3205/2, 3205/3, 3202/3, 3202/1, 3203/1, 3199, 3198/4, 3198/10, 3198/9, 3198/5, 

3198/3, 3190, katastrálne územie Letná) 

5. Účastníci konania podľa § 59 ods.1 písm. c) stavebného zákona 

 

Na vedomie:  

1. Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice - informatívna verejná 

vyhláška 

2. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, Komenského 52, 

Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP  

4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové 

hospodárstvo, Komenského 52, Košice 

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, ochrana prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice 
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6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie,  štátna vodná správa, 

Komenského 52, Košice 

7. Okresný úrad Košice, odb. krízového riadenia, Komenského 52, Košice 

8. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice 

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

10. Mesto Košice, ref. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, 

Tr. SNP 48/A, Košice 

11. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice 

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

13. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice 

14. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 

825 19 

15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 

16. Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice 

17. Okresný úrad Košice, odbor  krízového riadenia, Komenského 52, Košice 

18. KR PZ KDI, Kuzmányho 8, 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. 
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P O T V R D E N I E  

 
 
Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli stavebného úradu po  dobu  15 dní. 

 

 

 Po  uplynutí tejto lehoty  a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto potvrdenie 

zaslať na mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, Košice. 

 

 

Číslo rozhodnutia: MK/A/2023/07990-11/I/KUS     zo dňa  24.1.2023 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                     Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 


