
      

 

 

 

 

MK/A/2021/08941-05/IV/MIS  

Košice, 28.05.2021 

         

  

 

 

      
 

R O Z H O D N U T I E 
  

 

 
 Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice, ako vecne a miestne 

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

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

 

 

rozhodlo: 

 

 

 Podľa § 67 a § 69 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.                

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

 

 

predlžuje platnosť stavebného povolenia 

 

 

č. MK/A/2018/19540-02/IV/GAR zo dňa 06.12.2018 (právoplatné 17.01.2019), ktorým bola 

povolená stavba pod názvom „BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“,                    

v areáli na Moldavskej ceste 8/A v Košiciach, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 510/364, 510/166 

v katastrálnom území Južné Mesto a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 510/356, 510/358, 

510/359, 510/362, 510/616, 510/618, 510/624, 510/629, 510/636, 510/637, 510/658, 510/691                      

a 510/692 v katastrálnom území Južné Mesto, pre stavebníka: 

     

 

BCT 3 s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava /IČO 51 266 822/, 

 

 

na dobu dvoch rokov odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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Rozhodnutie  o námietkach  účastníkov konania:   

 

 Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky. 
  

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

sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.  

 

 

Odôvodnenie  

 

 

Dňa 13.01.2021 podala spoločnosť BCT 3 s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25,               

851 01 Bratislava /IČO 51 266 822/, v zastúpení spoločnosťou ENTO spol. s r.o. Košice, 

Jesenského 6, 040 01 Košice žiadosť o o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu 

s názvom: „BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“, v areáli na Moldavskej 

ceste 8/A v Košiciach, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 510/364, 510/166 v katastrálnom území 

Južné Mesto a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 510/356, 510/358, 510/359, 510/362, 510/616, 

510/618, 510/624, 510/629, 510/636, 510/637, 510/658, 510/691 a 510/692 v katastrálnom území 

Južné Mesto. 

 

Dňa 12.02.2021 bol uhradený správny poplatok.  

 

Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia 

začaté. 

 

Pre navrhovanú činnosť „Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, 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 ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu 

posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 11.05.2017 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3–2017/018594, z 

ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať (rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 01.06.2017). 

 

Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu 

posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/business-centrum-t3-moldavska-cesta-8-kosice. 

 

Na predmetnú stavbu bolo stavebným úradom Mestom Košice, pracoviskom Košice – Juh, 

Smetanova 4, Košice, vydané stavebné povolenie pod č. MK/A/2018/19540-02/IV/GAR zo dňa 

06.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2019.  

 

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 

nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

V súlade s vyššie uvedeným tunajší stavebný úrad uvádza, že pred uplynutím tejto lehoty 

stavebník požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia.  
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Stavebné práce na stavbe stavebník nezahájil z dôvodu vzniknutej mimoriadnej situácie 

a obmedzení vzniknutých v súvislosti s ochorením COVID-19 a riešením zmeny stavby pred jej 

dokončením. 

Stavebný úrad oznámil svojím oznámením pod č. MK/A/2021/08941-02/IV/MIS zo dňa 

24.03.2021 začatie stavebného konania podľa ust. § 61 stavebného zákona známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom a upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.   

Stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil lehotu 7 pracovných dní 

odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky a pripomienky.  

 

Z dôvodu, že sa jedná o stavbu, pre ktorú bolo vedené Okresným úradom Košice zisťovacie 

konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov, bola žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia a oznámenie o začatí 

konania v tejto veci, v súlade s ust. § 58a ods.3 stavebného zákona, zverejnené aj na internetovej 

stránke mesta Košice a na úradnej tabuli stavebného úradu mesta Košice, pracoviska Košice – Juh.  

 

Stavebný úrad zároveň požiadal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie ako dotknutý orgán o vydanie záväzného písomného stanoviska k vedenému konaniu.  

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán po 

preštudovaní dokladov konštatoval, že žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia je v 

súlade so zákonom a s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom okresným úradom pod č. OU-

KE-OSZP3-2017/018594 zo dňa 11.05.2017 (záväzné stanovisko vydané dňa 21.04.2021 pod                     

č. OU-KE-OSZP3-2021/017506-003). 

V stanovenej lehote nik z účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov nepodal 

žiadnu námietku resp. pripomienku k predĺženiu platnosti stavebného povolenia. 

 

  Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za 

ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, bolo možné žiadosti stavebníka 

vyhovieť a rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

  Toto rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia má povahu verejnej vyhlášky 

podľa ust. § 69 ods. 1 stavebného zákona.  

 

  Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 

orgánu, webovom sídle tunajšieho úradu – www.kosice.sk a informatívne na  úradnej tabuli 

príslušnej mestskej časti.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Poučenie 
 

 

 Podľa § 53, § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Mesto Košice, 

pracovisko Košice - Juh, Smetanova č.4, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

http://www.kosice.sk/
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Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ing. Iveta Kramárová 

               poverená zastupovaním 

vedúceho  oddelenia stavebného úradu 

 

 

 

Doručí sa: 

1. BCT 3 s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

2. Privat banka a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

3. ENTO spol. s r.o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice 

4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

5. BCT 1 s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

6. BCT 2 s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

7. VŠA s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

8. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

9. TS STEEL s.r.o., Dunajská 12, Košice 

10. MS REI, s.r.o., Mliečna 52, 040 14 Košice 

11. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, Košice 

12. Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 

13. FORFORM s.r.o., Martinčekova 18, 821 09 Bratislava, Ing. arch. Kornel Kobák 

14. Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKO, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice 

15. Ostatní účastníci konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť týmto 

rozhodnutím dotknuté - vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov na 

Lomonosovovej ulici v Košiciach a vlastníci susedných nehnuteľností, sa upovedomujú formou 

verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na 

internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk) a na úradnej tabuli MČ Košice – Juh, ktorá 

má informatívny charakter 

 

Na vedomie 

1. Mesto Košice, oddelenie V,I,SÚ a ŽP, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice 

2. MČ Košice – Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice + informatívna verejná vyhláška 

3. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol. s r.o., Komenského 7, Košice 

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

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice 

6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 
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7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice 

8. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

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

11. DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice 

12. KRPZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

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

14. VVS, a.s., Komenského 50, Košice 

15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

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

 

 

 

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

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

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

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

http://www.kosice.sk/

