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KOLAUDAČNÉ  ROZHODNUTIE 

 
 Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, ako vecne 

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

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

takto 

rozhodlo: 

 

Podľa § 82 ods.1  stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a  § 46 a nasl.  zákona  

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

 

povoľuje užívanie časti stavby 

 

obytného súboru s názvom stavby „Zelené Grunty“, v rozsahu stavebných objektov :  

SO 103 – 01 Bytová dom C 

SO 104 – 01 Bytový dom D 

SO 115 – 01 Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, II. etapa 
 

uskutočnených na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1624/725, 1624/723, 1624/726, 1624/724, 

1624/202, 1624/359, 1624/720, 3763/209, 3763/210, 3763/212, 3763/213, 3763/220, 

3763/225, 3763/226, 3763/227, 3763/228, 3763/259, 3763/260, 3763/282, 3763/312, 

3763/326, 3763/338, 3763/339, katastrálne územie Grunt, Klimkovičova ulica v Košiciach, 

pre navrhovateľa :   
 

 

RG DEVELOPMENT 2, s.r.o.,  

so sídlom Gorkého ulica číslo 3, Bratislava, IČO : 52 446 310. 
 

 

 

Objekt novostavby bytového domu SO 103 – 01 Bytová dom C je zameraný na 

pozemkoch KN-C parcele číslo 1624/725, 1624/723, katastrálne územie Grunt a SO 104 - 01 

Bytový dom D je zameraný na pozemkoch KN-C parcele číslo 1624/726, 1624/724 v 

katastrálnom území Grunt, v rozsahu podľa geometrického plánu na zameranie rozostavaných 

stavieb č. GDZV-74/2020 zo dňa 01.10.2020, vyhotoveného spoločnosťou GEODETICCA, 

s.r.o, a autorizačne overeného Ing. Mariánom Podobenom, úradne overený Okresným úradom 

Košice, katastrálnym odborom, pod č. G1-890/2020, zo dňa  16.10.2020. 
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Účel užívania stavby v rozsahu SO 103-01 Bytový dom C a SO 104-01 Bytový dom D  : 

bytová budova – bytový dom. 

 

 

SO 115 – 01 Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, II. etapa, 

v rozsahu zrealizovaných detských ihrísk, sú zamerané na pozemkoch KN-C parcelné číslo 

3763/220, 3765/225, katastrálne územie Grunt v Košiciach, v rozsahu podľa geometrického 

plánu č. 1/2022 zo dňa 20.01.2022, vyhotoveného spoločnosťou GEOCRAFT, s.r.o, 

a autorizačne overeného Ing. Ľudovítom Kovaničom, PhD., úradne overený Okresným 

úradom Košice, katastrálnym odborom, pod č. G1-93/2022, zo dňa  07.03.2022.  

 

 

 

Popis stavby: 

 

SO 103 – 01  Bytový dom C, je umiestnený na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1624/725, 

1624/723, katastrálne územie Grunt, má 1 podzemné podlažie, 7 nadzemných podlaží a 8. 

ustúpené podlažie. Vstup do hromadných garáži na 1.PP Bytového domu C je cez vjazd po 

streche 1.PP Bytového domu D na pozemku KN-C parc. č. 1624/726, kat. úz. Grunt.. Na 1. 

PP sa nachádza 33 parkovacích miest. Z hromadných garáži sa vchádza do samostatnej 

technickej miestnosti alebo vstupom do chodby. Z chodby sa vchádza do miestnosti pre 

upratovačku, technickej miestnosti a v chodbe sa nachádza aj schodisko a 2 x výťah. Vstupom 

pre peších na 1. NP, umiestneným na východnej strane stavby sa vchádza do chodby kde sa 

nachádza miestnosť pre upratovačku, schodisko a 2x výťah. Následne sa vchádza do chodby 

k bytom a k časti s 38 pivnicami. V časti „C“ sa na 1.NP až 8. ustúpenom podlaží sa nachádza 

51 bytových jednotiek a 1 nebytová jednotka (apartmán). Bytový dom B  je napojený na 

verejne inžinierske siete prípojkami vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, elektrickej 

energie a teplovodnými prípojkami na rozvody CZT. Vykurovanie bytového domu 

zabezpečuje podlahové vykurovanie. TÚV je riešená v bytových výmenníkových staniciach. 

 

Základné kapacity stavby SO 103 – 01  – Bytový dom C:  

Počet podlaží: 1 podzemné podlažie, 7 nadzemných podlaží a 8. ustúpené podlažie 

Zastavaná plocha : 819 m2 

- toho nadzemná časť  : 677 m2 

Počet bytov : 51 

Počet apartmánov : 1 

Parkovacie miesta 1.PP :  33 

 

 

SO 104 – 01  Bytový dom D, je umiestnený na pozemkoch KN-C parcelné číslo 

1624/724, 1624/726, katastrálne územie Grunt, má 1 podzemné podlažie, 6 nadzemných 

podlaží a 7. ustúpené podlažie. Vstup do hromadných garáži na 1.PP Bytového domu D je cez 

samostatný vjazd z Klimkovičovej ulice. Na 1. PP sa nachádza 36 plnohodnotných 

parkovacích miest a jedno zúžené miesto. Z hromadných garáži sa vchádza do samostatnej 

technickej miestnosti alebo vstupom do chodby. Z chodby sa vchádza do miestnosti pre 

upratovačku, technickej miestnosti a v chodbe sa nachádza aj schodisko a 2 x výťah. Vstupom 

pre peších na 1. NP, umiestneným na východnej strane stavby sa vchádza do chodby kde sa 

nachádza miestnosť pre upratovačku, schodisko a 2x výťah. Následne sa vchádza do chodby 

k bytom a k časti s 38 pivnicami. V časti „D“ sa na 1.NP až 7. ustúpenom podlaží sa nachádza 

43 bytových jednotiek a 1 nebytová jednotka (apartmán). Bytový dom D  je napojený na 
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verejne inžinierske siete prípojkami vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie, elektrickej 

energie a teplovodnými prípojkami na rozvody CZT. Vykurovanie bytového domu 

zabezpečuje podlahové vykurovanie. TÚV je riešená v bytových výmenníkových staniciach. 

Pre potreby celého obytného súboru je v okolí stavby umiestnených 105 parkovacích 

miest. 

 

Základné kapacity stavby SO 104 – 01  – Bytový dom D:  

Počet podlaží: 1 podzemné podlažie, 6 nadzemných podlaží a 7. ustúpené podlažie 

Zastavaná plocha : 1018 m2 

- toho nadzemná časť  : 873 m2 

Počet bytov : 43 

Počet apartmánov : 1 

Parkovacie miesta 1.PP : 36 

 

Predmetná stavba rozsahu SO 103-01 Bytový dom C a SO 104-01 Bytový dom D,  má v 

zmysle § 43b ods. 1 písm. a) stavebného zákona charakter bytovej budovy t.j. bytový dom. 

 

 

SO 115 – 01 Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, II. etapa, 

zrealizované detské ihriska s ich zariadením sú umiestnené na pozemkoch KN-C parcelné 

čísla 3763/220, 3765/225, katastrálne územie Grunt v Košiciach. Sadové úpravy II. etapy boli 

zrealizované na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1624/202, 1624/359, 1624/720, 3763/209, 

3763/210, 3763/212, 3763/213, 3763/226, 3763/227, 3763/228, 3763/259, 3763/260, 

3763/282, 3763/312, 3763/326, 3763/338, 3763/339, katastrálne územie Grunt v Košiciach. 
 

Predmetný SO 115 – 01 Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, II. 

etapa, v rozsahu zrealizovaných detských ihrísk má v zmysle § 43a ods. 3 písm. o) stavebného 

zákona charakter inžinierskej stavby t.j. nekryté športové ihrisko. 

 

 

 

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

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

ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky: 

 

1. Pri užívaní stavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce  hygienické, protipožiarne a 

bezpečnostné predpisy vyplývajúce z ustanovení stavebného zákona a príslušných 

technických noriem. 

2. Počas užívania stavby je užívateľ povinný dodržať ustanovenia stavebného zákona, 

platných technických noriem a súvisiacich predpisov, bezpečnostné a prevádzkové 

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

zariadenia podľa príslušných noriem a predpisov a vykonávať pravidelné prehliadky 

a skúšky zariadenia.  

3. Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona dokumentáciu skutočného 

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

novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 

4. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto kolaudačnom  rozhodnutí. 

5. V súlade s § 85 stavebného zákona je možné  stavbu užívať len na účel určený 

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

spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, v zmene ich prevádzkového zariadenia, ktoré 
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by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie 

stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. 

6. V súlade so stanoviskom Dopravného úradu, Divízia civilného letectva, č. 

10796/2022/ROP-002-P/16854 zo dňa 12.04.2022 sa zakazuje dodatočne meniť výškové 

riešenie stavby, umiestňovať na strechy bytových domov ďalšie zariadenia (antény, solárne 

resp. fotovoltické panely, vzduchotechniku, reklamné zariadenia a pod.), vysádzať 

a nechať rásť stromový porast, resp. v riešenom území umiestňovať ďalšie stavby 

a zariadenia nestavebnej povahy nad nadmorskú výšku 343,5 m n. m. Bvp, t.j. výšku cca 

24,0 m od úrovne terénu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. 

 

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené tieto  nedostatky, ktoré 

musia byť odstránené v stanovenej lehote : 

1. V priestoroch bytov ukončiť pokládku nášľapných vrstiev podláh, povrchové úpravy – 

obklady stien kúpeľní, WC a kuchýň, kompletizáciu sanitárneho vybavenia bytov, montáž 

zárubní a osadenie interiérových dverí bytov, dokončiť pokládku nášľapných vrstiev terás 

inštaláciu koncových prvkov elektroinštalácie, svietidiel a v podzemnej garáži dokončiť 

tepelnú izoláciu stropu.   

 

Uvedené nedostatky stavebník odstráni v lehote do 120 dní od právoplatnosti tohto 

kolaudačného rozhodnutia. Odstránenie nedostatkov je stavebník povinný písomne oznámiť 

stavebnému úradu do 15 dní odo dňa ich odstránenia. 
 

 
 

 

 

Odôvodnenie  

 

Dňa 09.03.2022 podala spoločnosť RG DEVELOPMENT 2, s.r.o., so sídlom Gorkého ul. 

č. 3, Bratislava, IČO : 52 446 310, v zastúpení spoločnosťou : ESVE, s.r.o., so sídlom 

Rázusova ul. č. 45, Košice , návrh na kolaudáciu časti stavby s názvom „Zelené Grunty“, 

v rozsahu stavebných objektov :  

SO 103 – 01 Bytová dom C 

SO 104 – 01 Bytový dom D 

SO 115 – 01 Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, II. etapa 

na pozemkoch KN-C parcelné číslo 1624/725, 1624/723, 1624/726, 1624/724, 1624/202, 

1624/359, 1624/720, 3763/209, 3763/210, 3763/212, 3763/213, 3763/220, 3763/225, 

3763/226, 3763/227, 3763/228, 3763/259, 3763/260, 3763/282, 3763/312, 3763/326, 

3763/338, 3763/339, katastrálne územie Grunt, Klimkovičova ulica v Košiciach 

Na predmetnú stavbu bolo stavebným úradom mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, 

vydané právoplatné stavebné povolenie pod č. MK/A/2019/04684-08/II/PER zo dňa 

18.01.2019, pre pôvodného stavebníka RG DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Gorkého ul. č. 

3, Bratislava, IČO : 50 202 863. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.  

Navrhovateľ predložil stavebnému úradu Dohodou o prevode práv a povinností zo dňa 

20.12.2019, uzatvorenú s pôvodným stavebníkom : RG DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom 

Gorkého ul. č. 3, Bratislava, IČO : 50 202 863, účelom ktorej je postúpenie práv a povinností 

zo stavebného povolenia č. MK/A/2019/04684-08/II/PER zo dňa 18.01.2019 v rozsahu 

stavebných objektov SO 103 – 01 Bytová dom C, SO 104 – 01 Bytový dom D, SO 115 – 01 

Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, II. etapa, umiestnených na 
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pozemkoch navrhovateľa. V zmysle uvedeného je navrhovateľ právnym nástupcom 

pôvodného stavebníka, oprávneným na podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Navrhovateľ RG DEVELOPMENT 2, s.r.o., so sídlom Gorkého ul. č. 3, Bratislava, IČO : 

52 446 310, Nájomnou zmluvou o dočasnom užívaní pozemkov, zo dňa 05.10.2020, 

uzatvorenou s RG DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Gorkého ul. č. 3, Bratislava, IČO : 

50 202 863, preukázal „iné právo“ podľa ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona, k pozemkom 

KN-C 1624/725, kat. úz. Grunt, za účelom realizácie časti stavby v rozsahu SO 103 – 01 

Bytová dom a C SO 104 – 01 Bytový dom D. 

Objekt novostavby bytového domu SO 103 – 01 Bytová dom C je zameraný na 

pozemkoch KN-C parcele číslo 1624/725, 1624/723, katastrálne územie Grunt a SO 104 - 01 

Bytový dom D je zameraný na pozemkoch KN-C parcele číslo 1624/726, 1624/724 v 

katastrálnom území Grunt, v rozsahu podľa geometrického plánu na zameranie rozostavaných 

stavieb č. GDZV-74/2020 zo dňa 01.10.2020, vyhotoveného spoločnosťou GEODETICCA, 

s.r.o, a autorizačne overeného Ing. Mariánom Podobenom, úradne overený Okresným úradom 

Košice, katastrálnym odborom, pod č. G1-890/2020, zo dňa  16.10.2020. 

Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor Zelené Grunty“ bolo vedené zisťovacie konanie 

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

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Komenského č. 52, Košice, vydal dňa 20.03.2017 rozhodnutie č. OU-

KE-OSZP3-2017/004229 ktorým rozhodol, že predmetná činnosť nebude posudzovaná podľa 

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

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, výzvou zo dňa 22.03.2022 vyzvalo 

navrhovateľa na zaplatenie správneho poplatku v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia 

písomnej výzvy.  

Správny poplatok bol navrhovateľom dňa 25.03.2022 zaplatený vo výške 300 € slovom 

tristo eur podľa pol. 62a písm. a), g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou 

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

Pre povolený stavebný objekt SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy, boli vydané 

mestom Košice, špeciálnym stavebným úradom pre miestne cesty a účelové cesty, kolaudačné 

rozhodnutia s názvom SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy, I. etapa, pod č. 

MK/A/2022/12466-7 zo dňa 25.04.2022, právoplatné 31.05.2022 a SO 206-01 Komunikácie 

a spevnené plochy, II. etapa, pod č. MK/A/2022/12461-7 zo dňa 25.04.2022, právoplatné 

20.05.2022. 

Kolaudačné rozhodnutie pre stavebné objekty SO 507-01 Prípojky vodovodu, SO 508-01 

Splašková kanalizácia, SO 509-01 Dažďová kanalizácia, bolo vydané Okresným úradom 

Košice, odborom starostlivosti o ŽP, pod č. OU-KE-OSZP3-2021/035417-005 dňa 

04.11.2021, právoplatné dňa 11.12.2021. Z dôvodu skutkového umiestnenia vodovodu nebolo 

potrebné realizovať stavebný objekt SO 506-01 Stavebná úprava vodovodu. 

Kolaudačné rozhodnutie pre stavebné objekty SO 712-01 Rozvody NN, SO 713-01 

Odberné elektrické zariadenie, SO 714-01 Vonkajšie osvetlenie – vnútroareálové, SO 715-01 

Preložka verejného osvetlenia, SO 800-1 Horúcovodná prípojka, bolo vydané mestom Košice, 

pracovisko Košice – Západ, pod č. MK/A/2022/07278-04/II/PER dňa 20.01.2022, 

právoplatné dňa 11.02.2022. 

Kolaudačné rozhodnutie pre stavebný objekt SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – 

Horúcovodná prípojka, bolo vydané mestom Košice, pracovisko Košice – Západ, pod č. 

MK/A/2021/09843-08/II/PER dňa 25.10.2021, právoplatné dňa 25.11.2021. 

Po preskúmaní návrhu spolu s doloženou dokladovou časťou stavby stavebný úrad 

oznámil listom č. MK/A/2022/123628-03/II/PER zo dňa 01.04.2022 začatie kolaudačného 

konania predmetnej časti stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom a určil termín 
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ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 

22.04.2022. Súčasne stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že 

svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim 

nebude prihliadnuté. 

Dňa 01.04.2022 zaslalo e-mailom Združenie domových samospráv, vyjadrenie v ktorom 

okrem iného žiada, aby v kolaudačnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne 

spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré 

bol 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. Bolo osobitne preukázané akým presne 

konkrétnym spôsobom stavebník splnil záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým 

spôsobom bol tento súlad v kolaudačnom konaní overený (viď §140c ods.2 Stavebného 

zákona a §38 zákona EIA). Ďalej žiada oznámiť internetovú adresu alebo odkaz na webovú 

stránku, kde sú uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto 

informácie neboli súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie.  

Podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku podanie urobené v elektronickej podobe bez 

autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 

troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa 

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. 

Z dôvodu, že e-mailové vyjadrenie Združenia domových samospráv zo dňa 01.04.2022, 

nebolo podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku, v lehote troch pracovných dní náležite 

doplnené, tunajší stavebný úrad sa podaným vyjadrením nezaoberal.  

Do termínu ústneho pojednávania neboli uplatnené účastníkmi konania a dotknutými 

orgánmi žiadne námietky ani pripomienky voči navrhovanému užívaniu stavby. 

Stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa s ust. § 81 stavebného zákona a súčasne 

bol preskúmaný súlad stavby s overenou dokumentáciou a preskúmané splnenie podmienok 

rozhodnutia ktorým bola stavba povolená. V kolaudačnom konaní  bolo  zistené,  že   stavba  

bola  uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou   overenou v stavebnom konaní a  

podmienkami  určenými v  stavebnom povolení. 

V podmienkach kolaudačného rozhodnutia stavebný úrad zaviazal stavebníka 

k odstráneniu drobných nedorobkov – konečných úprav, ktoré  v zásade nebránia užívaniu 

stavby. Stavebný úrad preto vo výrokovej časti stanovil pre dokončenie týchto nedorobkov 

primeranú lehotu a taktiež zaviazal stavebníka oznámením o odstránení zistených nedorobkov 

písomne stavebnému úradu.  

Nepodstatné drobné odchýlky sú riešené a vyznačené v projektovej dokumentácii 

skutkového vyhotovenia stavby. Drobné odchýlky spočívajú hlavne v dispozičných zmenách 

a zníženiu počtu bytových jednotiek. Zrealizované drobné zmeny sa nepodstatne odchyľujú 

od dokumentácie overenej stavebným úradom  a nevyžadovali samostatné konanie a  bolo 

možné ich posúdiť v rámci kolaudačného konania. Nemajú vplyv na funkčnosť a užívateľnosť 

stavby a vyhovujú všeobecným technickým požiadavkám na stavby a osobitným predpisom.   

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

OSZP3-2022/019807-002 zo dňa 20.04.2022, záväzné stanovisko o súlade projektu pre 

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

zisťovacieho konania. 

Ku kolaudačnému konaniu boli vydané záväzné stanoviska Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Košiciach, pod č. 2022/00218-03/81/HŽPZ zo dňa 

28.01.2022, Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového 

hospodárstva, pod č. OU-KE-OSZP3-2021/031949-002 zo dňa 17.09.2021 a Dopravného 

úradu, Divízia civilného letectva, č. 10796/2022/ROP-002-P/16854 zo dňa 12.04.2022. 
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Inšpektorát práce Košice, oznámil svoju neúčasť na kolaudačnom konaní listom pod č. 

IPKE/IPKE_BOZP_IKO/BEZ/2022/307-2022/4072 zo dňa 13.04.2022. Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanoviskom č. ORHZ-KE4-592-009/2022 zo 

dňa 26.05.2022 súhlasilo s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti stavby. 

K návrhu a na ústnom pojednávaní navrhovateľ doložil, primerane povahe a rozsahu 

stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 17 a § 18 

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

Bola predložená projektová dokumentácia skutkového stavu stavby, geometrický plán na 

zameranie rozostavanej stavby, doklady o výsledkoch  predpísaných skúšok a revízne 

správy, doklady o vhodnosti použitých materiálov a výrobkov a energetický certifikát budovy 

č. 213677/2022/21/015612008/EC pre SO 103 – 01 Bytová dom C a energetický certifikát 

budovy č. 213678/2022/21/015612008/EC pre SO 104 – 01 Bytová dom D. 

Stavebný úrad zistil, že užívanie časti stavby nebude ohrozovať verejný záujem, 

predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti 

práce a technických zariadení. Stavba je ukončená, funkčná a schopná bezpečného užívania. 

Na základe týchto skutočností stavebný úrad  rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej 

časti tohto  rozhodnutia. 
 

 

 

 

 

Poučenie 

 

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

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

oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP 

48/A, 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 
 

 

Rozhodnutie sa doručí :  

1. ESVE, s.r.o., Rázusova 45, Košice (splnomocnený zástupca) 

2. RG DEVELOPMENT, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, 

3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
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Na vedomie :  

4. Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Pod šiancom 1/F, Košice 

5. HS HSV s.r.o., Hroncova 2, Košice 

6. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice 

7. Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky (energetiky), Tr. SNP 48/A, Košice 

8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, Košice 

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

ŽP, EIA, Komenského č. 52, Košice 

10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,  

Komenského 52, Košice 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice 

12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie,  štátna vodná správa, 

Komenského 52, Košice 

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

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 4, Košice 

15. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 082 03 Bratislava 

16. Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia (CO), Komenského 52, Košice 

17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle 

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

http://www.kosice.sk/

