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O Z N Á M E N I E 
 

o pokračovaní  kolaudačného  konania verejnou vyhláškou a upovedomenie účastníkov 

konania o doplnení podania 

 

   

 Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na 

Užhorodskej ulici č. 3 a 5 v Košiciach, v zastúpení: BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice, so 

sídlom Gemerská č. 3, Košice, podal dňa  02.10.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu pod názvom: „Zateplenie bytového domu na 

Užhorodskej ulici č. 3 a 5, Košice“ – zmena dokončenej stavby bytového domu so súp. č. 1036, 

ktorý je umiestnený na pozemkoch parc.   č. 3775 a 3776 v kat. území  Košice – Južné mesto 

(evidované v registri „C“), na Užhorodskej ulici  č. 3 a 5 v Košiciach. 

 

 Na horeuvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestskou časťou Košice – Juh, 

oddelením výstavby a životného prostredia, Smetanova č. 4, Košice, pod č. Výst. 1755/06-Gj, 

6159 sekr. dňa 16.08.2006 (právoplatné dňa 19.09.2006) a rozhodnutie o povolení zmeny stavby 

pred jej dokončením vydané  Mestom Košice, pracoviskom Košice – Juh, Smetanova 4, Košice 

pod  č. A/2011/09733-03/IV zo dňa 27.04.2011 (právoplatné dňa 03.06.2011). 

 

          Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie začaté. 

     

 Na základe podaného návrhu tunajší stavebný úrad oznámil dňa 16.10.2018 začatie 

kolaudačného konania verejnou vyhláškou a na prerokovanie predloženého návrhu nariadil ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.11.2018.  

 Na ústnom pojednávaní tunajší stavebný úrad skonštatoval, že je potrebné podanie doplniť 

o doklady, ktoré sú nevyhnutné k správnemu posúdeniu návrhu na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia.  

 Dňa 08.01.2019 navrhovateľ podanie doplnil o energetický certifikát, zápisnicu z domovej 

schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu z 15.04.2015 a o návrh na 

začatie konania podaný na Okresnom súde Košice I s príslušnými podkladmi.  

 Dňa 29.01.2019 bolo na tunajší stavebný úrad doručené stanovisko projektantky, ktorá po 

obhliadke stavu omietky na bytovom dome prehlásila, že opadávanie omietky z fasády 

neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb a tiež nebráni riadnemu užívaniu stavby na ručený účel, 

a preto možno považovať tento nedostatok len za druhotný resp. vzhľadový nedostatok. 
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 Vzhľadom k tomu, že bolo podanie doplnené, Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, 

Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) 

v platnom znení, podľa s ust. § 80 stavebného zákona, v súlade s § 33 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v zmysle ktorého správny orgán je povinný dať 

účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby s pred vydaním rozhodnutia mohli 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 

 

u p o v e d o m u j e 
  

všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány na skutočnosť, že návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia bol doplnený o horeuvedené doklady a stanovuje lehotu 10 

kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na podanie návrhov a vyjadrení 

k podkladom rozhodnutia. 

 

              Do podkladov podania je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade – Mesto 

Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice, 2. poschodie, m.č. 1A (budova 

Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice) počas stránkových dní 

(pondelok, streda, piatok). 

 

 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomné plnomocenstvo. 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

                                            Ing. Peter Garaj 

referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok 

                                  poverený zamestnanec 
 

Doručí sa: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Užhorodskej ulici č. 3 a 5 v 

Košiciach, v zastúpení: BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice, so sídlom Gemerská č. 3, 

Košice  

2. Ing. arch. Jozef Románek, Sofijská č. 28, Košice  

3. Ing. Maroš Tomáš, Čordákova č. 11, Košice  

4. MAJO-STAV Košice s.r.o., Při hati 10, Košice 

5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiarnická č. 4, Košice 

6. Správa mestskej zelene, Rastislavova č. 79, Košice 

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

8. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Užhorodskej ulici č. 3 a 5 v 

Košiciach, sa upovedomujú  formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli 

stavebného úradu formou zverejnenia na internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk) 
 

http://www.kosice.sk/
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9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Užhorodskej ulici č. 3 a 5 v 

Košiciach, sa upovedomujú  aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli MČ 

Košice – Juh a na verejne prístupnom mieste bytového domu, ktorá má len informatívny 

charakter (zabezpečí BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice) 

 
Vybavuje: Ing. Mišáková, č. tel.: 055/7208029 

 

 

Vyvesené  dňa:             Zvesené dňa  

 

Pečiatka, podpis: 

 

 

 

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/

