
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                 Košice dňa 05.10.2018 

                                                                 MK/A/2018/13467-03/IV-TOM 

R O Z H O D N U T I E 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 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, v súlade s § 85 

ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 23 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46  zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

povoľuje zmenu v užívaní časti stavby, 

a to nebytového priestoru č. 8 (pôvodný účel predmetnej časti stavby/priestorov) na prízemí 

bytového domu súp. č. 2987 na pozemku parc. č. 2798/5 v katastrálnom území Južné mesto 

(evidovanom v registri „C“) na ul. Južná trieda č. 48 v Košiciach na byt - bytovú jednotku 

o ploche spolu: 34,7 m
2
 (navrhovaný nový spôsob užívania časti stavby/priestorov)pre 

navrhovateľa:  

MUDr. Tomáš Pallas a manž. MUDr. Andrea Pallas r. Teššerová,  

obaja bytom Južná trieda 48E, 040 01 Košice. 

Popis zmeny v užívaní časti stavby: Jedná sa o zmenu v užívaní časti stavby, a to z 

pôvodne nebytového priestoru č. 8 na prízemí bytového domu súp. č. 2987 na byt - bytovú 

jednotku o ploche spolu: 34,7 m
2
, ktorý pozostáva z nasledovných miestností: vstupný priestor + 

kuchyňa, denná časť + pracovňa, kúpeľňa + WC.  Predmetná časť stavby má samostatný vstup, 

pričom je napojená na jestvujúce rozvody inžinierskych sietí jestvujúcej stavby bytového domu. 

Pre predmetný byt - bytovú jednotku je preukázané najmenej jedno garážové stojisko, a to v 

radovej garáži súp. č. 3623 na pozemku parc. č. 2792/14 v kat. úz. Južné mesto (evid. v registri 

„C“). Nový stav v užívaní predmetnej časti stavby je zakreslený v overenej zjednodušenej 

projektovej dokumentácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Pre užívanie predmetnej stavby Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh,  Smetanova č. 4, 

040 79 Košice, určuje podľa § 82 ods. 2, 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný  zákon/ v znení neskorších predpisov a § 23 vyhlášky 453/2000 

Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky: 

 pri užívaní stavby je potrebné dodržať všetky do úvahy prichádzajúce hygienické, 

bezpečnostné a protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia, 

 stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí. 
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Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky 

proti zmene v užívaní stavby. 

Toto rozhodnutie sa oznámi – doručuje v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou. 

Odôvodnenie 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh,  Smetanova č. 4, Košice, obdržalo dňa 

11.05.2018 návrh navrhovateľa: MUDr. Tomáš Pallas a manž. MUDr. Andrea Pallas r. 

Teššerová, obaja bytom Južná trieda 48E, 040 01 Košice na povolenie zmeny v užívaní časti 

stavby, a to nebytového priestoru č. 8 (pôvodný účel predmetnej časti stavby/priestorov) na 

prízemí bytového domu súp. č. 2987, na pozemku parc. č. 2798/5 v katastrálnom území Južné 

mesto (evidovanom v registri „C“) na ul. Južná trieda č. 48 v Košiciach, na bytovú jednotku 

o ploche spolu: 34,7 m
2
 (navrhovaný nový spôsob užívania časti stavby/priestorov). Predmetná 

časť stavby, a to nebytový priestor č. 8 na prízemí bytového domu súp. č. 2987 je podľa Výpisu 

z listu vlastníctva č. 12776 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálny odbor dňa 

11.05.2018 vo vlastníctve navrhovateľa: MUDr. Tomáš Pallas a manž. MUDr. Andrea Pallas                

r. Teššerová, obaja bytom Južná trieda 48E, 040 01 Košice. Navrhovateľ taktiež v konaní 

preukázal v zmysle Výpisu z listu vlastníctva č. 14421 vydaného Okresným úradom Košice, 

katastrálny odbor dňa 27.06.2018, že je vlastníkom radovej garáže súp. č. 3623 na pozemku parc.   

č. 2792/14 v katastrálnom území Južné mesto (evidovaný v registri „C“) nachádzajúci sa tesne pri 

predmetnom bytovom dome. Dňom podania návrhu o povolenie zmeny v užívaní predmetnej 

časti stavby bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby.  

Keďže žiadosť (návrh) neposkytovala dostatočný podklad pre riadne posúdenie povolenia 

navrhovanej zmeny v užívaní stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tunajší stavebný úrad dňa 

11.06.2018 vyzval žiadateľa (navrhovateľa) na doplnenie chýbajúcich podkladov žiadosti 

(návrhu) a súčasne konanie o zmene v užívaní stavby prerušil. Žiadateľ (navrhovateľ) následne 

dňa 13.07.2018 (v stanovenej lehote) odstránil zistené závady doplnením požadovaných 

chýbajúcich dokladov. 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice svojím listom pod číslom 

MK/A/2018/13467-02/IV-TOM zo dňa 06.08.2018 oznámilo začatie konania o zmene v užívaní 

stavby všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a dňa 24.09.2018 

vykonalo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Mesto Košice, pracovisko Košice 

– Juh, zároveň oznámilo začatie konania o zmene v užívaní stavby verejnou vyhláškou, ktorá 

bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (stavebného úradu) formou zverejnenia na 

internetovej stránke Magistrátu mesta Košice (www.kosice.sk). Tunajší stavebný úrad naviac 

uvádza, že vlastník stavby ak nie je stavebníkom (vlastníci bytov a nebytových priestorov 

v predmetnom bytovom dome) a vlastník pozemku, na ktorom je predmetná stavba umiestnená, 

sa upovedomili aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na verejne prístupnom mieste bytového 

domu, ktorá mala len informatívny charakter a ktorej vyvesenie a ako aj zvesenie zabezpečil 

správca bytového domu - Stavebné bytové družstvo II. Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice. 

Začatie konania predmetnej časti stavby tunajší stavebný úrad oznámil aj verejnou vyhláškou, 

ktorou upovedomil všetkých účastníkov konania, nakoľko sa jedná o veľký počet účastníkov 

konania, pričom stavebný úrad oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach v konaní svojím zápisom zo dňa 24.09.2018 

(ktorý tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania) uviedlo, že súhlasí so zmenou v užívaní  

stavby predmetného nebytového priestoru na bytový bez pripomienok. 

Navrhovateľ doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu 

http://www.kosice.sk/
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rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní predmetnej stavby v zmysle § 21 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Tunajší stavebný úrad na základe predložených dokladov a výsledkov z ústneho 

pojednávania zistil, že zmena v užívaní predmetnej stavby nie je v rozpore so všeobecnými 

záujmami spoločnosti. Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich 

pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Užívaním predmetnej stavby nebude 

ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Námietky nepodal nikto z účastníkov 

konania. 

Na základe týchto skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Správny poplatok vo výške 30 eur bol zaplatený v zmysle pol. 62 písm. a/1 Sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v 

znení neskorších právnych predpisov. 

Poučenie 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Košice, 

pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jarmila Virbová                

                   vedúci referátu stavebného úradu 
 

Doručí sa 
1. Navrhovateľ: MUDr. Tomáš Pallas, Južná trieda 48E, 040 01 Košice 

2.                        MUDr. Andrea Pallas, Južná trieda 48E, 040 01 Košice 

3. Ostatní účastníci konania, a to vlastníci stavby (bytový dom súp. č. 2987) a pozemku, na ktorom je 

stavba umiestnená (§ 78 ods. 1 stavebné zákona) – verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice 

(www.kosice.sk), pričom vyššie uvedení účastníci konania sa upovedomujú aj formou verejnej 

vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste bytového domu, ktorá má len 

informatívny charakter (zabezpečí správca bytového domu - Stavebné bytové družstvo II. Košice) 

Na vedomie 
1. Stavebné bytové družstvo II. Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice 

2. Ing. arch. Miroslav Čech, Matičná 11/A, 040 17 Košice (projektant) 

3. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice 

4. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, Košice 

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, Košice 

7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice 

8. Okresný úrad Košice, katastrálny odbor, Južná trieda 82, Košice 

Vyvesené  dňa:             Zvesené dňa:    

Pečiatka, podpis: 
 

http://www.kosice.sk/

