
 

        

         Košice dňa 09.10.2020 

         MK/A/2020/11896-08/IV-MIS 

  

 

     

   

 

 

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 y d á v a 

 
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 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 

 
r o z h o d n u t i e   o    u m i e s t n e n í   s t a v b y 

 
pod názvom: „Prístavba chladiaceho expedičného skladu, skladu vody a spevnené plochy“,  
 

o objektovej skladbe: SO 01 – Prístavba chladiaceho skladu  

SO 02 – Prístavba skladu vody  

SO 03 – Parkovisko a spevnené plochy  

SO 04 – Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie  

SO 05 – NN rozvody pre nabíjacie stanice áut 
 

na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/28, 323/38, 323/43, 323/44, 323/172, 323/174 a 323/175                     

v katastrálnom území Jazero a na pozemkoch KN-E parcelné čísla 7935, 7936, 7939, 7940, 7943, 

7944 a 7947 v katastrálnom území Jazero, na Textilnej ulici v Košiciach, v rozsahu podľa 

situácie umiestnenia stavby spracovanej na podklade katastrálnej mapy a v súlade s projektovou 

dokumentáciou pre územné konanie, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia, 

 

pre navrhovateľa:                 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice /IČO 36 183 181/. 

 
Základné údaje o stavbe: 

Predmetom projektovej dokumentácie pre územné konanie je prístavba chladiaceho 

expedičného skladu k existujúcemu chladiarenskému a mraziarenskému skladu a súčasne 

existujúcim priestorom expedičného veľkoskladu.  
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Ide o rozšírenie skladu o mraziarenský sklad, chladiarenský sklad, manipulačnú 

a expedičnú chladenú plochu. Prístavba skladu vody predstavuje prístavbu k funkčnému skladu 

potravín a vody. Navrhovaná stavba nevyžaduje zriaďovanie nových energetických prípojok, 

existujúci areál je energeticky zabezpečený s rezervami pre všetky energie. Dažďové vody 

z plochy budú zachytávané do vsakovacej jamy. Z novej spevnenej plochy, budú odkanalizované 

funkčnou a prevádzkovanou dažďovou areálovou kanalizáciou, ktorá je zaústená do Myslavského 

potoka.  Areál spoločnosti je napojený na existujúci dopravný systém. Stavba nevyvoláva potrebu 

zriaďovania nových pripojení a vjazdov. Návrh rieši rozšírenie komunikačných plôch areálu 

a rozšírenie parkovacích kapacít pre zamestnancov ako aj nové odstavné plochy pre nákladné 

rozvozné autá.   
 

SO 01 – Prístavba chladiaceho skladu – prístavba chladiaceho skladu je navrhnutá ako 

jednopodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu s mierne pultovou strechou, ktorá rešpektuje sklon 

strechy existujúceho chladiarenského skladu. Maximálna výška stavby je + 8,125 od úrovne  

podlahy ± 0,000. Plocha chladeného skladu je 2 705 m
2
. 

SO 02 – Prístavba skladu vody – prístavba skladu vody je navrhnutá ako jednopodlažný objekt 

obdĺžnikového pôdorysu s mierne plochou strechou. Maximálna výška stavby je + 15,000 m od 

úrovne podlahy ± 0,000 m. Plocha skladu vody 4 980 m
2
. 

SO 03 – Parkovisko a spevnené plochy – návrh rieši rozšírenie parkovacích kapacít v zázemí 

areálu pre zamestnancov v počte 45 miest, rozšírenie areálových komunikácií a nové odstavné 

plochy pre nákladné rozvozné autá a pre potreby ich elektrického dobíjania v počte 35 miest. 

Novovybudované parkovacie miesta osobných automobilov majú zriadené 3  parkovacie miesta 

pre možnosť dobíjania elektromobilov nabíjacími stanicami. Vzhľadom na navrhnutý počet 

parkovacích miest osobných a nákladných áut (spolu 80 miest) je navrhnutá výsadba stromov 

v počte 31 kusov. 

SO 04 – Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie – návrh rieši odvádzanie dažďových vôd zo 

strechy prístavby objektu a nových spevnených plôch do existujúcej areálovej dažďovej 

kanalizácie. Zvody zo strechy budú vo vnútri existujúcich skladov napojené na novú vetvu 

dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do novej vsakovacej jamy.  

SO 05 – NN rozvody pre nabíjacie stanice áut – prívod pre objekty bude z existujúceho 

rozvádzača v NN rozvodni vlastnej trafostanice káblami vedenými v zemi. Dimenzia je aj na 

nabíjacie stanice nákladných vozidiel v počte 35 ks s chladiarenskou úpravou.  

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba sa osadí podľa zakreslenia v situácii osadenia – situačnom výkrese, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.  

2. Prístavba chladiaceho skladu bude umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/28, 

323/174 a 323/175 v katastrálnom území Jazero a na pozemku KN-E parcelné číslo 7947 

v katastrálnom území Jazero nasledovne: 

- zo severnej a východnej strany bude stavebný objekt tvoriť prístavbu k existujúcemu 

chladiarenskému a mraziarenskému skladu súpisné číslo 2788, na pozemku KN-C parcelné 

číslo 323/4 v katastrálnom území Jazero, 

- južná fasáda prístavby chladiaceho skladu je navrhovaná vo vzdialenosti 57,85 m od 

hranice pozemku KN-C parcelné číslo 323/4 v katastrálnom území Jazero,  

- zo severozápadnej strany bude prístavba chladiaceho skladu umiestnená vo vzdialenosti 

2,00 m od hranice pozemku KN-C parcelné číslo 323/29 v katastrálnom území Jazero 

(vzdialenosť meraná v najkratšej spojnici medzi vonkajším povrchom obvodovej steny                 

a hranicou pozemku). 
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3. Prístavba skladu vody bude umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/28, 323/174, 

323/175 a 323/43 v katastrálnom území Jazero a na pozemkoch KN-E parcelné čísla 7940, 

7939 a 7936 v katastrálnom území Jazero nasledovne: 

- zo severnej strany bude stavebný objekt tvoriť prístavbu k existujúcemu chladiarenskému 

a mraziarenskému skladu súpisné číslo 2788, na pozemku KN-C parcelné číslo 323/4 

v katastrálnom území Jazero, 

- z východnej strany bude tvoriť prístavbu k existujúcej budove súpisné číslo 2237, na 

pozemku KN-C parcelné číslo 323/3 v katastrálnom území Jazero, 

- južná fasáda prístavby skladu vody je navrhovaná vo vzdialenosti 129,00 m od hranice 

pozemku KN-C parcelné číslo 323/4 v katastrálnom území Jazero,  

- západná fasáda prístavby skladu vody je navrhovaná vo vzdialenosti 38,30 m od hranice 

pozemku KN-C parcelné číslo 323/3 v katastrálnom území Jazero. 

4. V rámci stavebného objektu parkovisko a spevnené plochy budú v projekte pre stavebné 

povolenie umiestnené spevnené plochy na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/28, 323/44, 

323/38, 323/43 a 323/172 v katastrálnom území Jazero a na pozemkoch KN-E parcelné čísla 

7935, 7936, 7939, 7940, 7943, 7944 a 7947 v katastrálnom území Jazero nasledovne: 

- v južnej časti prístavby skladu je situovaná manipulačná plocha, na ktorú južným smerom 

nadväzuje parkovisko pre nákladné autá v počte 35 parkovacích miest, 

- parkovacia plocha pre osobné motorové vozidlá určené pre zamestnancov v počte 45 

parkovacích miest, je situovaná v južnej časti prístavby skladu vody, 

- vzhľadom na navrhnutý počet parkovacích miest je navrhnutá výsadba stromov v počte 31 

kusov. 

5. Pre stavebný objekt SO 03 – Parkovisko a spevnené plochy je príslušným  stavebným  

úradom  špeciálny  stavebný úrad  pre miestne  komunikácie  a  účelové  komunikácie  (Mesto  

Košice, oddelenie V, I, SÚ a ŽP, referát špeciálneho stavebného úradu, Trieda SNP 48/A, 

Košice). 

6. Prístup k stavebným pozemkom je existujúci z komunikácie – Textilná ulica v Košiciach. 

7. Pre stavebný objekt SO 04 – Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie je v zmysle 

vyjadrenia Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2020/019458-002 z 04.03.2020 

príslušným  stavebným  úradom  špeciálny  stavebný úrad  pre vodné stavby. 

8. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie musí byť podľa ust. § 45 ods. 2c, 4 a 5 

stavebného zákona vypracovaná oprávnenou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb.                                 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov. 

9. Projektová dokumentácia predložená k stavebnému konaniu musí byť vypracovaná v rozsahu 

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

stavebného zákona, rešpektujúc ust. §§ 47 - 53 stavebného zákona, ktorými sú ustanovené 

všeobecné technické požiadavky na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb. 

10. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, bude dokumentácia pre 

územné konanie, ktorú vypracoval Ing. Ján Šuták, PANAGRAF B.D. s.r.o., Čermeľská cesta 

3, Košice - autorizovaný stavebný inžinier (registračné číslo 0930*Z*1). 

11. Projektová dokumentácia predložená k stavebnému konaniu musí byť vypracovaná v súlade 

s ustanoveniami vyhlášky 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 so zohľadnením 

a rešpektovaním príslušných zákonných a technických noriem STN EN a VZN mesta Košice. 
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12. K  žiadosti o vydanie stavebného povolenia musia byť predložené všetky náležitosti podľa ust. 

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

zákona. 

13. Požiadať všetkých správcov podzemných vedení a zariadení o ich presné vytýčenie. Projekt 

stavby navrhnúť tak, aby rešpektoval ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných 

vedení, resp. zabudovaných zariadení v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto 

sietí. Dodržať príslušné STN EN. V prípade nevyhnutného zásahu do ochranného pásma 

požiadať príslušný správny orgán o udelenie výnimky. 

14. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predložiť dotknutým orgánom  

a správcom inžinierskych sietí na vyjadrenie - odsúhlasenie primerane k povahe predmetnej 

stavby (to neplatí v prípade, že v územnom konaní bolo vyjadrenie vydané už aj k stavebnému 

povoleniu a nedošlo k zmenám v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie). Tunajší 

úrad navrhovateľa - následne stavebníka upozorňuje, že v ďalšom stupni projektovej 

dokumentácie stavby je povinný rešpektovať podmienky - pripomienky uvedené v 

jednotlivých vyjadreniach vydaných dotknutými orgánmi a dotknutými príslušnými správcami 

inžinierskych sietí. 

 

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania:  

Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili námietky k umiestneniu stavby podľa 

predloženej projektovej dokumentácie.  

V zmysle ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona, rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva 

roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote 

podaná žiadosť o vydanie stavebného  povolenia. 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 

účastníkov konania (§ 40 ods. 4 stavebného zákona). 

 

O d ô v o d n e n i e 
  

Navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice /IČO 36 183 181/, v zastúpení spoločnosťou 

PANAGRAF B.D. s.r.o., Čermeľská cesta 3, Košice, podal dňa 24.03.2020 na tunajšom úrade 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: „Prístavba chladiaceho 

expedičného skladu, skladu vody a spevnené plochy“, na Textilnej ulici v Košiciach. Dňom 

podania návrhu bolo začaté územné konanie.  

 

Dňa 01.04.2020 bol uhradený správny poplatok a dňa 02.04.2020 bolo podanie doplňované. 

Po preskúmaní predloženého návrhu a doplnených dokladov tunajší stavebný úrad zistil, že návrh 

neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie navrhovaného umiestnenia predmetnej 

stavby, preto vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a zároveň konanie prerušil rozhodnutím                

č. MK/A/2020/11896-01/IV-MIS zo dňa 08.04.2020. V dňoch 20.05.2020, 03.06.2020 

a 12.06.2020 bolo podanie požadovaným spôsobom doplnené. 

 

Predmetom navrhovanej stavby o objektovej skladbe: SO 01 – Prístavba chladiaceho 

skladu, SO 02 – Prístavba skladu vody, SO 03 – Parkovisko a spevnené plochy, SO 04 – 

Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie, SO 05 – NN rozvody pre nabíjacie stanice áut je zmena 

dokončenej stavby budovy so súpisným číslom 2237 umiestnenej na pozemku KN-C parcelné číslo 

323/3 v  katastrálnom  území  Jazero a  zmena  dokončenej  stavby chladiarenského 

a mraziarenského skladu so súpisným číslom 2788 umiestneným na pozemku KN-C parcelné číslo 

323/4 v katastrálnom území Jazero. 
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Ide o rozšírenie skladu o mraziarenský sklad, chladiarenský sklad, manipulačnú 

a expedičnú chladenú plochu. Prístavba skladu vody predstavuje prístavbu k funkčnému skladu 

potravín a vody. Navrhovaná stavba nevyžaduje zriaďovanie nových energetických prípojok, 

existujúci areál je energeticky zabezpečený s rezervami pre všetky energie. Dažďové vody 

z plochy budú zachytávané do vsakovacej jamy. Z novej spevnenej plochy, budú odkanalizované 

funkčnou a prevádzkovanou dažďovou areálovou kanalizáciou, ktorá je zaústená do Myslavského 

potoka.   
 

Areál spoločnosti je napojený na existujúci dopravný systém. Stavba nevyvoláva potrebu 

zriaďovania nových pripojení a vjazdov. Návrh rieši rozšírenie komunikačných plôch areálu 

a rozšírenie parkovacích kapacít pre zamestnancov ako aj nové odstavné plochy pre nákladné 

rozvozné autá.   

         

Stavba o horeuvedenej objektovej skladbe je navrhovaná na pozemkoch KN-C parcelné                        

čísla 323/28, 323/38, 323/43, 323/44, 323/172, 323/174 a 323/175 v katastrálnom území Jazero 

a na pozemkoch KN-E parcelné čísla 7935, 7936, 7939, 7940, 7943, 7944 a 7947 v katastrálnom 

území Jazero.  

 

 Po doplnení podania, tunajší stavebný úrad oznámil svojím oznámením pod                                    

č. MK/A/2020/11896-03/IV-MIS zo dňa 16.06.2020 začatie územného konania a zároveň zvolal 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 21.07.2020.  

 Dňa 29.06.2020 bola na tunajší stavebný úrad Slovenskou poštou vrátená zásielka 

adresovaná účastníkovi konania: Ján Gerda, Hlinkova 8, Košice s informáciou, že adresát je 

neznámy. Tunajší stavebný úrad vlastnou cestou zistil, že účastník konania zomrel. Z uvedeného 

dôvodu tunajší stavebný úrad požiadal Notársky úrad o určenie okruhu účastníkov konania 

z dôvodu doručovania písomností týkajúcich sa vedeného konania. 

 

Dňa 25.08.2020 bola tunajšiemu úradu Advokátskou kanceláriou oznámená skutočnosť, že 

vo veci dedičského konania je vedený dlhodobý dedičský spor vedený na súde, preto okruh 

dedičov nie je daný. Na základe týchto informácií poskytnutých Advokátskou kanceláriou, má 

tunajší stavebný úrad za to, že účastníci konania po zosnulom Jánovi Gerdovi nie sú známi. 

 

Z uvedeného dôvodu oznámil účastníkom konania po nebohom Jánovi Gerdovi, Hlinkova 

8, Košice začatie územného konania a stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní do 

odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej si môžu  uplatniť  svoje námietky a pripomienky k stavbe. 

V stanovenej lehote nepodal nik z účastníkov konania žiadne námietky ani pripomienky k stavbe.  

 

 Vlastníkom pozemkov KN-C parcelné čísla 323/28 a 323/44 v katastrálnom území Jazero, 

je na základe výpisu z listu vlastníctva číslo 14042 spoločnosť: ČSOB Leasing, a.s., Panónska 

cesta 11, Bratislava. Vlastník nehnuteľností súhlasí s výstavbou navrhovanej stavby na 

predmetných pozemkoch, čo je uvedené v Súhlase vlastníka s umiestnením stavby zo dňa 

25.02.2020. 

 Vlastníkom pozemkov KN-C parcelné čísla 323/38 a 323/43 v katastrálnom území Jazero, 

ako aj stavby so súpisným číslom 2788 umiestnenej na pozemku KN-C parcelné číslo 323/4 v  

katastrálnom území Jazero, je na základe výpisu z listu vlastníctva číslo 14053 navrhovateľ: 

LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-C parcelné číslo 323/172 v katastrálnom území Jazero, je na 

základe výpisu z listu vlastníctva číslo 14231 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 
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 Vlastníkom pozemku KN-C parcelné číslo 323/175 v katastrálnom území Jazero, je na 

základe výpisu z listu vlastníctva číslo 13542 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-E parcelné číslo 7935 v katastrálnom území Jazero, je na základe 

výpisu z listu vlastníctva číslo 12988 vyhotoveného Okresným úradom Košice, katastrálnym 

odborom dňa 05.03.2020 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-E parcelné číslo 7936, v katastrálnom území Jazero, je na základe 

výpisu z listu vlastníctva číslo 11690 vyhotoveného Okresným úradom Košice, katastrálnym 

odborom dňa 05.03.2020 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-E parcelné číslo 7939 v katastrálnom území Jazero, je na základe 

výpisu z listu vlastníctva číslo 12172 vyhotoveného Okresným úradom Košice, katastrálnym 

odborom dňa 05.03.2020 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-E parcelné číslo 7940 v katastrálnom území Jazero, je na základe 

výpisu z listu vlastníctva číslo 12309 vyhotoveného Okresným úradom Košice, katastrálnym 

odborom dňa 05.03.2020 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-E parcelné číslo 7943 v katastrálnom území Jazero, je na základe 

výpisu z listu vlastníctva číslo 13661 vyhotoveného Okresným úradom Košice, katastrálnym 

odborom dňa 05.03.2020 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-E parcelné číslo 7944 v katastrálnom území Jazero, je na základe 

výpisu z listu vlastníctva číslo 12173 vyhotoveného Okresným úradom Košice, katastrálnym 

odborom dňa 05.03.2020 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 Vlastníkom pozemku KN-E parcelné číslo 7947 v katastrálnom území Jazero, je na základe 

výpisu z listu vlastníctva číslo 12440 vyhotoveného Okresným úradom Košice, katastrálnym 

odborom dňa 05.03.2020 navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice. 

 

Areál sa nachádza v lokalite definovanej platným územným plánom: Zmeny a doplnky 

Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, ako plochy zariadení výroby, 

skladov a stavebnej výroby. Predložený návrh a dokumentácia pre územné konanie vypracovaná 

autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Šutákom, svojím obsahom rešpektuje funkčné 

využitie daného územia na stanovený účel. 

 

 Na uskutočnenom ústnom pojednávaní tunajší stavebný úrad prerokoval návrh                                

na umiestnenie predmetnej stavby so zúčastnenými účastníkmi konania podľa § 37 stavebného 

zákona, v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a v súlade s vyhláškou 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 zistil, že umiestnenie 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu. Na ústnom pojednávaní ani v čase pred ním nikto z účastníkov konania 

nepodal žiadne námietky ani pripomienky k stavbe. 

 

Navrhovateľ počas konania doložil primerane povahe stavby súhlasné stanoviská 

dotknutých orgánov. Pripomienky dotknutých orgánov tunajší stavebný úrad zapracoval do 

podmienok tohto rozhodnutia. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií nie sú záporné ani 

protichodné.  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti súhlasí bez pripomienok, čo je uvedené v stanovisku k projektovej dokumentácii pre 

účely územného konania č. ORHZ-KE4-454-001/2020 z 04.03.2020. 
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Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku súhlasí s navrhovanou 

stavbou bez pripomienok, čo je uvedené v vo vyjadrení č. ASMdpV-20-219/2020 z 23.marca 2020. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach súhlasí s návrhom na územné konanie 

navrhovanej stavby, čo je uvedené v záväznom stanovisku č. 2020/01080-02/63/HV z 12.03.2020. 

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, ako orgán štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2020/019458-002 

zo dňa 04.03.2020 uviedol, že z hľadiska ochrany vodných pomerov k uskutočneniu stavby nemá 

námietky, pričom stavebný objekt: SO 04 – Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie má 

charakter vodnej stavby a podlieha povoleniu špeciálnym stavebným úradom – orgán štátnej 

vodnej správy. 

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, ako orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v záväznom stanovisku č. OU-KE-

OSZP3-2020/019481-002 zo dňa 10.03.2020 uviedol, že nemá námietky k vydaniu územného 

rozhodnutia za predpokladu dodržania podmienok, ktoré sú predmetom realizácie stavby. 

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3- 

2018/022267 zo dňa 23.04.2018 uviedol, že nemá námietky k predloženej dokumentácii pre 

vydanie územného rozhodnutia. 

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, ako príslušný orgán podľa EIA skonštatoval, že navrhovaný projekt nie je potrebné 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Mestská časť Košice – Nad jazerom vydala dňa 17.03.2020 pod č. OVaIČ/127/2078/2020 

kladné stanovisko k projektu stavby pre územné konanie. 

 

Zároveň navrhovateľ predložil vyjadrenia správcov verejných inžinierskych sietí 

v dotknutom území.  

 

Navrhovateľ počas konania doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady 

k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia                    

o umiestnení predmetnej stavby.  

 

Rozhodnutím o umiestnení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, 

či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné 

rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 26 správneho poriadku oznamuje verejnou vyhláškou. 
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P o u č e n i e 
 

 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. Iveta Kramárová 

              vedúca referátu stavebného úradu 

 

 

Správny poplatok vo výške 500 eur bol zaplatený podľa Sadzobníka správnych poplatkov, 

ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení  neskorších predpisov.  

 

 

Doručí sa: 

1. LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice /IČO 36 183 181/, v zastúpení projekčnou spoločnosťou 

PANAGRAF B.D. s.r.o., Čermeľská cesta 3, Košice (navrhovateľ) 

2. Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02  Bratislava 

3. ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01  Bratislava 

4. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, PSČ 813 61 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 

6. M P M Tech s.r.o., Textilná 8/D, 040 01  Košice 

7. Neznámi účastníci konania po nebohom Jánovi Gerdovi, Hlinkova 8, Košice sa upovedomujú 

formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na 

internetovej stránke Magistrátu mesta Košice (www.kosice.sk) 

 

Na vedomie: 

1. MČ Košice – Nad jazerom, Poludníková 7,  Košice 

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

3. Mesto Košice, oddelenie V,I,SÚ a ŽP, referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne 

a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, Košice 

4. Slovak Telekom, a.s., Poštová č.18, Košice 

5. VVS, a.s.,  Komenského č. 50, Košice 

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

7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č.31, Košice 

8. DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská časť Barca 040 17 

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

10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice (ŠSOH, ŠVS, OPaK, 

EIA) 

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

12. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50  Košice 

13. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice 

http://www.kosice.sk/
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14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice 

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

16. Neznámi účastníci konania po nebohom Jánovi Gerdovi, Hlinkova 8, Košice, sa upovedomujú  

aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli MČ Košice – Nad jazerom, ktorá má 

len informatívny charakter 

 

 

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. 
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