
 

 

 

 

 

 

                   Košice 19.05.2020 

                   MK/A/2020/11589/III/PYT 

           

 

 

 

K O L A U D A Č N É         R O Z H O D N U T I E 

 
Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Tr. SNP 48/A, Košice, ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu a vykonanom 

ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním rozhodol  takto: 

 

 podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR 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  

 

navrhovateľovi:  NES – PAN & MARADA Development, s.r.o., Alžbetina č. 41, Košice 

      IČO 43827357 
 

povoľuje užívanie časti stavby 
 

„ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. etapa“  - SO 15 distribučný STL plynovod 

časť vetvy B2, SO 21 – NN rozvody, SO 34 – pripájacie plynové potrubie, SO 35 – prípojky 

NN rozvodov,  ktorých vedenie je zrealizované na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1158/11, 

1167/6, 1158/100, 1209/33, 1209/36, 1209/39, 1164/710, 1164/156, 1206/7, 1163/112, 

1163/110, 1163/122, 1164/514, 1164/711, 1164/538, 1164/513, 1164/540, 1164/541, 1164/543   

k.ú. Košická Nová Ves. 

 

Užívanie stavby sa povoľuje na účel rozvodu a dodávky elektrickej energie a plynu. 
 

Základné údaje o kolaudovaných objektoch stavby: 
 

SO 21 NN Rozvody,  SO 35 Prípojky NN rozvodov 

NN káblové rozvody sú kolaudované pre bytové domy „C2“a „C3“. NN káblový vývod 

vedie z  trafostanice  DTS Shopbox, káblami NAVY-J 4 x 150, chránené káblovou chráničkou 

HDPE, aplikovaná je výstražná fólia. Skupinové elektromerové rozvádzače sú umiestnené na 

verejne prístupnom mieste objektov bytových domov. Celková dĺžka trasy podzemného 

vedenia je 321,40 m. 
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SO 15 Distribučný STL plynovod časť vetvy B2 (pokračovanie),  SO 34 pripájacie plynové 

potrubie 

Bodom napojenia je existujúci plynovod D90 PE100Ts pri bytovom dome B1, 

realizovaný v rámci I. etapy stavby. Distribučný plynovod je v celkovej dĺžke 106,85 m. 

Plynové prípojky – DN 32 v dĺžke 10,26 m, DN 25 v dĺžke 3,14 m. Potrubie je vedené v zemi 

s krytím min. 0,8 m. 

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky 

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

nasledovné 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. Stavbu možno užívať len na účel určený kolaudačným rozhodnutím.  
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e  : 

 Navrhovateľ NES – PAN & MARADA Development, s.r.o., Alžbetina 41, Košice, IČO: 

43827357  v zastúpení ESVE, s.r.o., Rázusova 45, Košice, IČO: 46570462, podal dňa 

03.03.2020 na Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Tr. SNP 48/A, Košice, ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia pre stavebný objekt SO 21 NN rozvody, SO 35 prípojky NN 

rozvodov, SO 15 distribučný STL plynovod časť vetvy B2 (pokračovanie) a SO 34 pripájacie 

plynové potrubie stavby „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II.etapa“, ktoré boli 

zrealizované na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1158/11, 1167/6, 1158/100, 1209/33, 

1209/36, 1209/39, 1164/710, 1164/156, 1206/7, 1163/112, 1163/110, 1163/122, 1164/514, 

1164/711, 1164/538, 1164/513, 1164/540, 1164/541, 1164/543   k.ú. Košická Nová Ves. 

Stavba bola povolená stavebným povolením tunajšieho úradu č.j. 

MK/A/2018/16183/III/PYT zo dňa 26.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

04.12.2018, pre stavebníka NES-PAN & MARADA Development s.r.o., Alžbetina 41, Košice, 

IČO: 43827357.  

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. Po preskúmaní predloženého 

návrhu stavebný úrad podľa ust. § 80 stavebného zákona v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, listom č.j. 

MK/A/2020/11589/III/PYT zo dňa 12.03.2020 oznámil formou verejnej vyhlášky začatie 

kolaudačného konania stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.   

Ku kolaudačnému konaniu navrhovateľ predložil Geometrický plán č. 18/2020 zo dňa 

17.03.2020 na zriadenie vecného bremena (plyn) úradne overený Okresným úradom Košice, 

katastrálnym odborom pod č.  G1-220/2020  dňa 25.03.2020, vypracovaný GEODETickou 

kanceláriou Marek Albert, Klimkovičova 22, Košice, Geometrický plán č. 255/2019 zo dňa 

02.07.2019 na zriadenie vecného bremena (elektrina) úradne overený Okresným úradom  
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Košice, katastrálnym odborom pod č.  G1-663/2019  dňa 16.07.2019, doklady o overení 

vlastností použitých stavebných výrobkov, doklady o predpísaných úradných skúškach, revízne 

správy, stavebný denník, záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice, záväzné stanovisko 

Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ŠSOH. 

Okresný úrad Košice, odb. starostlivosti o ŽP.  odd. ochrany prírody a krajiny 

a vybraných zložiek ŽP, vydal pod č. OU-KE-OSZP3-2020/023179 zo dňa 11.05.2020 záväzné 

stanovisko o súlade projektu pre kolaudačné konanie so zákonom a s podmienkami určenými 

v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. 

V uskutočnenom kolaudačnom konaní stavebný úrad preskúmal predložený návrh 

podľa § 81 stavebného zákona. Pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní dňa 24.04.2020 

neboli na stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili riadnemu a nerušenému užívaniu stavby 

na určený účel. Stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní. Zhotoviteľom stavby  bola oprávnený dodávateľ PLYNÁRI, s.r.o., 

Hroncova 3, Košice. 

 Podľa predložených dokladov stavba spĺňa požiadavky bezpečnosti technických 

zariadení a je schopná bezpečného užívania. Užívaním stavby nebude ohrozená bezpečnosť a 

zdravie osôb, ani životné prostredie.  

 V priebehu konania ani na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli 

účastníkmi konania a dotknutými orgánmi vznesené žiadne námietky a pripomienky 

k povoleniu užívania stavby. Stavba spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je 

schopná bezpečného užívania. Užívaním stavby nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb, 

ani životné prostredie. 

 Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad povolil užívanie stavby, vymedzil účel 

užívania stavby a určil podmienky pre užívanie stavby tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e :   
 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15  dní odo dňa jeho 

oznámenia na Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Tr. SNP 48/A, 040 22  Košice. Toto 

rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

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 

            referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok 

                poverený zamestnanec 
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Vyvesené dňa:     Zvesené dňa: 

 
Za podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. v 

znení neskorších  predpisov podľa položky č. 62a písm. a)  sadzobníka správnych poplatkov zaplatený 

správny poplatok vo výške 60,- €. 

 

 

 

Doručí sa 

1. ESVE, s.r.o., Rázusova 45, Košice 

2. NES-PAN & MARADA Development s.r.o., Alžbetina 41, Košice 

 

Na vedomie: 

3. VajaTech, s.r.o., Pri hati 1, Košice 

4. PLYNÁRI, s.r.o., Hroncova 3, Košice 

5. PRO-ING Ružomberok, Ing. Galas, Hviezdoslavova 11, Ružomberok, 034 01 

6. d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Popradská 80, Košice 

7. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č.4, 040 01 Košice 

8. Inšpektorát práce, Masarykova č.10, 040 01 Košice 

9. SPP – Distribúcia, s.r.o., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11 

10. Východoslovenská energetika a.s., Odd. výstavba sietí, Teplárenská 15/B, Košice 

11. Okresný úrad Košice, odb. starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice 

 
 

 

co: vybavujúci:  Mgr. Bernadeta Pytelová 

   tel. 055/6419532 

 
 
 

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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http://www.kosice.sk/

