
MKIA/202 1/2001 0-06/II/SOM
Košice, 16.11.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE
Verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. 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 znenf neskorších predpisov takto

rozhodlo:

Podl‘a 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením 10 vyhlášky č. 45 3/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 46 zákona č. 7 1/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršfch predpisov

povol‘uje

stavbu s názvom „Otvor v nosnej stene, v byte č. 8 na 4. poschodí v bytovom dome
na ulici Bauerova 20, Košice“ na pozemku KN-C parcelné číslo 3219, v katastrálnom území
Grunt, pre stavebníka;

Jozef BuI‘ko, Matičná 44, Košice.

Popis stavby;
Predložená projektová dokumentácia stavby rieši vytvorenie nového dverného otvoru

šírky 970 mm a výšky 2065 mm v nosnej železobetónovej stene medzi kuchyňou a izbou,
odstránenie póvodných nenosných stien bytového jadra a vymurovanie nových nenosných stien
bytového jadra 50 zmenami dispozície podl‘a predloženej dokumentácie a následné nové úpravy
povrchov stropov, stien a podláh.

Stavba sa povol‘uje presne v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie stavby zo
dňa 19.08.202 1, vypracovanej oprávnenou osobou a overenej stavebným úradom, ktorá tvorí
nedelitel‘nú súčast‘ tohto stavebného povolenia.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky
1. Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

neoddelitel‘nou súčast‘ou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je oprávnená osoba Ing.
Peter Lúčanský, bytom Turgenevova 6, Košice, č. osvedčenia 2996*A*31.

2. Projektant stavby v zmysle 46 ods.1 stavebného zákona zodpovedá za správnost‘ a
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úplnost‘ vypracovania dokumentácie podl‘a 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej

realizovatel‘nost‘.
3. Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácie nemóžu byt‘ zrealizované bez

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Stavbu bude vykonávat‘ stavebník dodávateľsky spoločnost‘ou MVL, spol. s r. o. Košice,

Nižné Kapustníky 2, Košice, ktorá je v zmysle 44 stavebného zákona oprávnená na

uskutočnenie stavby podl‘a osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby

vykonáva stavbyvedúci a bude zodpovedná za uskutočnenie stavby podľa overenej

projektovej dokumentácie.
5. Pred začatím odstraňovania časti steny je potrebné zabezpečit‘ odborné odpojenie bytu od

rozvodov technického vybavenia a miesta odpojenía je nutné bezpečne a odbome zaistit‘.

Odpojenie a zaistenie bytu od sietí technického vybavenia, ako aj ich následnú montáž,

móžu vykonávat‘ výlučne osoby s predpísanou kvalifikáciou.

6. Realizácia dvemého otvoru bude uskutočňovaná výlučne rezaním. Zakazuje sa použitie

dynamických deštrukčných nástrojov a mechanizmov. Pri odstraňovaní vyrezaných

betónových častí je potrebné zabezpečit‘, aby nedošlo k voľnému pádu železobetónových

výrezov na podlahovú konštrukciu. Zabezpečit‘ ručné odoberanie a premiestňovanie

uvol‘nených častí so zabezpečením pružných podložiek proti pádu na stropnú podložku.

Vybúraný materiál ihned‘ vyviest‘ a nezat‘ažovat‘ ním stropný panel.

7. Pri uskutočňovanf stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a

technických zariadení podľa vyhlášky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych

vecf a rodiny Slovenskej republiky č.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na

zaistenie ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbomej spósobilosti na

výkon niektorých pracovných činností.

8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt‘ dodržané príslušné ustanovenia 43d, 43e, 47

až 53 stavebného zákona, ktoré defnujú základné požiadavky na stavby a všeobecné

a technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MZP SR 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

schopnost‘ou pohybu a orientácie, a príslušné STN EN.

9. Pri výstavbe musia byt‘ dodržané všeobecne technické požiadavky na výstavbu a príslušné

technické normy. Pri výstavbe musia byt‘ použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s

ustanoveniami zákona č. 133/20 13 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a používat‘ materiál vyhovujúci platným normám v zmysle 43f

stavebného zákona. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vhodnosti

použitých výrobkov.
10. Stavebník je povinný v zmysle 43i ods.3 stavebného zákona dodržat‘ podmienky pre

stavenisko.
11. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viest‘ stavebný denník v súlade s 46d

stavebného zákona.
12. Skladovanie stavebného materiálu v spoločných priestoroch a zariadeniach bytového domu

sa zakazuje.
13. Stavebník je povinný dbat‘ na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku

spósobeniu škody na cudzích nehnutel‘nostiach a majetku. Za škody na cudzej

nehnutel‘nosti, spósobené počas výstavby zodpovedá stavebník, pokial‘ ich nespósobil ich

zlý technický stav.
14. Stavebné práce realizovat‘ tak, aby stavebnou činnost‘ou neboli nadmeme narušované a

obmedzované práva vlastníkov, nájomcov a užívatel‘ov bytových a nebytových priestorov
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(dodržiavat‘ dornový poriadok, nočný kl‘ud, zabezpečit‘ čistotu spoločných priestorov).
Stavebník oznámi začatie stavebných prác vlastníkom bytov a nebytových priestorov deň
pred ich začatím vyvesením oznámenia v spoločných priestoroch.

15. Stavbu vykonat‘ tak, aby nebola narušená statická bezpečnost‘ jestvujúceho objektu.
16. Stavebník je povinný dodržat‘ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice Č. 168:

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Košice.

17. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odpadové hospodárstvo, Č. OU-KE-OSZP3 -2021/037159/NIK zo dňa
01.10.2021,je investor povinný dodržať tieto podmienky:
- zakazuje sa podl‘a 13 ods. 4 písm. a), b) zákona o odpadoch uložit‘, alebo ponechat‘

odpad na mom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodnit‘ odpad alebo
znehodnotit‘ odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,

- držitel‘ odpadu je povinný podl‘a ust. 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdat‘
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podl‘a tohto zákona a dodržiavat‘
ustanovenia 77 zákona o odpadoch,

- stavebný odpad využitel‘ný ako zdroj druhotných surovin odovzdat‘ výkupcom alebo
spracovatel‘om týchto odpadov,

- iný recyklovatel‘ný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdat‘ na recykláciu,
- nerecyklovatel‘ný a nevyužitý stavebný odpad ukladat‘ na riadenú skládku stavebných

odpadov,
- stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy

odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní
v zmysle 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o
spósobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto
vyjadrenia.

18. V štádiu realizácie stavby je investor povinný dodržať oprávnené podmienky vyj adrenf,
stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov.

19. Predpokladaná lehota na dokončenie stavby je do 2 mesiacov od začatia stavebných prác
po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

20. Stavebník je povinný v zmysle 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámit‘ začatie
stavby príslušnému stavebnému úradu.

21. Stavebník je povinný podl‘a 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona stavbu na viditel‘nom
mieste označit‘ štítkom „STAVBA POVOLENA“.

22. Stavba sa möže začat‘ užívat‘ iba na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
23. Návrh na kolaudáciu stavby podá stavebník v súlade s 79 stavebného zákona na tunajšom

stavebnom úrade po ukončení stavby.
24. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k ústnemu pojednávaniu budú doložené

všetky náležitosti v súlade s. 17 a 18 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Učastníci konania nevzniesli námietky proti realizácii stavby.

V zmysle 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
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So stavbou možno začat‘ až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle
67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnost‘, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch

rokov odo dňa, ked‘ nadobudlo právoplatnost‘.

Odövodnenie

Dňa 22.09.2021 podal Jozef Buľko, bytom Matičná 44, Košice, žiadost‘ o stavebné
povolenie na stavbu s názvom „Otvor v nosnej stene, v byte č. 8 na 4. poschodí v bytovom
dome na ul. Bauerova 20, Košice“ na pozemku KN-C parcelné číslo 3219, v katastrálnom
území Grunt. Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu
bob začaté stavebné konanie.

V zmysle 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona stavby umiestňované v uzavretých
priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pódorysné ohraničenie a výškové
usporiadanie priestoru rozhodnutie o umiestnenf stavby sa nevyžaduje.

Správny poplatok vo výške 100 € slovom Jednosto eur bol stavebníkmi dňa 22.09.2021
zaplatený v zmysle pol. 60 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu
zákona č.145!1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vzhl‘adom na to, že predložená žiadost‘ neobsahovala predpísané doklady, stavebný
úrad, pracovisko Košice — Západ, vyzval stavebníka na doplnenie potrebných dokladov žiadosti
a súčasne stavebné konanie prerušil rozhodnutím č. MK!A/2021/20010-02/II!SOM dňa
30.09.2021. Stavebník doplnil podklady dňa 04.10.2021.

Byt č. 8 na 4. poschodí v bytovom dome na ul. Bauerova 20, Košice, na pozemku KN-
C parcelné číslo 3219 v katastrálnom území Grunt je vo vlastníctve stavebníka podl‘a listu
vlastníctva č. 2262. Stavebník predložil súhlas spoluvlastníkov bytového domu s uskutočnením
predmetných stavebných úprav.

Po doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad, pracovisko Košice — Západ, oznámil
verejnou vyhláškou dňa 05.10.202 1 podľa 61 stavebného zákona začatie stavebného konania
účastnfkom konania a dotknutým orgánom a od ústneho pojednávania upustil, nakol‘ko sú mu
dobre známe pomery staveniska a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, dokedy mohli byt‘ uplatnené námietky k realizácii predmetnej stavby.

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle
www.kosice.sk vyvesená dňa 07.10.2021.2021 a zvesená dňa 22.10.2021 a informatívne na
mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vyvesená dňa 19.10.2021 a zvesená dňa 03.11.2021.

V zmysle 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení
líniovej stavby alebo v odóvodnených prípadoch aj zvlášt‘ rozsiahlej stavby, stavby s vel‘kým
počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a
o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámí začatie územného konania
verejnou vyhláškou aj v pňpade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
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Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a
pripomienky móžu uplatnit‘ najneskór v určenej lehote, inak k nim nebude prihliadnuté.
Námietky nepodal nikto z účastníkov konania.

Žiadatelia predložili projektovú dokumentáciu stavby a primerane povahe a rozsahu
stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia, tak ako to ustanovuje 8 a

9 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia, doklady a vyj adrenia dotknutých orgánov;
- list vlastníctva Č. 2262 zo dňa 27.09.2021,
- kópia z katastrálnej mapy č. 136944/2021 zo dňa 28.09.2021,
- súhlas spoluvlastníkov bytového domu s uskutočnením stavebných úprav zo dňa

04.10.2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna

správa odpadového hospodárstva, Č. OU-KE-OSZP3-2021/037159ĺNIK zo dňa
01.10.2021.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadost‘ o stavebné
povolenie z hl‘adísk uvedených v 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami

8 a 9 vyhlášky Č. 45 3/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona a posúdil aj vyj adrenia úČastníkov konania a dotknutých orgánov a zistil, že
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby splňa, primerane povahe stavby a rozsahu stavby, požiadavky
stanovené 47 až 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MZP SR
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 schopnost‘ou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby,
vyj adrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené, či obrozené práva a právom cbránené záujmy účastníkov konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 69 ods. 2 stavebného zákona
a musí byt‘ vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom sídle www.kosice.sk po
dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehotyje dňorn doručenia.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat‘ odvolanie v súlade s 53 a 54 zákona
Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 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.

Ing Iveťa, ramarova
poverená %tstupovaním

vedúceho oddelel/ia stavebného úradu

Doručí Sa:
1. Stavebník: Jozef Bul‘ko, Matičná 44, Košice

+ odsúhlasená projektová dokumentácia
2. Projektant: Ing. Peter Lúčanský, Turgenevova 6, 040 01 Košice
3. Ostatní účastníci konania (t. j. vlastníci bytového domu na ulici Bauerova 20 v Košiciach

a osoby, ktorí majú k dotknutým nehnuteľnostiam mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva
k týmto pozemkom a stavbám móžu byt‘ rozhodnutím priamo dotknuté)

Na vedomie:
1. Mestská čast‘ Košice — Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice

+ informatívna verejná vyhláška
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,

Komenského 52, 040 01 Košice

Informácie o spracúvaní osobných údajov podl‘a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochranc fyzických osöb pri spracúvani osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ocbrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na
webovom sídle prevádzkovatel‘a www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.


