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MESTO KOŠICE

STAVEBNÉ POVOLENIE
Verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP 48/A, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad I. stupňa podl‘a * 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto
—

rozhodlo:

Podľa 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením 10 vyhlášky č. 453/2000 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 „Obnova bytového domu Čordákova 6, 8, Košice“ súpisné číslo 1209
na pozemku KN-C parcelné číslo 3177 v katastrálnom území Grunt, pre stavebníkov:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Čordákova 6, 8 v Košiciach.

Popis stavby:
Predmetom stavebného povolenia je obnova bytového domu v rozsahu realizácie novej
povrchovej úpravy obvodového plášt‘a, zateplenia strešného plášt‘a, zateplenia strojovne výt‘ahu,
zateplenia stropov spoločných priestorov, osadenia nových výplní dvemých a okenných otvorov
s osadením nových prekladov a vymurovaním parapetnej časti muriva, podrobnejšie podl‘a
predloženej projektovej dokumentácie.
Stavba sa povoľuje presne v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie stavby
z 05.2021, vypracovanej oprávnenou osobou a overenej stavebným úradom, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčast‘ tohto stavebného povolenia.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
neoddeliteľnou súčast‘ou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je oprávnená osoba Ing.
Vladimír Oleár, OLICON plus s.r.o., Vansovej 12, Prešov, č. osvedčenia 5025*SP*I1.
2. Projektant stavby v zmysle 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnost‘ a úplnost‘
vypracovania dokumentácie podľa 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovatel‘nost‘.
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Prípadné zmeny nemóžu byt‘ zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
Stavba bude vykonávaná dodávateľsky, spoločnost‘ou určenou vo výberovom konaní, ktorá
je v zmysle 44 stavebného zákona oprávnená na uskutočnenie stavby podľa osobitných
predpisov, vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci a bude zodpovedná za
uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej dokumentácie. Stavebník je povinný v
zmysle 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámit‘ zhotoviteľa stavby (názov a sídlo)
stavebnému úradu do 1 5 dní po ukončení výberového konania.
Pň stavbe ajej 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.
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 43 f
stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu investor predloží doklady o vhodnosti
použitých výrobkov).
Stavebník je povinný v zmysle 43i ods.3 stavebného zákona dodržat‘ podmienky pre
stavenisko.
Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viest‘ stavebný denník v súlade s 46d stavebného
zákona.
Stavebník je povinný dbat‘ na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku
spósobeniu škody na cudzfch nehnutel‘nostiach a majetku.
Stavebné práce realizovat‘ tak, aby stavebnou činnost‘ou neboli nadmeme narušované a
obmedzované práva vlastníkov, nájomcov a užívatel‘ov bytových a nebytových priestorov
(dodržiavat‘ domový poriadok, nočný kľud, zabezpečit‘ čistotu spoločných pňestorov).
Stavebník oznámi začatie stavebných prác vlastníkom bytov a nebytových priestorov deň
pred ich začatím vyvesenfm oznámenia v spoločných pňestoroch.
Toto rozhodnutie nenahrádza povinnosti stavebnfkov ako vlastníkov bytu resp. nebytových
priestorov v bytovom dome, vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znenf neskoršfch predpisov.
Stavbu vykonat‘ tak, aby nebola narušená statická bezpečnost‘ jestvujúceho objektu.
Počas stavebných prác investor zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečist‘ované
miestne komunikácie a v prípade znečistenia zabezpečí ich čistenie.
Počas výstavby zaistit‘ bezpečnost‘ pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so staveniskom a
zabezpečit‘ prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam.
Ak počas realizácie zemných prác budú odkryté archeologické nálezy, je stavebník povinný
postupovat‘ v zmysle 127 stavebného zákona, nález ihned‘ ohlásit‘ a urobit‘ nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom na
ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
Stavebný materiál skladovat‘ na vlastnom pozemku stavebníka. Bez zvláštneho povolenia
správcu komunikácie je zakázané skladovanie materiálu na verejnom priestranstve.
Stavebník je povinný dodržat‘ Všeobecne záväzné naňadenie mesta Košice č. 168
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Košice.
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18. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odpadové hospodárstvo, Č. OU-KB-OSZP3-202 1 /025432-002 zo dňa 29.07.2021
je investor povinný dodržat‘ tieto podmienky:
Zakazuje sa podl‘a 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložit‘, alebo ponechat‘
odpad na mom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotit‘ alebo zneškodnit‘ odpad
inak ako v súlade s týmto zákonom.
Držitel‘ odpaduje povinný podl‘a 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdat‘ odpad
len osobe oprávnenej nakladat‘ s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavat‘ ustanovenia
77 zákona o odpadoch.
Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín 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 vyj adrenia 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
vyjadrenia.
19. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ochrana prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/025301-002 zo dňa
06.07.2021 je stavebník povinný dodržat‘ tieto podmienky:
Inštalovat‘ jednu búdku typu MaiiB tesne pod atikový plech v stredejužnej steny budovy.
Rešpektovat‘ nutnost‘ ochrany jestvujúcej zelene v riešenom území s tým, aby vplyvorn
stavebných prác nebol poškodený resp. narušený ich koreňový systém a koruna stromov
s dórazom na ustanovenia platnej STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie.
Ak by boli počas stavby zistené dodatočné chránené živočíchy na mých miestach ( 127
Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.), stavebník alebo
realizačná firma neodkladne kontaktuje stavebný úrad alebo zhotovitel‘a posudku, ktorý
je oprávnený určit‘ potrebné opatrenia.
Ku kolaudačnému konaniu stavby žiadame prizvat‘ zástupcu Okresného úradu Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny pre účely kontroly.
20. V štádiu realizácie stavby je investor povinný dodržat‘ všetky podmienky vyjadrení,
stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov.
21. Predpokladaná lehota na dokončenie stavby je do 44 mesiacov od začatia stavebných prác po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
22. Stavebník je povinný v zmysle 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámit‘ začatie
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stavby príslušnému stavebnému úradu.
23. Stavebník je povinný podl‘a 66 ods. 4 písm.

j) stavebného zákona stavbu na viditeľnom
mieste označit‘ štítkom „STAVBA POVOLENA“.
24. V prípade nutnosti výrubu stromovje potrebné o vydanie súhlasu na výrub požiadat‘ príslušný
orgán ochrany prírody a krajiny.
25. Počas výstavby zaistit‘ bezpečnost‘ pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so staveniskom a
zabezpečit‘ prístup k dotknutým okolitým nehnutel‘nostiam.
26. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do trvalého užívania požiadat‘ v zmysle 79
stavebného zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom návrh má obsahovat‘
náležitosti podl‘a 17 vyhlášky č. 45 3/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
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Rozhodnutie o námietkach účastnfkov konania:
Účastníci konania nevzniesli námietky proti realizácii stavby.
V zmysle 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
So stavbou možno začat‘ až po nadobudnutf právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle
67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnost‘, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost‘.

Odóvodnenie
Dňa 24.09.202 1 podali Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Cordákova 6, 8 v Košiciach, zastúpení spoločnost‘ou Stavebné bytové družstvo II. Košice,
Bardejovská 3, Košice, žiadost‘ o stavebné povolenie na stavbu s názvom „Obnova bytového
domu Cordákova 6, 8, Košice“ súpisné číslo 1209 na pozemku KN-C parcelné číslo 3177
v katastrálnom území Grunt. Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na
predmetnú stavbu bob začaté stavebné konanie.
V zmysle 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby sa
stavebné úpravy a udržiavacie práce nevyžaduje.
Správny poplatok vo výške 100 € slovom Jednosto eur bol stavebníkmi dňa 24.09.202
zaplatený v zmysle pol. 60 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znenf neskorších predpisov.
Bytový dom súpisné číslo 1209 na pozemku KN-C parcelné číslo 3177 v katastrálnom
území Grunt je vo vlastníctve stavebníkov podl‘a listu vlastníctva č. 2253. Stavebníci predbožili
zápisnicu zo schódze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Cordákova 6,8,
Košicezo dňa 11.04.2021.
Stavebný úrad, pracovisko Košice Západ, oznámil verejnou vyhláškou dňa 01.10.202d
podl‘a 61 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým
orgánom a od ústneho pojednávania upustil, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a
stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa domčenia 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 04.10.2021 a zvesená dňa 19.10.2021.
V zmysle 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení lfniovej
stavby alebo v odóvodnených prfpadoch aj zvlášt‘ rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastnfkov 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 oznámi začatie územného konania verejnou
r.vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
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Stavebný úrad upovedomjl účastníkov konania a dot1uuté 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. 2253 zo dňa 30.09.202 1,
kópia z katastrálnej mapy č. 139098/2021 zo dňa 30.09.202 1,
zápisnica zo schódze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu
Čordákova 6,8, Košice zo dňa 11.04.202 19,
osvedčenie projektanta,
stanovisko Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové
hospodárstvo, Č. OU-KE-OSZP3-2021/025432-002 zo dňa 29.07.2021,
posudok k výskytu chránených živoČíchov na bytovom dome Cordákova 1209/6-8
v Košiciach zo dňa 19.05.2021
vyj adrenie Obesného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana
prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/025301-002 zo dňa 06.07.2021,
stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Č. ORHZ-KE4-815-001ĺ2021 zo
dňa 21.06.2021.
-
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Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadost‘ o stavebné
povolenie z hl‘adísk uvedených v 62 ods. ťa 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami
8 a 9 vyhlášky Č. 453/2000 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 obrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, Či
obrozené 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 obrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené, Či ohrozené práva a právom chránené 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 dňom doruČenia.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej
rozhodnutia.
tohto
časti
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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 Košice Západ, Tr.
SNP 48/A, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmatel‘né súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
—

—

Ing. Ivea ramárová
poverená zstupovaním
vedúceho oddelen/a stavebného úradu
Doručí Sa:

Ť

1. Stavebníci:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Cordákova 6, 8 v Košiciach
+ odsúhlasená projektová dokumentácia
Zastúpení:
Stavebné bytové družstvo II. Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice
2. Projektant: Ing. Vladimír Oleár, OLICON plus s.r.o., Vansovej 12, 080 01 Prešov
3. Ostatní účastníci konania (t. j. vlastníci bytového domu na ulici Cordákova 6, 8
v Košiciach a osoby, ktorí majú k dotknutým nebnutel‘nostiam 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 KyP, 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
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice
4. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, 040 OlKošice
—

Informácie o spracúvaní osobných údajov podl‘a Článku 13 Nariadenia Európskeho partamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení níektorých zákonov sú zverejneně na
webovom sídle prevádzkovatel‘a www.kosice.sk a na úradnej tabuli v príestoroch prevádzkovatera.

