
 

 

 

        Košice, 26.10.2018 

        MK/A/2018/16183/III/PYT 

         

 

 

 

 

S T A V E B N É     P O V O L E N I E 
 

 

 Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice, ako vecne 

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

a stavebnom poriadku  (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, preskúmal 

žiadosť zo dňa 3.7.2018 spoločnosti NES-PAN & MARADA Development, s.r.o.,  so sídlom 

Alžbetina 41, Košice, ktorú v konaní na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť ESVE, 

s.r.o., Rázusova 45, Košice,  o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ZELENÁ STRÁŇ 

RESIDENTIAL PARK – II. ETAPA“  podľa ust. § 55 – 64 stavebného zákona v stavebnom 

konaní. 

Na základe výsledkov konania vedeného v zmysle ust. § 62 stavebného zákona a 

vyhodnotenia písomných vyjadrení účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov 

rozhodol takto: 

 

Podľa ust. § 66 stavebného zákona  v spojení s ust. § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle ust. § 46 a nasl. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

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

IČO: 43827357 

 

p o v o ľ u j e 
 

stavbu „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK – II. ETAPA“,  na pozemkoch parc. č. 

1164/156, 1164/170, 1164/513, 1164/514, 1164/538, 1164/539, 1164/540, 1164/543, 

1164/710, 1164/711, 1164/726, 1206/7, 1163/110, 1163/112, 1158/7, 1158/84, 1158/100 

(pôvodne parc. č. 1158/84), 1209/36, 1163/122 (pôvodne pac. č. 1298/502 KN „E“) KN „C“ 

k.ú. Košická Nová Ves. 

 

Stavba je členená na stavebné objekty, z ktorých sa týmto rozhodnutím povoľujú: 

SO 09 – bytový dom C2 

SO 10 – bytový dom C3 

SO 15 – verejný STL plynovod zemného plynu (vetva B2) 

SO 21 – NN rozvody 

SO 29 – sadové úpravy, drobná architektúra 

SO 30 – vnútroareálové osvetlenie 
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SO 34 – pripájacie plynové potrubie 

SO 35 – prípojky NN rozvodov 

SO 36 – prípojky slaboprúd 

 

Majetkovoprávne vzťahy: 

 

NES-PAN&MARADA Development, s.r.o., Alžbetina 41, Košice, IČO: 43827357 je 

vlastníkom pozemkov, preukázaných výpismi z katastra nehnuteľností:  

parc. č. 1164/538 - 539, 1164/541, 1164/543, 1164/711 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na 

LV č. 3467 

parc. č.  1158/100 (pôvodne parc. 1158/84 KN „C“), 1164/156, 1164/513 - 514, 1164/519, 

1164/710, 1164/726 - 728 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na LV č. 2181 

parc. č. 1206/7  KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na LV č. 2265 

parc. č. 1163/110,   1163/112 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na LV č. 3072 

parc. č. 1163/122 (pôvodne pac. č. 1298/502 KN „E“) KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na LV 

č. 3520 

parc. č. 1209/36 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na LV č. 3093 

 

GH Realinvest, s.r.o., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 36353981 – je vlastníkom pozemku 

1158/7 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na LV č.  3103. 

Stavebník preukázal k pozemku iné právo v zmysle ust. § 139 stavebného zákona zmluvou 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 29.3.2018. 

 

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, IČO: 00691135 je vlastníkom pozemkov: 

parc. č. 1163/103, 1163/109, 1164/170 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves na LV č. 1050 

Stavebník preukázal k pozemku iné právo v zmysle ust. § 139 stavebného zákona zmluvou 

o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych 

práv č. 2014000678 zo dňa 31.3.2014. 

Základné technické údaje o stavbe: 

 

Komplex bytových domov pozostáva z 10 samostatných blokov, z ktorých posledné 2 bloky 

sú predmetom tejto druhej etapy. V rámci etapizácie sú realizované aj príslušné inžinierske 

siete.  

 

SO 09 a SO 10 - bytový „C2“ a „C3“ – na pozemkoch parc. č.  1164/156, 1164/710, 1206/7, 

1163/110, 1163/112 a 1163/122  KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves. Založenie objektov bude na 

systéme železobetónových základových pásov a na železobetónových pätkách pre stĺpy 

železobetónového skeletu, ktoré sú uložené, resp. podoprené sústavou baranených ihlanových 

pilót 500 x 500 mm hĺbky 5,0 m. Súčasťou zakladania objektov bytových domov sú stavebné 

objekty SO 27 – oddrenážovanie územia a SO 28 - hrubé terénne úpravy, spočívajúce 

v odhumusovaní územia a realizácii  štrkové dosky hr. 300 mm pod objektmi BD, pod 

ktorými sa bude nachádzať odvodňovací viacúrovňový drenážny systém na zachytávanie 

dažďových vôd stekajúcich z fasád a vôd podložia. Drenážny systém je navrhnutý zo 

zberných a hlavných vetiev. Rozmery objektov bytových domov sú  73,95 m x 17,75 m.  

Pozostávajú z piatich podlaží, z ktorých je 1.PP čiastočne zapustené v teréne, ostatné štyri sú 

nadzemné a posledné podlažie je čiastočne ustupujúce. Pozostávajú z dvoch samostatných 

sekcií, navzájom oddilatovaných po celej výške objektu.  1.PP  dispozične  pozostáva  
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z automobilových státí, technických priestorov, skladových priestorov a príslušných 

komunikačných priestorov. Obvodový plášť je navrhnutý z keramických tvárnic 

POROTHERM 30 Profi hr. 300 mm, vnútorné deliace steny sú navrhnuté z tvárnic 

POROTHERM 25 AKU MK hr. 250 mm. Obvodový plášť bude vo finálnej fáze zateplený 

minerálnou vlnou  hr. 180 mm.  V úrovni pod terénom sa použije tepelná izolácia 

z extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm. Strešný plášť pozostáva z jednoplášťovej plochej 

strechy s minimálnym sklonom 1,75 % s klasickým poradím vrstiev so štrkovým zásypom. 

Objekty budú samostatnými prípojkami napojené na prívod vody, splaškovú a dažďovú 

kanalizáciu, elektrinu, plyn a slaboprúdy. Príprava teplej vody je navrhnutá v samostatných 

zásobníkových ohrievačoch vody. Zdrojom tepla budú 4 plynové kondenzačné kotly o výkone 

spolu 180 kW. Vetranie sociálnych priestorov, varného miesta kuchyniek a chodieb bude 

nútené, radiálnymi ventilátormi.  

Kapacita každého bytového domu je 58 bytových jednotiek rôzneho štandardu, spolu 116 

bytov. 

 

SO 15 Distribučný STL plynovod časť vetvy B2 (pokračovanie) –  Bodom napojenia  je  

existujúci plynovod D90 PE100TS pri bytovom dome B1 riešený v rámci I. etapy stavby. 

Trasa bude pokračovať  v súbehu s verejným vodovodom popri prístupovej ceste. Distribučný 

plynovod vetva B2 D90 PE, PN 300 kPa je v celkovej dĺžke 106,8 m. Potrubie plynovodu 

z plastových rúr Wavin TS DOQ bude vedené v zemi s min. krytím 0,8 a 1,0 m pod 

vozovkou. V miestach s križovaním a súbehu vedení platí STN 73 6005. 

 

SO 21 NN rozvody, SO 35 prípojky NN rozvodov – Bod napojenia je na pozemku parc. č. 

1158/7 KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves, z novej trafostanice DTS Shopbox. NN rozvody budú 

prevedené káblami NAYY J 4x150 uloženými v zemi, popri prístupovej komunikácii.  Každý 

BD bude mať na vonkajšej stene umiestnené z oboch strán káblové skrine, z ktorej budú 

napojené elektromerové rozvádzače pre 8 elektromerov. Káblové skrine budú na verejne 

prístupnom mieste. V miestach s križovaním a súbehu vedení platí STN 73 6005. 

 

SO 29 Sadové úpravy a drobná architektúra – nadviaže kompozične na predošlú etapu, 

s použitím rovnakých rastlín a štýlom zákonov okolo chodníkov. Medzi obytnými blokmi je 

detské ihrisko s lavičkami a veľká trávnatá plocha oddelená od okrajov stromami. 

 

SO 30 Vnútroareálové osvetlenie – Vnútroareálové pešie komunikácie budú osvetlené 

jednostrannou sústavou, s výbojkovými svietidlami na stožiaroch s prírubou vo výške  6 m. 

Napojenie osvetlenia bude z existujúceho rozvodu VO 1. Etapa. Pre túto etapu je pripravený 

kábel, na ktorý sa naspojkuje nový kábel a pokračuje k novým svietidlám B19-21. Druhá 

vetva B17-18 bude napojená z existujúceho svetla B3 súbežne s trasou nových NN rozvodov. 

Osvetlenie bude ovládané súmrakovým spínačom, ktorý je v rozvádzači RVO2. Meranie 

spotreby elektrickej energie bude v rozvádzači RVO2. Káble jednotlivých stožiarov budú 

privedené cez chráničku, osadenú do základu stožiarov. Navrhnutých je 5 svetelných bodov 

označených vo výkresovej časti ako B17-B21. 

 

SO 34 pripájacie plynové potrubia –  budú pripojené na verejný distribučný plynovod „B2“  

pomocou navŕtavacej armatúry D90/32. Za napojením sa vytvorí zemný plynový uzáver so 

zemnou zákopovou súpravou ukončenou v poklope s označením plyn. Dĺžka prípojky pre BD 

C2 je 4,3 m a pre BD C3 6,5 m. Potrubie bude uložené v zemi s min. krytím 0,8 a 1,0 m pod 

vozovkou. V miestach križovania s inými jestvujúcimi IS sa bude prevádzať ručný výkop. 
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SO 36 Prípojky slaboprúdu – rieši pripojenie bytových domov na vedenie dátových 

a oznamovacích rozvodov. Káble na chodbách BD budú vedené pod omietkou 

v bezhalogénových rúrkach. 

 

Zastavaná plocha stavby:  

            bytový dom C2 - 1258,18 m
2 

            bytový dom C3  - 1258,18 m
2
 

Podrobnosti o stavbe  sú zrejmé z projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú v zmysle § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona tieto 

podmienky: 

 

1,  Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vyhotovenej  d.g.A. design graphic 

architecture s.r.o., Popradská 80, Košice, Ing. Mgr.art. Radovanom Gonosom,  reg. č. * 

1199AA *, overenej stavebným úradom  v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

2,   Termín ukončenia stavby sa stanovuje na 36 mesiacov od začatia stavby. 

3, Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať na požiarnu ochranu, dbať na ochranu zdravia a osôb na 

stavenisku, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. 

4, Stavebník v zmysle ust. § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby osobou  

oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. V zmysle ust. § 75a ods. 4 

doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii stavby.  

5,   Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné technické predpisy a normy: 

- ustanovenia § 46 – § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na navrhovanie 

a uskutočňovanie stavieb, 

- ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu, 

- nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko,  

- ustanovenia vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 

ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 

- ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

-  všeobecné platné technické požiadavky, normy pre daný charakter prác, technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  

6,  Pri uskutočňovaní prác na stavbe je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.  

     147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

7,  Stavba bude uskutočňovaná dodávateľským spôsobom, zhotoviteľ stavby bude vybraný    

výberovým konaním. V súlade s ust. § 62 ods. 1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa 

stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania  a predloží  
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jeho oprávnenie na stavebnú činnosť spolu s menom a adresou stavbyvedúceho a jeho 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Stavbyvedúci zodpovedá za vedenie stavebného 

denníka o stavbe, za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie 

stavby a za uskutočňovanie stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 

úradom, STN EN a platných predpisov. 

8,  Odpad vznikajúci pri stavebných prácach je stavebník povinný: 

- zatriediť podľa druhu v mieste jeho vzniku, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhl. č. 365/2015 Z.z. 

katalóg odpadov, utriedené odpady zhromažďovať a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením, alebo nežiaducim  únikom,  

- zhodnocovať odpady, resp. ponúknuť na zhodnotenie inému, ak nie je možné ich 

zhodnotenie, zabezpečiť odovzdaním osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi,   

 - nakladanie s nebezpečným odpadom zveriť oprávnenej osobe,  

- doklad o uskladnení resp. likvidácii odpadu vzniknutého stavebnou činnosťou, 

predloží stavebník Okresnému úradu Košice, odb. starostlivosti o ŽP, k vydaniu 

záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby. 

9, So stavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník 

oznámi tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby v lehote do 15 dní od začatia stavby. 

10,Stavebník je povinný podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona dbať, aby čo najmenej rušil 

užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli 

škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je  povinný nahradiť, uviesť do 

pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkom 

náhradu podľa všeobecných predpisoch o náhrade škody. 

11, Stavebník pred začatím výstavby oplotí stavenisko a zabezpečí jeho  vybavenie v zmysle 

predloženého projektu organizácie výstavby. 

12, V súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona, označí stavebník na viditeľnom 

mieste stavbu štítkom „STAVBA POVOLENÁ“. 

13,Stavebník  je povinný zamedziť znečisteniu prístupovej komunikácie, v prípade jej 

znečistenia, zabezpečiť jej bezodkladné  čistenie.  

14, Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh 

stavebníka vydá stavebný úrad. 

15, V zmysle § 43f stavebného zákona budú na stavbe použité len také stavebné výrobky, 

ktoré sú podľa zák.č. 133/2013 Z.z. vhodné na použitie na stavbe. Ku kolaudácii stavby 

bude stavebný úrad požadovať preukázanie vlastností výrobkov v súlade so  zák.č. 

133/2013 Z.z.. 

16, Pri uskutočňovaní stavby bude  podľa § 46d  vedený stavebný denník s  obsahom  zápisov  

o technologických a technických postupoch, vykonávaných kontrolných skúškach 

a ďalších dôležitých úkonoch na stavbe.  

17, K návrhu na kolaudáciu predloží stavebník všetky náležitosti predpísané ust. § 17 a 18 

vyhlášky MŽ SR č. 453/2000 Z.z.. V súlade s ust. § 5 ods. 2 zákona č. 555/2005  Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predloží 

stavebník ku kolaudácii energetické certifikáty budov. Taktiež predloží kolaudačné 

rozhodnutia na dopravné a vodné stavby, povoľované špeciálnym stavebným úradom.  

18, Stavebník je povinný dodržať podmienky a obmedzenia všetkých správcov podzemných  

inžinierskych sietí, zachovávať príslušné STN, pred začatím výkopových prác požiadať 

správcov týchto sietí o ich presné vytýčenie v teréne a práce realizovať spôsobom  
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určeným v jednotlivých stanoviskách dotknutých orgánov k výstavbe. 

19, Stavebník je povinný dodržať podmienky v zmysle odborného stanoviska Technickej 

inšpekcie, a.s. k PD č. 1695/3/2018 zo dňa 24.4.2018. 

20, Zakladanie stavby musí rešpektovať výsledky inžiniersko-geologického prieskumu 

územia a z neho vyplývajúce podmienky výstavby.  

21, Stavebník v priebehu výstavby dorieši  pešie prepojenie na systém chodníkov z obytného 

súboru na ulice Jaseňová a Herlianska. 

22, Stavebník je povinný dodržať plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných 

stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi štátnej správy, požiadaviek vlastníkov 

sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete 

podmienky dotknutých orgánov a samosprávy, najmä:  

 Krajský pamiatkový úrad Košice, č. KPUKE-2018/6317-02/25462/DU zo dňa 

14.3.2018: 

- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník 

povinný postupovať v zmysle ust. § 127 stavebného zákona a nález ihneď ohlásiť 

a urobiť nevyhnuté opatrenia na jeho ochranu. 

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odb., č. OU-KE-PLO-2018/033647-2-AB  zo 

dňa 11.7.2018 a OU-KE-PLO-2018/040443-2-AB zo dňa 11.9.2018: 

- zabezpečiť ochranu poľnohospodárskej pôdy, vykonať skrývku humusového 

horizontu odnímanej poľnohospodárskej pôdy, vyznačiť stabilné hranice budúceho 

staveniska v teréne, zamedziť vzniku svojvoľných skládok na priľahlých pozemkoch. 

Mesto Košice, k malým zdrojom znečistenia ovzdušia č. MK/A/2018/11150-2 zo dňa 

121.4.2018: 

- súhlas sa vydáva za podmienky, že prevádzkovateľ bude prevádzkovať zdroje 

v zmysle podmienok určených výrobcami. 

Dopravný úrad, č. 16288/2018/ROP-002-P/31818-Hu zo dňa 19.7.2018: 

1) Najvyšší bod bytových domov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich 

strechách /komíny, bleskozvody, antény a pod./, ostatných objektov a zariadení 

umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy 

a pod. nesmie prekročiť pri SO 09 nadmorskú výšku  334,21 m n.m.Bpv, t.j. výšku cca 

14,65 m od úrovne + 0,00 /319,56 m n.m. Bpv/, a pri SO 10 nadmorskú výšku 337,26 

m n.m. Bpv, t.j. výšku 14,65 m od úrovne + 0,00 /322,61 m n.m. Bpv/ 

c) 317,90-330,90 m n.m.Bpv, t.j. výšku 12,40 m nad úrovňou + - pre SO 08-10 

2) Najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane autožeriava prípadne použitého na 

montáž a demontáž vežového žeriava alebo na iné činnosti) použitých pri realizácii 

stavby nesmie prekročiť výšku 349,80 m n.m. Bpv, t.j. cca 27,20 m od úrovne + 0,00 

SO 10. 

3) Stavebné mechanizmy budú umiestnené na stavenisku maximálne 3 roky od začatia 

výstavby. 

4) Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred 

začatie stavby, s termínom montáže žeriavov, s údajom predpokladanej doby ich 

použitia a ich maximálnej používanej výšky (túto informáciu postačí zaslať 

elektronickou poštou na adresu ochranne,pasma@nsat.sk). 

5) Stavebník je povinný ihneď  po dosiahnutí maximálnej používanej  nadmorskej výšky 

žeriavom/žeriavmi predložiť Dopravnému úradu písomnú správu, ktorá bude 

obsahovať fotodokumentáciu zachytávajúcu žeriav/žeriavy spolu so záberom na  
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realizovanú stavbu/stavenisko (v prípade možnosti požadujeme  zaslať túto správu 

s fotodokumentáciou v elektronickej forme na adresu pasma@nsat.sk)  

6) Stavebník je povinný do 3 pracovných dní oznámiť Dopravnému úradu odstránenie 

žeriava/žeriavov zo staveniska (informáciu postačuje zaslať elektronickou poštou na 

adresu ochranne.pysma@nsat.sk). 

7) Stavebník je povinný predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní odo 

dňa dosiahnutia konečnej výšky SO 09 a SO 10 písomnú správu, ktorá bude 

obsahovať fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na jednotlivé bytové domy 

a taktiež pohľad na bytové domy v zábere s už existujúcou zástavbou a nasledujúce 

údaje, spracované a overené autorizovaným geodetom, dokladujúce splnenie 

podmienky č. 1 ods I. tohto rozhodnutia: 

a) rovinné súradnice Y, X v systéme S-JTSK (rohy bytových domov), 

 b) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 

(geometrický stred a rohy bytových domov) 

 c) skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, atiky,  najvyššieho bodu bytových 

domov (vrátane všetkých zariadení umiestnených na streche) a najvyššieho bodu 

bleskozvodu. 

 Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre 

vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo:11/2016“P, ktorý je 

zverejnený na internetovej stránke Dopravného úradu (viď link – 

http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2/) podľa bodu 3.16 

„zamerania pre potreby Dopravného úradu“, bez potreby dodania formulára údajov 

a metaúdajov. 

8) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby a stavebných 

mechanizmov musia byť s Dopravným úradom vopred prerokované. 

9) V prípade zmeny stavebníka, resp.  zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. 

stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu 

odo dňa, kedy k zmene došlo. 

SPP-distribúcia, a.s., č. TD/2485/2018/Uh zo dňa 19.6.2018: 

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný realizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo 

k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu 

ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže 

mať za následok  vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za 

spôsobenú škodu, pričom mu za porušenie tejto podmienky môže byť uložená sankcia. 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení, 

- minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na 

adresu SPP-distribúcia, a.s. Ing. Radovan Illith, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení a pod., 

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené 

subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude 

možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo-právne vysporiadanie stavby 

- dodržať technické podmienky realizácie uvedené v tomto stanovisku. 
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Východoslovenská distribučná, a.s., č. 12539/2018 zo dňa 6.6.2018: 

- žiadateľ o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou stavby najskôr 

uzatvorí “Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“  s útvarom VSD, a.s. – Sieťový 

obchod, kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri 

zabezpečovaní náležitých podkladov nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy 

o pripojení,  

- pred pripojením nového odberného miesta alebo úprave maximálnej rezervovanej 

kapacity pripojenia – „MRK“ existujúceho odberného elektroenergetického 

zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle prevádzkového poriadku 

Zmluvu o pripojení,  

- pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok 

uvedených v tomto vyjadrení  aj obchodné podmienky pre pripojenie 

- v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, 

a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného 

odberného elektrického zariadenia. 

Slovak Telekom, a.s., č. 6611818516 zo dňa 27.6.2018: 

- Všeobecné podmienky  ochrany SEK:  

1, V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so 

SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  alebo zasahuje do 

ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak 

Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

 ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekomu, a.s. 

 vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

 odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace 

s preložením sietí iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstav.sk, 

055/7292632, 053/4411177. 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou 

funkčnosťou. 

2, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie zariadení priamo na 

povrchu terénu 

 preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré 

boli na jeho ochranu stanovené 

 upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na 

povrchu terénu 

 upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 
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 aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 

polohy zariadenia 

 zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777 

 overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality na VSST je potrebné si podať žiadosť 

o určenie bodu napojenia. 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu.  

 

      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 29695/2018 zo dňa 16.4.2018 

- pri realizácii sietí žiadame dodržať podmienky  STN 73 6005 – Priestorová úprava 

vedení technického vybavenia, 

- upozorňujeme, nad verejným vodovodom nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná 

ani podzemná stavby. Na základe tejto skutočnosti žiadame pri akejkoľvek výstavbe 

resp. rekonštrukcii dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu dané 

zákonom, t.j. DN500 min. 1,5 , a nad DN500 min. 2,5 m na obe strany.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne  námietky k vydaniu stavebného povolenia. 

      

So stavebnými prácami je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 

povolenia.  

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch 

rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.  

 

V zmysle ust. § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie právne záväzné aj pre 

právnych nástupcov konania. 

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 3.7.2018 bola tunajšiemu stavebnému úradu doručená žiadosť ESVE, s.r.o.,  

Rázusova 45, Košice v zastúpení stavebníka spoločnosti NES-PAN & MARADA 

Development, s.r.o., Alžbetina 41, Košice,  o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK - II. ETAPA“  na SO 09 – SO 10 bytové domy 

C2 a C3, SO 15 – verejný STL plynovod zemného plynu vetva B2, SO 21 – NN rozvody, SO 

SO 29 – sadové úpravy, drobná architektúra, SO 30 – vnútroareálové osvetlenie, SO 34 – 

pripájacie plynové potrubie, SO 35 – prípojky NN rozvodov a SO 36 – Prípojky slaboprúdu, 

na pozemkoch  k.ú. Košická Nová Ves. Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie  

č. j. A/2012/10389/III/Pt zo dňa 12.7.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2012 

a zmena územného rozhodnutia, ktorá bola vydaná pod č. MK/A/2018/08093/III/PYT zo dňa 

2.5.2018, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa. 29.6.2018. 
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K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia spracovaná d.g.A. design graphic 

architecture s.r.o., Popradská 80, Košice,  doklady o vlastníckych a iných vzťahoch 

k pozemkom parc. č. 1164/156, 1164/170, 1164/513, 1164/514, 1164/538, 1164/539, 

1164/540, 1164/543, 1164/710, 1164/711, 1164/726, 1206/7, 1163/110, 1163/112, 1158/7, 

1158/84, 1158/100 (pôvodne parc. č. 1158/84), 1209/36, 1163/122 (pôvodne pac. č. 1298/502 

KN „E“) KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves, kópia z katastrálnej mapy, splnomocnenie na 

zastupovanie a primerane vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 

správcov sietí k povoleniu stavby.   

Po uhradení správneho poplatku, stavebný úrad, pracovisko Košice – Východ, oznámil 

dňa 11.7.2018 verejnou vyhláškou začatie stavebného konania  podľa § 61 známym 

účastníkom konania  a dotknutým orgánom štátnej správy a vzhľadom k tomu, že sú 

stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad  pre 

posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho prerokovania žiadosti. Súčasne v oznámení 

o začatí stavebného konania oboznámil účastníkov konania s ich právami a povinnosťami 

a stanovil lehotu 7 pracovných dní, odo dňa doručenia oznámenia, kedy mohli účastníci 

konania uplatniť svoje námietky. Súčasne požiadal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti 

o životné prostredie podľa § 140 stavebného zákona, ktorý vydal pre navrhovanú činnosť 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania č. OPaK 2011/01418-23/SEE zo dňa 12.7.2011, o zaslanie písomného 

záväzného stanoviska podľa  ust. § 140b stavebného zákona k stavebnému konaniu stavby. 

V stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania k vydaniu 

stavebného povolenia pre uvedenú stavbu.  

 Dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenou osobou, spĺňa požiadavky 

ochrany životného prostredia a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na 

výstavbu. Stavebník oznámil, že stavbu bude realizovať dodávateľským spôsobom.  

Na základe uskutočneného konania, vedeného v súlade s ust. § 61-64 stavebného 

zákona, stavebný úrad posúdil, že uskutočnením stavby pri dodržaní podmienok stanovených 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad 

zaviazal stavebníka vo výrokovej časti spôsobom uskutočňovania stavby podľa ust. § 48 - § 

53 stavebného zákona. V zmysle uvedeného stavebný úrad posúdil, že stavba spĺňa 

požiadavky týkajúce sa záujmov spoločnosti a ochrany životného prostredia.   

 Vplyv stavby na životné prostredie, ochranu ovzdušia,  požiarnu ochranu, civilnú 

ochranu, bezpečnosť leteckej dopravy, ochranu poľnohospodárskej pôdy, ochranu 

pamiatkového fondu bol posudzovaný dotknutými orgánmi chrániacimi verejný záujem podľa 

osobitných predpisov (§ 126 stav. zákona), ktorých stanoviská neboli záporné ani 

protichodné. Požiadavky, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli vyhodnotené ako oprávnené, boli 

zapracované do výrokovej časti rozhodnutia.  

 Stavebný úrad v uskutočnenom nezistil dôvody, ktoré by bránili  vydaniu  rozhodnutia  

o povolení stavby. Podmienky stavebného povolenia vychádzajú taktiež z vlastných 

požiadaviek stavebného úradu reprezentované príslušnými ustanoveniami stavebného zákona 

a vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a z požiadaviek dotknutých orgánov. V tejto súvislosti bola 

skúmaná aj podmienka komplexnosti a plynulosti výstavby, zabezpečenie včasného 

technického  a občianskeho vybudovania na riadne užívanie navrhovanej stavby. Stavebný 

úrad bol informovaný o aktuálne prebiehajúcom stavebnom konaní pre dopravné stavby  
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(komunikácie a spevnené plochy) a o ukončenom stavebnom konaní pre vodné stavby 

(vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia a prislúchajúce prípojky k hlavným 

vetvám).  K vydaniu stavebného povolenia  neboli  vznesené žiadne námietky. 

Na základe týchto skutočností tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Podľa ust. § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému 

predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (ust. § 29 a ust. § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) má právo podať odvolanie ten, kto nebol 

účastníkom konania v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len v rozsahu, 

v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (ust. 

§ 29 ods.12, ust. § 37 ods. 1 a ust. § 19 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov). 
 

V súlade s ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona v platnom znení sa toto rozhodnutie o povolení stavby 

doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle  

www.kosice.sk.  

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jarmila V I R B O V Á 

               vedúci referátu stavebného úradu 

 

Za predmetnú žiadosť bol uhradený správny poplatok v hodnote 1050 € - Sk podľa položky č. 

60 písm. a) a g) zák.č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Príloha pre stavebníka: 

- overená dokumentácia stavby 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
1,  ESVE, s.r.o., Rázusova 45, Košice 

2,  NES-PAN & MARADA Development, s.r.o., Alžbetina 41, Košice 
3,  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice 

4,  GH Realinvest, s.r.o., Bajkalská 30, Bratislava, 825 19 

5,  d.g.A. design graphic architecture, s.r.o., Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Popradská 80, Košice   

6,  Ostatní účastníci konania (vlastníci susedných pozemkov a stavieb) – verejnou vyhláškou   

 

Na vedomie: 

7,  Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice 

8,  Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 

9,  SPP - distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 26, 825 19 
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10, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 

11, DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice 

12, Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky, Tr. SNP 48/A, Košice 

13, Mesto Košice,  ref. špeciálneho  stav. úradu,  Tr. SNP 48/A, Košice 

14, Okresný úrad  Košice, odb. pozemkový a lesný,  Zádielska 1, Košice 

15, Okresný úrad Košice, odb. krízového riadenia, Komenského 52, Košice 

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

17, Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 

18, Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, 823 05 

19, OR HaZZ, Požiarnická 4, Košice 

20, KR PZ, KDI, Kuzmányho 8, Košice 

21, ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice  

22, Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09 

23, UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 

24, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 30, Bratislava 

25, Technická inšpekcia, a.s.,  Južná tr. 95,  Košice 

26, Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice 

 
Rozhodnutie sa zverejňuje formou verejnej vyhlášky  vyvesenej na MÚ MČ Košice -Košická Nová 

Ves a  na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice (www.kosice.sk) 

 

Co: vybavujúci, Mgr. Bernadeta Pytelová, tel. 055/6419532 

 

 

Vyvesené dňa:        Zvesené dňa: 
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