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ROZHODNUTIE

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad L stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,prerokovalonávrh na zmenu
územného rozhodnutia s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a organizáciami a vyhodnotilo
námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Podľa výsledkov konania podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona nahrádza vydané
rozhodnutie pod číslom A/2009/11362-02/IV I dňa 14.10.2009 týmto novým

rozhodnutím o umiestnení stavby

s názvom: ""EUROPARK Barca - priemyselný areál" - Nultá etapa: Napojenie riešeného
územia na inžinierske siete a cestné komunikácie" v katastrálnom území Barca, Šebastovce
a Jazero situovanej na východnom okraji obce Košice - Barca (v katastrálnomúzemí Mestskejčasti
Košice - Barca na hranici s katastrálnym územím Mestskej časti Košice- Nad Jazerom),ktoréje zo
všetkých strán ohraničené železničnými traťami na západe v smeroch Košice - Barca - Plešivec
(trať 109 A), Košice - Barca - Čaňa - Hidasnémeti (trat' 109 B) a na východeje to Košice - Krásna
- Čierna nad Tisou (trať 101 A), pričom zjuhu je územie ohraničené železničnou spojkou pre
navrhovateľa:

EUROPARK KOŠICE, s.r.o., so sídlom Mudroňova Č. 31, 040 O 1 Košice (IČO: 36 606 502).

Umiestnenie stavby na pozemku sa mení a stavba sa umiestňuje tak, ako je zakreslené
v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis navrhovanej stavby - zmeny predmetnej časti stavby:
Navrhovaná zmena je z dôvodu zmeny pôvodných (zmena trasovania resp. výkonu alebo

kapacít) a doplnenia nových stavebných objektov oproti pôvodnej dokumentácii pre územné
rozhodnutie predmetnej stavby ""EUROPARK Barca - priemyselný areál" - Nultá etapa:
Napojenie riešeného územia na inžinierske siete a cestné komunikácie".

Predmetom zmeny územného rozhodnutia o umiestnení horeuvedenej stavby sú nasledovné
stavebné objekty (SO), ktoré sú situované v katastrálnom území Barca:
Se) 104 Oplotenie RSP (zmena názvu SO)

na pozemku KN-C parcelné číslo 2490/1 v katastrálnom území Barca
SO 202 Vodovodná prípojka (doplnenie SO)



na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2488, 2567, 2515, 2730, 1479/21 a 1479/23
v katastrálnom území Barca

SO 302 Odlučovač ropných produktov (zmena umiestnenia SO)
na pozemku KN-C parcelné číslo 1479/25 v katastrálnom území Barca

SO 304 Prečerpávacia stanice kanalizácie (doplnenie SO)
na pozemku KN-C parcelné číslo 1479/25 v katastrálnom území Barca

SO 305 Tlaková kanalizácia (doplnenie SO)
na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1479/25, 1546/1, 2567 a 2488 v katastrálnom území
Barca

SO 306 Kanalizačná prípoj ka (doplnenie SO)
na pozemku KN-C parcelné číslo 2488 v katastrálnom území Barca

SO 402 Regulačná stanica plynu RS 500 - 1200 (zmena SO)
na pozemku KN-C parcelné číslo 2490/1 v katastrálnom území Barca

SO 405 Prekládka STL plynovodu (doplnenie SO)
na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1479/21,1479/23 a 2515 v katastrálnom území Barca

SO 503 Káblová NN prípoj ka k RD PZZ v km 368,241 (zmena trasy SO)
na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1546/1, 2567, 2568, 1547/60, 1547/58, 1547/2,2488,
2490/1, 1547/62 (KN-E parcelné číslo 4-201), 1547/61 (KN-E parcelné číslo 2-8054/500),
1549/59 (KN-E parcelné čísla 2-8054/500 a 2-8052/502) v katastrálnom území Barca

SO 504 Verejné osvetlenie (zmena trasy SO)
na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2490/1, 2568, 2567, 2488, 1546/6, 1546/1, 1479/25,
1479/21,2515,2730,2564 a 2563 v katastrálnom území Barca

SO 505 Káblová NN prípoj ka k RSP (zmena názvu SO)
na pozemku KN-C parcelné číslo 2490/1 v katastrálnom území Barca

SO 506 Káblová NN prípoj ka prečerpávacej stanice kanalizácie (doplnenie SO)
na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2490/1, 2568, 2567, 2488, 1546/1 a 1 79/25
v katastrálnom území Barca

SO 507 Meranie spotreby (doplnenie SO)
na pozemku KN-C parcelné číslo 2490/1 v katastrálnom území Barca.

Podrobnosti o predmetnej stavbe sú zrejmé z predloženej a tunajším úradom overenej
dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Zmena podmienok pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu uvedené v rozhodnutí pod
č. pod č. A/2009/11362-02/IV/ ZO dňa 14.10.2009:

Podmienka uvedená pod č. 3 citovaného rozhodnutia sa doplňa, nahrádza nasledovne:
Uskutočnenie vodných stavieb (vyššie uvedené stavebné objekty SO 202, SO 302, SO 304 až SO
306) realizovaných v rámci predmetnej stavby je možné len základe stavebného povolenia na
vydanie ktorého je príslušný orgán štátnej vodnej správy, ako špeciálny stavebný úrad - Okresný
úrad Košice, odbo starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie
predovšetkým vodných stavieb - Vodovod a Kanalizácia musí byť predložený na citovaný špeciálny
stavebný úrad na vyjadrenie ešte pred zahájením stavebného konania.

Podmienka uvedená pod č. 10 citovaného rozhodnutia sa doplňa, nahrádza nasledovne:
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorý bude obsahovať podrobné
technické neseme a vyneseme podmienok uvedených vo vyjadreniach vydaných
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., je stavebník povinný predložiť
fO
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na prerokovanie a odsúhlasenie pred stavebným
konaním.

Podmienka uvedená pod č. 12 citovaného rozhodnutia sa doplňa, nahrádza nasledovne:
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude rešpektovať podmienky
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uvedené vo vyjadreniach vydaných spol. Východoslovenská distribučná, a.s., (Východoslovenská
energetika a.s.,) a musí byť opätovne predložený na vyjadrenie - posúdenie ešte pred stavebným
konaním.

Ostatné podmienky pre umiestnenie stavby, projektovú prípravu a realizáciu predmetnej
stavby uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby pod č. A/2009111362-02/IV 1 dňa 14.10.2009
ostávajú v platnosti.

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienkyproti
vydaniu rozhodnutia.

Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákonatri
roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote
podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcovjeho navrhovateľa a ostatných
účastníkov územného konania ( § 40 ods. 4 stavebného zákona ).

Odôvodnenie

Navrhovateľ: EUROPARK KOŠICE, s.r.o., so sídlom Mudroňova č. 31, 040 01 Košice
(IČO: 36606502) v zastúpení HABESO, s.r.o., so sídlom Rázusovač. 25, 04001 Košice IIČO: 36
217 6201 podal na tunajšom stavebnom úrade - Meste Košice, pracovisko Košice - Juh, podnet -
návrh na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom: ""EUROPARK Barca -
priemyselný areál" - Nultá etapa: Napojenie riešeného územia na inžinierske siete a cestné
komunikácie" v katastrálnom území Barca, Šebastovce a Jazero situovanej na východnomokraji
obce Košice - Barca (v katastrálnom území Mestskej časti Košice - Barca na hranici s katastrálnym
územím Mestskej časti Košice - Nad Jazerom), ktoré je zo všetkých strán ohraničenéželezničnými
traťami na západe v smeroch Košice - Barca - Plešivec (trať 109 A), Košice - Barca - Čaňa -
Hidasnémeti (trať 109 B) a na východe je to Košice - Krásna - Čierna nad Tisou (trať 101 A),
pričom zjuhu je územie ohraničené železničnou spojkou. Dňom podania návrhu bolo začaté
územné konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby.

Tunajší stavebný úrad k vyššieuvedenému uvádza, že platné územné rozhodnutie na
predmetné územie - predmetnú horeuvedenú stavbu bolo vydané tunajším stavebným úradom -
Mestom Košice, pracoviskom Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice pod č. Al2009/11362-
02/IVI dňa 14.10.2009 pre navrhovateľa: EUROPARK KOŠICE, s.r.o., so sídlom Mudroňovač. 31,
04001 Košice IIČO: 36 606 502/.

Tunajší stavebný úrad následne dňa 21.11.2011 vydal stavebné povolenie pod
č. Al20 11119526-02/IV1 na časť predmetnej stavby, a to stavbupod názvom " EUROPARKBarca-
priemyselný areál" SO 501.1 Prípojka VN, SO 501.2 Káblový prívod VN a SO 502 Trafostanicana
pozemku KN-C parcelné číslo 2490 v katastrálnom území Barca pre stavebníka: EUROPARK
KOŠICE, s.r.o., so sídlom Mudroňova č. 31, 040 O 1 Košice v zastúpení HABESO, s.r.o., so sídlom
Rázusova č. 25, 040 01 Košice. Tunajší stavebný úrad naviac uvádza, že taktiež vydával
rozhodnutia, ktorými bola predlžená platnosť uvedeného stavebného povolenia, ako aj následne
bola predlžená lehota výstavby - termínu dokončenia citovanej stavby.

V súlade s vyššie uvedeným tunajší úrad uvádza, že navrhovaná zmena je z dôvodu zmeny
pôvodných (zmena trasovania resp. výkonu alebo kapacít) a doplnenianových stavebnýchobjektov
oproti pôvodnej dokumentácii pre územné rozhodnutie predmetnej stavby ""EUROPARKBarca -
priemyselný areál" - Nultá etapa: Napojenie riešeného územia na inžinierske siete a cestné
komunikácie". Predmetom zmeny územného rozhodnutia o umiestnení horeuvedenej stavby sú vo
výroku uvedené stavebné objekty (SO), ktoré sú situované v katastrálnomúzemí Barca.

Navrhovateľ doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu nového
územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Navrhované umiestnenie predmetnej stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou.
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Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, v zmysle § 36
stavebného zákona oznámilo listom pod č. MKJA/2019/12982-01/IV/TOM, MKJA/2020/05324-
Ol/IV/TOM začatie územného konania o zmene rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby
všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne na
prerokovanie predloženého návrhu bolo nariadené ústne pojednávanie so stretnutím účastníkov
konania na tunajšom úrade a následným pokračovaním na mieste stavby.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice následne svojím
listom pod č. MKJA/2019112982-02/IV/TOM, MKJA/2020/05324-02/IV/TOM oznámilo zrušenie
vyššieuvedeného ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním (Predmetné oznámenie o
zrušení ústneho pojednávania bolo vydané na základe opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia
COVID-19 spôsobeným koronavírusom.).

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice následne svojím
listom pod č. MK/A/2019/12982-03/IV/TOM, MKJA/2020/05324-03/IV/TOM v zmysle § 36
stavebného zákona oznámilo začatie (pokračovanie) konania o zmene rozhodnutia o umiestnení
stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám a následne
uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Pri ústnom pojednávaní tunajší stavebný úrad oboznámil prítomných účastníkov konania
s predloženým návrhom, dokumentáciou pre územné rozhodnutie, ako aj všetkými dokladmi
nachádzajúcimi sa v predmetnom spisovom materiály. Stavebný úrad posudzuje podaniev rozsahu
v akom bolo doručené (prípadne v konaní preskúma aj vzájomné nadväznosti jednotlivých častí
stavby (stavebných objektov, resp. prevádzkových súborov)), pričom skonštatoval, že obsahom a
rozsahom predloženým dokumentácie pre územné rozhodnutie predmetnej stavby na zmenu
rozhodnutia o umiestnení stavby je doplnenie a zmena jednotlivých prípojok inžinierskych sietí -
stavebných objektov. Stavebné objekty, ktoré nie sú dotknuté touto dokumentáciou pre územné
rozhodnutie, a to komunikácie (vrátane prístupu na záujmové územie), ako aj železničného
priecestia v žkm 368,241 TÚ Čaňa - Barca ostávajú v pôvodnom rozsahu predmetnej stavby, na
ktoré bolo vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. K pôvodnej dokumentácii pre
územné rozhodnutie, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby bolo Železnicami
Slovenskej Republiky Bratislava, Generálnym riaditeľstvom, odborom expertízy vydané záväzné
stanovisko, ktorého súčasťou bolo aj železničné priecestie (križovanie).Navrhovateľ: EUROPARK
KOŠICE, s.r.o., je oboznámený s tým že, stavba železničného priecestia (križovania) v ďalšom
konaní bude posudzovaná ako objekt dráhy, ktorý bude povoľovať špeciálny stavebný úrad.

Tunajší stavebný úrad prerokoval návrh a zistil, že na základe predložených dokladov je
možné umiestniť predmetnú stavbu podľa návrhu iným spôsobom a nahradzuje právoplatné
rozhodnutie novým rozhodnutím o umiestnení stavby. Nové umiestnenie stavby vyhovuje .
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určeným vo vyhláške č. 532/2002 Z.z..
Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií nie sú záporné ani protichodné. Oprávnené
požiadavky, pripomienky pre spracovanie projektovej dokumentácie, vyplývajúce z ich písomných
vyjadrení ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov inžinierskych sietí, tunajší stavebný úrad
zosúladil a zakotvil do podmienok tohto rozhodnutia. Požiadavky, ktoré sa týkali samotného
uskutočňovania stavby, resp. jej budúceho užívania, budú predmetom prerokovania a vyhodnotenia
v následnom stavebnom konaní. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili
vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Na ústnom pojednávaní spojenom s
miestnym zisťovaním účastníci konania nevzniesli námietky a pripomienky k predloženémunávrhu
umiestnenia predmetnej stavby.

Predmetným rozhodnutím o umiestnení stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranémuobmedzeniu,
či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné
rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 700 eur bol zaplatený podľa pol. 59. písm. al2 Sadzobníka
správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov.
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Poučenie

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.

Kramárová
stavebného úradu

Doručí sa
1. Navrhovateľ: EUROPARK KOŠICE, s.r.o., Mudroňova č. 31, 040 O 1 Košice
2. HABESO, s.r.o., Rázusova č. 25, 040 01 Košice
3. TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14,040 17 Košice
4. TERRACHEM, s.r.o., Mudroňova 31,040 01Košice
5. UNI, spol. s r.o., Bauerova 1,04023 Košice
6. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 45 Bratislava
8. Mestská časť Košice - Barca, zastúpená starostom, Abovská č. 32,040 17 Košice
9. Mestská časť Košice - Nad jazerom, zastúpená starostkou, Poludníková č. 7, 040 12 Košice
10. Mestská časť Košice - Šebastovce, zastúpená starostkou, Podbeľová č. 1, 040 17 Košice

Na vedomie
1. Mesto Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a ŽP, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, .

Košice
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a

vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP -

orgán štátnej vodnej správy, Komenského č. 52,041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP - ElA, Komenského 52, Košice
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
8. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, 041 02

Košice
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, SAMaV Košice, Komenského 39/A, Košice
10. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
1'. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
13. Slovak Telekom, a.s., Poštová č. 18, P.O.Box D-30, 042 10 Košice
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava
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15. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6,04001 Košice
16. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská č. 3, Košice
17. Tepelné hospodárstvo S.LO. Košice, Komenského č. 7, Košice
18. DONO, spol. s LO., Podnikateľská 1, 040 17 Košice
19. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
20. Mesto Košice, oddelenie právne a majetkové, Trieda SNP 48/ A, Košice
21. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
22. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6,043 29 Košice
23. Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
24. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
25. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1,04078 Košice
26. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbo

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava

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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