
MESTO KOŠICE (ll)'aše čisto: MK/A/2021102738-14
Špeciálny stavebný úrad (MK/A/2019/0349l). . ·v Košiciach, 08.02.2021 
pre miestne a účelové komunikácie . Vybavuje: Ing. Resteiová
Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

01~ 01'/;;/1dňa: ..............•..•.........• - stalo sa vykonaterným
V Košiciachdňa: !.Ť.:.~~:.!!l.~Odpis: .JfJ>.-~~~ MESTO KOŠICE

ROZHODNUTIE

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných
komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR Č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisova § 3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon") a to pôsobnosť špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného
zákona, konajúci podľa § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") - (ďalej
len "tunajší správny orgán"), vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny
poriadok"), ktorým podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku

zastavuje

správne konanie vedené podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona vo veci
odstránenia nepovolenej stavby "Spevnené plochy na pozemku registra "C" KN
s parcelným číslom 305/430 (pôvodné číslo parcely 305/130) v katastrálnom území
Jazero" (ďalej len "stavba"), ktorej stavebníkom je KAMATRANS, s.r.o., Textilná 4, 040
12 Košice, IČO: 36695751 (d'alej len "stavebník"), nakoľko odpadol dôvod konania
začatého na podnet správneho orgánu.

ODÔVODNENIE

Dňa 28.07.2016 poverení zamestnanci tunajšieho správneho orgánu vykonali štátny
stavebný dohľad v súlade s § 98 ods. 2 písm. a) stavebného zákona vo veci zistenia, či sa
stavba "Spevnené plochy na pozemku registra "C" KN s parcelným číslom 305/130 (od
cca marca 2019 je to č. p. 305/430) v katastrálnom území Jazero" vykonáva podľa
stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia.

Výkonom štátneho stavebného dohľadu dňa 28.07.2016 bolo zistené, že na predmetnej
parcele je zrealizovaná nepriepustná spevnená plocha z asfaltobetónu, resp. asfaltovej drte
o výmere cca 1979 m2 bez jej odvodnenia, ktorá je oplotená plnostenným nepriehľadným
oplotením z oceľových stÍpikov osadených do ŽB pätiek a trapézového plechu vo výške cca
!,O m. Spevnená plocha bola realizovaná firmou KAMATRANS, s.r.o. približne v máji 2016.
Stavba je zrealizovaná vo väčšej miere na pozemku registra "C" KN s parcelným číslom
305/130 v katastrálnom území Jazero, ktorý je vo vlastníctve firmy LABAŠ s.r.o. Konateľ



spoločnosti KAMATRANS, s.r.o. pán Vladimír Kostišče do zápisnice zo štátneho stavebného
dohľadu uviedol, že spevnenú plochu zrealizovali za účelom parkovania motorových vozidiel
ich vlastnej firmy, ktoré používajú na podnikanie, ktoré im vyplýva z výpisu z obchodného
registra. Ďalej uviedol, že na stavebnú činnost' nemali stavebné povolenie podľa stavebného
zákona ani iné povolenie podľa osobitných predpisov. Z ohliadky stavby bola vyhotovená
fotodokumentácia, ktorá tvorí prílohu zápisnice č. A/2016/15877-6 zo dňa 28.07.2016.

Štátny stavebný dohľad bol ukončený so záverom, že zo zisteného skutkového a
právneho stavu veci a na základe vyjadrenia vlastníka, ktorý je zároveň aj stavebníkom
stavby, bolo potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie. Pretože stavebné povolenie na túto
stavbu nebolo vydané je potrebné stavbu dodatočne povoliť alebo nariadiť jej odstránenie, čo
bude závisieť od výsledku správneho konania, ktoré bude vedené správnym orgánom podľa
ustanovení § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona v spojení s ustanoveniami § 88a
stavebného zákona.

Tunajší správny orgán podľa § 18 správneho poriadku v spojení s § 88 ods. 1 písm. b)
stavebného zákona a § 88a stavebného zákona oznámil stavebníkovi listom č.
MK!A/2017/10941-1 zo dňa 24.03.2017 z vlastného podnetu začatie konania o dodatočnom
povolení resp. odstránení stavby. Zároveň tým istým listom bol stavebník podľa § 88a ods. 1
stavebného zákona v spojení s § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzvaný, aby v lehote 3
mesiacov odo dňa doručenia tohto oznámenia a výzvy predložil tunaj šiemu správnemu orgánu
doklady otom, že dodatočné povolenie predmetnej stavby nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpismi a ďalšie doklady potrebné pre toto konanie. Stavebník bol
upozornený na to, že ak požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich
podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie
stavby (§ 88a ods. 2 stavebného zákona). Taktiež bol upozornený na prípady, kedy stavebný
úrad je povinný nariadiť odstránenie stavby. Dané oznámenie a výzva boli stavebníkovi
doručené dňa 03.04.2017. Zároveň bolo toto začaté konanie prerušené rozhodnutím č.
MK!A/2017/10941-2 zo dňa 24.03.2017 do doby predloženia požadovaných dokladov, resp.
do doby márneho uplynutia určenej lehoty na ich predloženie.

Stavebník prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu listom č. IDS-20 1710 14- 
02/01 zo dňa 21.07.2017, ktorý bol tunajšiemu správnemu orgánu doručený dňa 21.07.2017
požiadalo predlženie lehoty na predloženie dokladov, ktoré boli uvedené vo výzve. Tunajší
správny orgán žiadosti vyhovel a listom Č. MK! A/20 17/10941-4 zo dňa 03.10.2017 lehotu na
predloženie dokladov predlžil o d'alšie 4 mesiace. Lehota na doplnenie dokladov márne
uplynula dňom 03.11.2017. Stavebník v určenej lehote nedoložil žiaden doklad, ktorým by
preukázal, že dodatočné povolenie predmetnej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpismi.

Preto tunajší správny orgán listom č. MK!A/2018/04208-5 (MK!A/2017110941) zo
dňa 22.01.2018 oznámil podľa § 18 správneho poriadku v spojení s ust. § 88 ods. 1 písm. b)
stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie
konania o odstránení predmetnej stavby a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 15.02.2018. Toto oznámenie bolo stavebníkovi doručené dňa
31.01.2018.

Stavebník v priebehu tohto správneho konania podal dňa 25.01.2018 listom Č. IDS-
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2017/014-01/1 zo dňa 25.01.2018 na tunajší správny orgán žiadosť o dodatočné povolenie
predmetnej stavby, hoci už v tejto veci prebiehalo na tunajšom správnom orgáne konanie o jej
odstránení. Žiadosť bola podaná s projektovou dokumentáciou vypracovanou v júli 2017 pod
názvom "Odstavná plocha pre návesy kamiónov". Žiadosť obsahovala len niektoré podklady,
ktoré boli uvedené vo výzve č. MKlA/2017110941-1 zo dňa 24.03.2017.

Toto podanie (žiadosť o dodatočné povolenie predmetnej stavby) bolo uskutočnené
v časovom období medzi oznámením začatia konania o odstránení stavby (t. j. od 22.01.2018)
a časom konania ústneho pojednávania (t. j. do 15.02.2018). Napriek tejto skutočnosti bolo
ústne pojednávanie uskutočnené. Na ňom boli zúčastnení oboznámení so všetkými
podkladmi, ktoré boli do času konania tohto pojednávania stavebníkom doložené. Tiež boli
oboznámení so skutočnosťou, že stavebník napriek vedenému konaniu o odstránení stavby,
požiadal tunajší správny orgán o jej dodatočné povolenie, aj keď v úvode tohto konania
nepreukázal, že dodatočné povolenie predmetnej stavby nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpismi. Z ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica č.
MKlA/2018/04208-8 zo dňa 15.02.2018.

Stavebníkovým podaním žiadosti o dodatočné povolenie predmetnej stavby sa začalo
nové správne konanie vedené podľa ust. § 88a a násl. stavebného zákona, ktoré tunajší
správny orgán v konaní o odstránení stavby vyhodnotil ako konanie o predbežnej otázke
podľa § 40 správneho poriadku, od posúdenia alebo rozhodnutia ktorej závisí rozhodnutie vo
veci, ktorá je predmetom tohto konania o odstránení predmetnej stavby. Výsledok posúdenia
predbežnej otázky je teda nevyhnutným predpokladom rozhodnutia v tejto veci. Z tohto
dôvodu bolo konanie o odstránení stavby vedené podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) stavebného
zákona prerušené podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 40 správneho poriadku
rozhodnutím Č. MKlA/2019/03491-12 zo dňa 29.05.2019 do doby vyriešenia predbežnej
otázky, ktorou je vydanie právoplatného rozhodnutia, ktorým bude ukončené správne konanie
o dodatočnom povolení predmetnej stavby, ktoré bolo začaté na tunajšom správnom orgáne
na základe stavebníkom podanej žiadosti o jej dodatočné povolenie (správne konanie vedené
pod Č. MKlA/2020/04425 (pôvodné Č. MKlA/2019/05702 a MKlA/2018/21987)).

Správne konanie o predbežnej otázke, t. j. konanie o dodatočnom povolení predmetnej
stavby vedené podľa ust. § 88a a násl. stavebného zákona, ktoré bolo začaté na tunajšom
správnom orgáne na základe stavebníkom podanej žiadosti o jej dodatočné povolenie -
správne konanie vedené pod č. MKlA/2020104425 (pôvodné č. MKlA/2019/05702 a
MKlA/2018/21987)), bolo právoplatne ukončené rozhodnutím č. MKlA/2020/04425-20 zo
dňa 04.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2020. Týmto rozhodnutím tunajší
správny orgán nariadil stavebníkovi odstrániť predmetnú stavbu.

Vydaním rozhodnutia č. MKlA/2020104425-20 zo dňa 04.08.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 16.12.2020, ktorým bolo stavebníkovi nariadené odstránenie stavby,
odpadol dôvod konania vo veci odstránenia predmetnej stavby začatého na podnet správneho
orgánu.

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku"Správny orgán konanie zastaví, ak
" odpadol dôvod konania začatého napodnet správneho orgánu. "
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Na základe vyssie uvedených skutočností sú naplnené dôvody pre zastavenie
správneho konania začatého z podnetu správneho orgánu, preto tunajší správny orgán
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku
nemožno odvolať. Preskúmanie rozhodnutia súdom upravuje osobitný predpis, ktorým je
Správny súdny poriadok (zákon NR SR č. 162/2015 Z. z.).

A1?d:y
Ing. Marta Makšimová

vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové komunikácie

Rozdeľovník
Doručí sa účastníkom konania
1. KAMATRANS, s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice - vlastník stavby, ktorýje stavebníkom
2. Ing. Pavol Berinšter, IDS Košice, s.r.o., Pri hati 1,040 13 Košice - splnomocnenec
3. LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 01 Košice - vlastníkpozemku
4. TEPLÁREŇ Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice - oprávnený z vecného bremena
5. ISTROFINAL, a.s., Mydlárska 87l8/7A, 010 01 Žilina- oprávnenýz vecného bremena

Na vedomie dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným - až po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia (nemá účinky doručenia)
6. MČ Košice - Nad Jazerom, Poludníková 7,040 12 Košice
7. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. DSÚažP, Ref. stavebného

úradu - pracovisko Košice - Juh)
8. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. hl. arch. mesta Košice)
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,04001 Košice
10. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, ŠSOPaK, Komenského 52, 041

26 Košice
11. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zadielska 1, 040 O 1 Košice

Informácie o spracúvaní osobných údajov podl'a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb 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 niektorých zákonov sú
zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch
prevádzkovateľa.
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