Naše číslo: MKJA/2021114909-8
V Košiciach, 06.09.2021
Vybavuje:J.Prokopčáková

MESTO KOŠICE
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných
komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR Č. 41612001 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 predpisova to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty
a účelové cesty 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,
vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, ktorým podľa § 82 stavebného zákona

povoľuje užívanie
stavby:

"Bytový dom s polyfunkciou - LAGO"

v skladbe časti stavebného objektu: SO 03 - Spevnené plochy a komunikácie -

vnútroareálové
navrhovateľovi:

LaGO development s.r.o.,
Hlavná 119,
040 01 Košice
IČO: 50 383 965

miesto stavby:

pozemky evidované v registri "C" KN s parcelnými číslami 1592/80,
1592/85 - 114 a 1592/116 v katastrálnom
území Jazero, podľa
geometrického plánu Č. 31/2021 zo dňa 24.03.2021, úradne overeného
Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 11.05.2021
pod Č.
G 1-296/2021.

Účel užívania stavby: inžinierska stavba - spevnené plochy, komunikácie.
Pre trvalé užívanie stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR Č.
453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto
podmienky:
1. Vlastník stavby a Jej správca sú povinní stavbu užívať na stanovený účel v súlade
s dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní, stavebným povolením
fO
a týmto kolaudačným
rozhodnutím, všeobecne záväznými právnymi predpismi,
technickými predpismi a slovenskými technickými normami vzťahujúcimi sa na užívanie
pozemných komunikácií a sú povinní stavbu udržiavať v dobrom stavebnom a technickom

stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo hygienických a technických závad, závad
v schodnosti a v zjazdnosti a aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo k ohrozeniu jej
vzhľadu. Zmeny účelu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.
2.

Správcovstvo v zmysle § 3d cestného zákona na predmetnej stavbe bude vykonávať
navrhovateľ, ak sa nedohodne inak.

Pri podaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol vybraný správny poplatok
vo výške 250,- eur podľa položky 62a písm. g), sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je
prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
(prevodným príkazom na účet Mesta Košice zo dňa 17.06.2021).
ODÔVODNENIE
Navrhovateľ LaGO development s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice, IČO: 50 383
965, ktorého v konaní na základe splnomocnenia zastupuje HEST CO spol. s r. o., Zinková
10,04017 Košice, podal dňa 25.05.2021 (listom bez čísla a bez dátumu) na tunajší úrad Mesto
Košice špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu "Bytový dom s polyfunkciou - LAGO" v skladbe časti
stavebného objektu SO 03 - Spevnené plochy a komunikácie - vnútroareálové. Uvedeným
dňom bolo začaté kolaudačné konanie časti stavby.
Stavba sa nachádza na pozemkoch evidovaných v registri "C" KN s parcelnými číslami
1592/80, 1592/85 - 114 a 116 v katastrálnom území Jazero, podľa geometrického plánu č.
3112021 zo dňa 24.03.2021, úradne overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym
odborom dňa 11.05.2021 pod č. 01-296/2021.
Na predmetný stavebný objekt bolo vydané stavebné povolenia tunajším úradom Mestom Košice - špeciálnym stavebným úradom pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie pod číslom: MK!A120 18/15124-15 zo dňa 22.11.2018,
ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 31.12.2018.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU - KE
OSZP3/2020/051498/NIK zo dňa 01.12.2020 k predloženej dokumentácii v kolaudačnom
konaní nemal námietky v zmysle § 108 ods. 1 písm. m) a § 99 ods. 1 písm. b bod 5. Zákona
o odpadoch.
Tunajší úrad oznámil listom č. MK!A/2021114909-3 zo dňa 06.07.2021 podľa § 80
stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného
konania a súčasne nariadil k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 19.08.2021.
Zároveň správny orgán podľa § 142h písm. b) stavebného zákona upovedomil všetkých
účastníkov konania, že z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením
COVID-19 predlžil lehotu na vydanie rozhodnutia v tomto konaní o dobu trvania tejto
mimoriadnej situácie.
"

Navrhovaná stavba bola predmetom zisťovacieho konania podľa § 29 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, výsledkom ktorého bolo rozhodnutie príslušného orgánu
posudzovania vplyvov, ako príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné
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prostredie č. OU-KE-OSZP3-2017/008453 zo dňa 19.04.2017, podľa ktorého sa navrhovaná
činnosť nebude ďalej posudzovať. Dané rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle orgánu,
ktorý ho vydal: https:// www.enviroportal.sklskleia/detail/bytovy-dom-s-polyfunkciou-Iago.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek ŽP, ElA, ako dotknutý orgán vydal ku kolaudácii predmetnej
stavby záväzné stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2021/028209-002
zo dňa 15.07.2021. Po
preskúmaní predložených dokumentov a odporúčaných podmienok a opatrení pre etapu
prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho
konania Č. OU-KE-OSZP3-2017/008453 zo dňa 19.04.2017 vo vzťahu k projektovej

dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby "Bytový dom s polyfunkciou - LAGO" v skladbe
stavebného objektu SO 03 - Spevnené plochy a komunikácie - vnútroareálové, na pozemku
reg. "C" parc. č. 1592/80, 1592/85-114 a116 katastrálne územie Jazero, Okresný úrad Košice,
potvrdil ich súlad.
V oznámení o začatí kolaudačného konania boli účastníci konania a dotknuté orgány
upozornení, že námietky a stanoviská k predmetnému návrhu na vydanie kolaudačného
rozhodnutia môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Dňa 17.08.2021 VVS, a. s., Závod Košice sa účasti na kolaudačnom konaní
ospravedlnila a e-mailom zaslala stanovisko k tomuto konaniu, v ktorom uvádzajú, že
nesúhlasia s vydaním kolaudačnéhorozhodnutia pre SO 04 Spevnené plochy a komunikácie
- prístupo ' komunikácia a SO 03 Spevnené plochy a komunikácie - vnútroareálové.
Odberateľ - stave mK platí vodné a stočné ale bez fakturácie vôd z povrchového odtoku.
Ďalej uvádza, že vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je
----'Rožnélen na základe uzavretej zmluvy na odvádzanie odpadových vôd, ktorá sa vyhotoví po
odsúhlasení žiadosti o zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu. Žiadosť je treba podať
osobne v zákazníckom centre spoločnosti VVS, a. s., Košice, ktorej prílohu bude tvoriť
geometrický plán, porealizačné zameranie s vyznačením skutočnej veľkosti odvodňovanej
plochy (zvlášť plocha s asfaltovým krytom - kat. "A" a zvlášť plocha s krytom zo zámkovej
a vegetačnej dlažby - kat."B") a kópia tohto vyjadrenia.
Podanie podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku je možné urobiť písomne v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené
velektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o eletronickej podobe
výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej
podobe autorizované podľa osobitného predpisu o eletronickej podobe výkonu verejnej moci,
alebo ústne do zápisnice. E-mailom podaná pripomienka VVS, a. s., Závod Košice nebola
podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote troch pracovných dní doplnená a preto sa s ňou
správny orgán nezaoberal.
V určenej lehote ďalší účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky a dotknuté
orgány nevzniesli nesúhlasné stanoviská ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú
stavbu.
Z miestneho zisťovania bol spísaný protokol, z ktorého vyplýva, že stavba bola
uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Podmienky určené
v stavebnom povolení boli dodržané. Skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude
-ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného
prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení, preto špeciálny stavebný úrad rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti kolaudačného rozhodnutia.
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POUČENIE
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Košice - referát špeciálneho
stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon NR SR Č. 162/2015 Z. z.).
Podľa § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti tomuto kolaudačnému
rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona o ElA (§ 29 a § 37 zákona o ElA),
má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa
namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o EIA (§ 29 ods. 12, § 37 ods.
1 a § 19 ods. 1 zákona o ElA). Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní odo
dňa zverejnenia tohto kolaudačného rozhodnutia a možno ho podať na mesto Košice špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice.

~

Ing. Miriam Resteiová
poverená zastupovaním vedúceho referátu
špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové cesty

,.
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Rozhodnutie sa doručí
1. LaGO development s.r.o.,

Hlavná 119, 040 01 Košice - stavebník;
2. HEST CO spol. s r.o., Zinková 10,040 17 Košice - splnomocnenec;
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. právne a majetkové, Ref.
nakladania s majetkom);
4. MČ Košice - Nad Jazerom, Poludníkova 7,04012 Košice;
5. Milen, s.r.o., Galaktická 16, Košice;
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)
6. Ing. Gabriel Krivda, Mliečna 31, 040 14 Košice- projektant;
7. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. stavebného úradu pracovisko Košice - Juh);
8. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. DaŽP, Ref. dopravy) - cestný
správy orgán;
9. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. útvaru hlavného architekta
mesta Košice);
10. KR PZ v Košiciach - KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice;
ll. OR HaZZ v Košiciach, Požiamická 4,04001 Košice;
12. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, (ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK), Komenského 52,
041 26 Košice;
13. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek, ElA, Komenského 52, 041 26 Košice;
14. Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59
---"';>c V,ice'
15. VVS, ~w
KosIce, Komenského 50, 042 48 Košice;
16. VSD, a.s., Mlynská 31,04291 Košice;
--rl-:-'FepláreňKošice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice;
18. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice;
19. DPMK, a.s., Bardejovská 6,04329 Košice - VO;
20. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14,04001 Košice;
21. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10,04001 Košice.
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MESTSKÁ ČASŤ
Košice ~ Nadjazerom
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Zverejnené od: 13.09.2021
,.
do: doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
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