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ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto

rozhodlo:

Podľa § 88a, § 88 ods. 1 písm. b) a § 85 stavebného zákona v spojení s § 10
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a
§ 46 a nasL zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

dodatočne povoľuje

stavbu s názvom "Pole dance štúdio, ul. Meteorova, Košice." na pozemku KN-C
parcelné číslo 3193 v katastrálnom území Jazero pre stavebníka:

Stavo-dom SK s.r.o., Meteorová 2724, Košice, IČO: 47429399.

Popis stavby:

Predmetom dodatočného povolenia sú stavebné úpravy existujúceho objektu
pôvodne slúžiaceho ako odovzdávacia stanica tepla. Jestvujúca stavba je jednopodlažný
z časti podpivničený objekt s plochou strechou. Stavba je napojená na verejné siete

fO elektrickou, vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, zdrojom teplaje tepelné čerpadlo.

Dispozičné riešenie:
1.PP: sklad, technická miestnosť, schodisko, sklad
l.NP: veľká cvičebňa, detský kútik, chodba s WC, šatňa, sprchy, malá cvičebňa, prijímacia
miestnosť, zázemie recepcie s barom, sklad, umyváreň s WC, zádverie.



Celková zastavaná plocha budovy: 233 m2

Podlahová plocha určená na nebytové účely: 270,4 m2

Predmetná stavba má v zmysle § 43c ods. 1 písm. i) stavebného zákona charakter
nebytovej budovy, t.j. krytá budova pre šport.

Stavba sa povoľuje presne v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie stavby
z mája 2022 vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Antonom Červeňákom, Č. osvedčenia
3259*12, overenej stavebným úradom, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad zároveň

povoľuje užívanie stavby

podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.7111967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na účel zariadenia
starostlivosti o ľudské telo so zariadením spoločného stravovania - barom "Pole dance
štúdio".

Pre užívanie predmetnej časti stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 4
stavebného zákona v znení neskorších predpisova § 20 vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:

1. Pri užívaní stavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce hygienické, protipožiarne,
bezpečnostné predpisy a chrániť životné prostredie.

2. Počas užívania stavby je užívateľ povinný dodržať ustanovenia stavebného zákona,
platných technických noriem a súvisiacich predpisov, bezpečnostné a prevádzkové
predpisy výrobcov zariadení a prevádzkové predpisy stavby. Je povinný udržiavať stav
zariadenia podľa príslušných noriem a predpisov a vykonávať pravidelné prehliadky
a skúšky zariadenia.

3. Vlastník stavby je povinný v zmysle § 103 stavebného zákona dokumentáciu
skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene
vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému
úradu.

4. Stavbu užívať na účel určený v tomto rozhodnutí, a to na účel zariadenia starostlivosti
o ľudské telo so zariadením spoločného stravovania - barom "Pole dance štúdio".

Na stavbe neboli zistené žiadne nedostatky.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli námietky proti vydaniu rozhodnutia o dodatočnom
povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním.

Odôvodnenie

fO Dňa 30.03.2022 podal Stavo-dom SK s.r.o., Meteorová 2724, Košice, IČO:
47429399 žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním
s názvom stavby "Pole dance štúdio, ul. Meteorova, Košice." na pozemku KN-C parcelné
číslo 3193 v katastrálnom území Jazero. Uvedeným dňom bolo začaté konanie
o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním.
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Správny poplatok vo výške 600 € slovom šesťsto eur bol stavebníkom dňa
25.04.2022 zaplatený v zmysle pol. 60 písm. g) a 61 Sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Budova na pozemku KN-C parcelné číslo 3193 v katastrálnom území Jazero je vo
vlastníctve Mesta Košice, Tr. SNP 481A, Košice podľa listu vlastníctva Č. 1704 a v nájme
Tepelného hospodárstva s.r.o., Komenského 7, Košice na základe nájomnej zmluvy Č.

58/2006 zo dňa 02.02.2006. Stavebník má s nájomcom stavby uzavretú zmluvu
o podnájme zo dňa 06.07.2018.

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neobsahovala predpísané doklady,
stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh vyzval žiadateľa na doplnenie potrebných
dokladov k žiadosti a súčasne konanie o dodatočnom povolení stavby spojenom
s kolaudačným konaním pod Č. MKlA/2022/13824-021 IV IKON zo dňa 28.04.2022
prerušil. Dňa 01.07.2022 žiadateľ doplnil chýbajúce doklady.

Z predložených dokladov vyplynulo, 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.

Stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh, oznámil dňa 25.07.2022 pod Č.
MKlA/2022/13824-04/IV/KON začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojenom
s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a ods. 7
a ods. 9, podľa § 61 ods.1 a ods. 4 a § 80 stavebného zákona a vyhlášky Č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a k prerokovaniu veci
nariadil na deň 13.09.2022 ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením.

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle
www.kosice.sk vyvesená dňa 15.08.2022 a zvesená dňa 30.08.2022.

Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby
spojenom s kolaudačným konaním, že môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že stavba je zrealizovaná v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie. Námietky nepodal nikto z účastníkov konania.

Dotknuté orgány vydali kladné stanoviská ku dodatočnému povoleniu predmetnej
stavby spojenému s kolaudačným konaním, a to:

• OR Hasičského a záchranného zboru Košice, č. ORHZ-KE4-1377-004/2022 zo dňa
16.09.2022

• Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska odpadového
hospodárstva, Č. OU-KE-OSZP3-2021/033485-002 zo dňa 02.09.2021

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Č. 2021/04953-
05/3407-HŽPZ zo dňa 29.10.2021

• Inšpektorát práce vydal oznámenie o neúčasti na konaní o zmene v užívaní časti stavby
pod Č. IPKE/IPKE_BOZP_IKO/BEZ/2022/307-2022/9991 zo dňa 23.08.2022.II' 

Stavebný úrad, pracovisko Košice _ Juh, na základe doložených dokladov dospel
k záveru, že vyššie uvedená stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými
stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými
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predpismi aje ju možné dodatočne povoliť. Predmetná stavba je v súlade s platnou
územnoplánovaco u dokumentáciou ÚPN HSA Košice.

Dokumentácia stavby splňa všeobecno-technické požiadavky na výstavbu
stanovené § 47 až § 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky 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 schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré
by bránili dodatočnému povoleniu predmetnej stavby spojenému s kolaudačným konaním.
Pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe zistené žiadne nedostatky.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči dodatočnému povoleniu stavby
spojenému s kolaudačným konaním a vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani
protichodné.

Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou
vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom sídle
www.kosice.skpo dobu 15 dní. Posledný deňje tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov podať na stavebný úrad, pracovisko Košice
- Juh, Smetanova 4, Košice, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie je
možné preskúmať súdom.
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ng. Jaroslav Polaček
primátor mesta

Doručuje sa:
1. Stavo-dom SK s.r.o., Meteorová 2724, Košice
2. Ing. Anton Červeňák, Alešovo nábrežie 36, Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
4. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, Komenského 7, Košice
5. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby,

ktorí majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva
k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - bytový
dom Važecká 9-12, Košice)
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Na vedomie:
(}) MČ Košice nad Jazerom, Poludníková 7, Košice

2. VSD holding s.r.o., Donská 5, Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové

hospodárstvo, Komenského 52, Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
6. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiamická 4, Košice
7. Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice
8. Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky, Tr. SNP 48/A, Košice
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
10. Východoslovenská distribučná a.s , Mlynská 31, Košice
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s OZ, Komenského 50, Košice
12. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava

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 prevádzkovatel'a www.kosice.sk a na úradnej tabuli
v priestoroch prevádzkovatel'a.
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