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STAVEBNÉ POVOLENIE
Verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, ako vecne
a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
takto

rozhodlo:

Podľa § 66 stavebného zákona, v spojení 's ustanovením § 10 vyhlášky
Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl.
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povol'uje

stavbu s názvom "Centrálny sklad TAURIS Group Košice" na pozemkoch KN-C parcelné
čísla 305/90, 305/91, 305/92, 305/93, 305/94, 305/95, 305/96, 305/97, 323/31, 323/140,
305/282,323/182 a 323/170 v katastrálnom území Jazero - na ulici Textilná 6 v Mestskej časti
Košice - Nad jazerom pre stavebníka:

TAURIS, a.s., so sídlom Potravinárska 6,97901 Rimavská Sobota (IČO: 36773 123).

Popis stavby:

Stavba "Centrálny sklad TAURIS Group Košice" pozostáva z nasledovných
stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS):

SO 002 - Centrálny sklad
SO 003 - Vrátnica
SO 004 - Nákladná mostová váha



SO 007 - Prípoj ka VN
SO 008 - Transformovňa
SO 009 - Vnútroareálové rozvody NN
SO 015 - Areálové osvetlenie
SO 016 - Vstupná brána a Oplotenie
SO 017 - Sadové úpravy
SO 018 - Prístrešok pre bicykle

PS 01 - Technológia skladovania
PS 02 - Technológia chladenia a mrazenia
PS 03 - Rozvodňa NN
PS 04 - Elektrická požiarna signalizácia
PS 05 - Meranie a regulácia
PS 06 - Fotovoltaika
PS 07 - Kamerový systém.

Hlavný stavebný objekt (SO) SO 002 - Centrálny sklad je riešený na pozemkoch
KN-C parcelné čísla 305/93, 305/94, 305/95, 305/96, 305/97 a 323/31 v katastrálnom území
Jazero, ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt (halová stavba) bez podpivničenia so
vstavkom - administratívnou časťou na 2.NP (nadzemnom podlaží), pričom 3.NP (nadzemné
podlažie) je tvorené technickým schodiskom, ktoré slúži ako prístup na strechu haly. Objekt
bude zastrešený plochou strechou, pričom strecha objektu (strešné atiky) budú v troch
výškových úrovniach. Na objekte skladovej sú teda navrhnuté ploché strechy, vegetačná
extenzívna strecha, prístrešky nad vstupom a strešnými terasami s plochými strechami a
strešná zavesená markíza nad rampou. Časť strechy, ktorá je riešená ako zelená strecha bude
prístupná z administratívnych priestorov. Objekt bude napojený navrho anými prípojkami
na elektrickú sieť, vodovod a kanalizáciu. Hlavný vstup do budovy je na východnej fasáde.
Na priemyselné vstupy do haly sú navrhnuté sekčné brány. Vykurovanie: Zdroj tepla - Na
streche objektu sa osadí vonkajšia VRF jednotka v prevedení s tepelným čerpadlom. Ohrev
teplej vody bude zabezpečený v zásobníkovom ohrievači vody, ktorý bude napojený na zdroj
tepla. Na streche centrálneho skladu bude umiestnený lokálny fotovoltický zdroj
pozostávajúci z fotovoltických panelov. Celý vyrobený elektrický výkon bude použitý pre
vlastnú potrebu, bez dodávky el. energie do verejnej siete.

Jedná sa o výstavbu novej skladovej haly pre potravinársky priemysel
s chladiarenskými a mraziarenskými skladmi a súvisiacimi administratívnymi
a prevádzkovými priestormi.

Plošné bilancie a kapacitné údaje objektu:
Celková zastavaná plocha budovy: 3657,65 m2,

Celková úžitková plocha: .4525,46 m2,

pričom úžitková plocha 1.NP: 3417,47 rrr',
úžitková plocha 2.NP (vstavok - administratíva): 1078,99rrr',
úžitková plocha 3.NP (obslužné schodisko, výstup na strechu): 29,00 nr'.

Stavebný objekt SO 003 - Vrátnica je riešený na pozemku KN-C parcelné číslo
323/31 v katastrálnom území Jazero (v severovýchodnom rohu areálu odkiaľ je vstup pre
peších a aj dopravný vjazd), ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt bez podpivničenia.
Objekt bude zastrešený plochou strechou. Dispozične je objekt rozdelený na dve samostatné

,.prevádzkové časti so samostatnými vstupmi, a to na predajňu so zázemím a samotnú vrátnicu.
Vstup do vrátnice a vstup do predajne je orientovaný na sever, zásobovanie a východ
z priestorov vrátnice do areálu je na južnej strane. Vykurovanie: Ako zdroj tepla je navrhnuté
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tepelné čerpadlo. Objekt bude napojený navrhovanými prípojkami na elektrickú sieť,
vodovod a kanalizáciu.

Plošné bilancie a kapacitné údaje objektu:
Celková zastavaná plocha budovy: 263,38 nr',
Celková úžitková plocha: 214,64 rrr',
pričom úžitková plocha predajne: 78,48 rrr'.

Jedná sa o výstavbu budovy, ktorá bude plniť funkciu kontrolovania vstupu do areálu
a predajne.

Stavebný objekt SO 004 - Nákladná mostová váha je riešený na pozemku K -C
parcelné číslo 323/31 v katastrálnom území Jazero (v severovýchodnej časti areálu odkiaľ je
aj dopravný vjazd). Jedná sa o železobetónovú prefabrikovanú mostovú váhu s dÍžkou
vážneho mostu 18 m. Miestnosť pre obsluhu váhy sa nachádza v SO 003 - Vrátnica.

Stavebný objekt SO 007 - Prípoj ka VN: Jedná sa o podzemný kábel VN prípojky pre
novú trafostanicu v areáli firmy TURIS, ktorý vyústi z VN rozvádzača existujúcej kioskovej
trafostanice TS0220-9162. Predmetný kábel sa privedie do areálu firmy TURIS, kde bude
vedený v zemi, vedľa oplotenia areálu a ukončí sa vo VN časti navrhovanej trafostanice.

Stavebný objekt SO 008 - Transformovňa je riešený na pozemku KN-C parcelné číslo
323/140 v katastrálnom území Jazero (v juhovýchodnej časti areálu). Jedná sa o betónovú
transformačnú stanicu 2 x 1000 kVA. Do trafostanice sa osádzajú suché transformátory s
výkonom 1000 kVA.

Stavebný objekt SO 009 - Vnútroareálové rozvody : Jedná sa o napojenie
hlavného rozvádzača RH v NN rozvodni paralelnýrni káblami vo výkope, napojenie
rozvádzača vrátnice z RH a napojenie zariadení čerpacej stanice.

Stavebný objekt SO 015 - Areálové osvetlenie: Jedná sa o vonkajšie osvetlenie
parkoviska, chodníka a komunikácií, káblové rozvody, zemné práce a uzemnenie. Vonkajšie
osvetlenie bude zabezpečené novými vonkajšími svietidlami nainštalovanými na výložníkoch,
na nových osvetl'ovacích stlpoch, Osvetlenie sa napojí z rozvádzača RH. Ovládanie
osvetlenia je centrálne riešené v rozvádzači RH. Svietidlá sú na cestných oceľovo rúrkových
stožiaroch výšky 10m.

Stavebný objekt SO 016 - Vstupná brána a Oplotenie: Vstupná brána bude oceľová,
samonosná, posuvná, elektricky ovládaná. Celková dlžka oplotenia: 343,5 m, pričom
novonavrhované oplotenie bude z priemyselných 3D panelov, uchytávaných na štvorcové
stlpiky. Každý plotový dielec bude opatrený podhrabovou doskou. Oplotený bude aj
prístrešok pre kolobežky a bicykle - stavebný objekt SO 018 - Prístrešok pre bicykle. Dlhšia
exteriérová časť je opatrená vstupnou bráničkou s čipovým otváraním. Prístrešok pre bicykle
a kolobežky je riešený na pozemku KN-C parcelné číslo 323/31 v katastrálnom území Jazero
(v severovýchodnej časti areálu (pri vstupe do areálu)), pričom tvorí pevnú konštrukciu s
prestrešením nad plochou parkoviska pre bicykle a kolobežky. Na stlpoch prístrešku budú
upevnené nabíjacie stanice.

" Predmetná stavba (hlavná stavba - hlavný stavebný objekt (SO)): SO 002 - Centrálny
sklad má v zmysle § 43c ods. 1 písm. e) charakter nebytovej budovy t.j. priemyselná budova
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a sklad, pričom stavebný objekt (SO): SO 003 - Vrátnica má v zmysle § 43c ods. 1 písm. c)
charakter nebytovej budovy t.j. budova pre obchod a služby.

Stavba sa povoľuje presne v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie stavby
vypracovanej oprávnenou osobou a overenej stavebným úradom, ktorá tvorí nedeliteľnú
súčasť tohto stavebného povolenia.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je oprávnená osoba:
Ing. Ivan Bergendy - HABESO, s.r.o., so sídlom Rázusova č. 25, 040 01
Košice (korešpondenčná adresa: Kukučínova 23, 040 01 Košice) IČO: 36 217620 -
autorizovaný stavebný inžinier s reg. Č. 0379*Z*1.

2. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. l stavebného zákona zodpovedá za správnosť a
úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej
realizovateľnosť.

3. Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácie nemôžu byť zrealizované
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia, ktorá je súčasťou overenej
projektovej dokumentácie, a to v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby
Č. MKJA/2022/08247-05/IV/TOM zo dňa 25.03.2022 (právoplatné dňa 05.05.2022)
vydaného mestom Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova Č. 4, 040 79 Košice.

5. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
Vytyčovanie stavby sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným
rozhodnutím.

6. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri
kolaudačnom konaní.

7. Pred začatím zemných výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, resp. môžu
byt' stavbou dotknuté, jednotlivými správcami týchto sietí a vykonať opatrenia proti ich
poškodeniu. Rešpektovať ochranné pásma, jestvujúcich podzemných a nadzemných
vedení, resp. zabudovaných zariadení. Dodržať priestorovú normu. V prípade
nevyhnutného zásahu do ochranného pásma požiadať príslušný správny orgán o udelenie
výnimky.

8. V mieste križovania a súbehu podzemných vedení so stavbou prevádzať opatrný ručný
výkop. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné znova zasypať
iba so súhlasom príslušného správcu podzemných vedení.

9. Stavba bude vykonávaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom
konaní. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. dl stavebného zákona oznámiť
zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení
výberového konania. Stavbu bude vykonávať stavebník dodávateľsky spoločnosťou,
ktorá bude v zmysle § 44 stavebného zákona oprávnená na uskutočnenie stavby podľa
osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci a
bude zodpovedná za uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej dokumentácie,

,. STN EN a platných predpisov.
10. Prístup k stavebným pozemkom bude z existujúcej prístupovej (miestnej) komunikácie -

ul. Textilná v Košiciach v súlade so stanoviskom pre účely stavebného
povolenia vydaným príslušným cestným správnym orgánom pod Č. MKJA/202l/238l5,
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MKlA/2022/08766 zo dňa 17.01.2022.
11. Na vodnú stavbu - stavebné objekty (SO): SO 010 - Prípoj ka vody, SO 011 - Rozvod

požiarnej vody, SO 012 - Čerpacia stanica vody, SO 013 - Kanalizácia dažďová a
SO 014 - Kanalizácia splašková, realizované v rámci predmetnej stavby bolo vydané
špeciálnym stavebným úradom - Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP,
odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041
26 Košice stavebné povolenie - rozhodnutie pod číslom OU-KE-OSZP3-2022/027821-
004 zo dňa 30.06.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2022.

12. Na dopravnú stavbu - stavebný objekt (SO): SO 005 - Cesty, spevnené plochy
a parkoviská realizovaný v rámci predmetnej stavby bolo vydané špeciálnym stavebným
úradom - Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové cesty stavebné povolenie pod
č. MKlA/2022114906-7 zo dňa 04.07.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
21.07.2022.

13. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení podľa vyhlášky v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky Č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie 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.

14. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d, § 43e,
§ 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré definujú základné požiadavky na stavby
a všeobecné a technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MŽP SR
Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie, a príslušné STN EN.

15. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
príslušné technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky
v súlade s ustanoveniami zákona Č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle
§ 43f stavebného zákona. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o
vhodnosti použitých výrobkov.

16. Stavebník je povinný v zmysle § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre
stavenisko.

17. Stavebník je povinný uskutočňovať stavbu len z vlastného pozemku a pre účely
predmetnej stavby zriadiť stavenisko len na vlastnom pozemku. V opačnom prípade, ak
nedôjde k dohode stavebníka s vlastníkom iných, potrebných nehnuteľností na
uskutočňovanie stavby, je stavebník povinný požiadať o povolenie v zmysle ust. § 135
stavebného zákona, ktorý pojednáva o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe.

18. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka. Ak
by nastala skutočnosť vylučujúca uskladnenie materiálu tak, ako je to vyššie uvedené,
tunajší úrad zaväzuje stavebníka pred uskladnením na verejnom priestranstve vyžiadať si
súhlas správcu a vlastníka pozemku.

19. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d
stavebného zákona.

20. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku
spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

2,.1. Počas stavebných prác investor zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované
miestne komunikácie a v prípade znečistenia zabezpečí ich čistenie.

22. Počas výstavby zaistiť bezpečnosť pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so staveniskom a
zabezpečiť prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam.
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23. Ak počas realizácie zemných prác budú odkryté archeologické nálezy, je stavebník
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po
dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým
ústavom SAV.
Stavebník je povinný dodržať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice Č. 168: O
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Košice.
Stavebník je povinný dodržiavať nasledujúce podmienky:
- zakazuje sa podľa § 13 písm. al, bl, zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad

na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad
inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,

- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. el, zákona odovzdať odpady len
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona
o odpadoch,

- stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovateľom týchto odpadov,

- iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
- v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa

platných predpisov,
- stavebník je povinný pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadať orgán

štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii
v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. bl bod 5. zákona o odpadoch'
k žiadosti stavebník predloží doklady o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia vydaného Okresným
úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie k predmetnému
stavebnému povoleniu.

Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác dodržať všeobecné zásady ochrany
prírody a krajiny v zmysle zákona NR SR Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Stavebník je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody

a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov
a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality nielen počas
realizácie stavebných prác, ale aj po ich ukončení. Pri stavebných prácach postupovať
podľa STN 837010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie.
Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému,
alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných
a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu: trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch
odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín; v blízkosti drevín prevádzať zemné práce
ručným spôsobom alebo pret1áčaním; navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo
kmeňov drevín.

- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí
byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri
činnostiach tak pri parkovaní.

- Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp.
existujúcich príjazdových komunikáciách.

- V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

24.

25.

26.

27.

,.
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- Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
28. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia

overená v stavebnom konaní v zmysle ust. § 43i ods. 5 stavebného zákona a všetky
doklady týkajúce sa realizácie stavby.

29. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - v realizačnom projekte a pri realizácii
stavby (v procese výstavby) rešpektovať zistenia a upozornenia uvedené v odbornom
stanovisku k projektovej dokumentácii predmetnej stavby v zmysle § 18 ods. 5 zákona č.
12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pod evidenčným č. 5278/312021 vydané
Technickou inšpekciou, a.s., dňa 08.12.2021.

30. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - v realizačnom projekte a pri realizácii
stavby (v procese výstavby) rešpektovať zistenia a upozornenia uvedené v súhlasnom
stanovisku na účely stavebného konania pod č. KRHZ-KE-OPP-649-001/2021, ktoré
bolo vydané Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Košiciach so
sídlom Požiarnická č. 4, Košice dňa 09.12.2021.

31. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie - v realizačnom projekte a pri realizácii
stavby (v procese výstavby) rešpektovať požiadavky uvedené v súhlasnom stanovisku
k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktoré bolo vydané spol.
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská č. 31, 042 91 Košice dňa
10.01.2022.

32. V štádiu realizácie stavby je investor povinný dodržať oprávnené podmienky vyjadrení,
stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov.

33. Predpokladaná lehota na dokončenie stavby je do 6 mesiacov od začatia stavebných prác
po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

34. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. hl stavebného zákona oznámiť začatie
stavby príslušnému stavebnému úradu (Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh,
Smetanova č. 4, 04079 Košice).

35. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby je 5 465 240,32 eur.
36. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j/ stavebného zákona stavbu na viditeľnom

mieste označiť štítkom "STAVBA POVOLENÁ".
37. Stavba sa môže začať užívať iba na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
38. Návrh na kolaudáciu stavby podá stavebník v súlade s § 79 stavebného zákona na

tunajšom stavebnom úrade po ukončení stavby.
39. Stavebník je povinný rešpektovať upozornenia uvedené v súhlasnom stanovisku pod č.

2021/04837-02/283/HV vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice dňa 21.09.2021, a to zabezpečiť prívod tečúcej teplej
a studenej pitnej vody a umývadiel na ruky v priestoroch pred vstupom do chladených
skladov, resp. do expedície chladených a mrazených potravín.

40. Žiadateľ Istavebník/ je povinný podl'a § 52 ods. 1 písm. bl v spojení s § 13 ods. 3 písm. cl
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť orgánu verejného
zdravotníctva (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach) na
posúdenie z hl'adiska vplyvu na zdravie aj návrh na kolaudáciu predmetnej stavby
a následne v spojení s § 13 ods. 4 písm. al citovaného zákona predložiť orgánu verejného
zdravotníctva na posúdenie z hl'adiska vplyvu na zdravie aj návrh na uvedenie
predmetných priestorov skladu do prevádzky.

41. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby
". pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k ústnemu rokovaniu budú doložené
všetky potrebné náležitosti v rozsahu zodpovedajúcom povahe stavby podl'a ust. § 17
a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
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• 

zákona. V kolaudačnom konaní predmetnej stavby bude preukázané pripojenie
predmetnej stavby na miestne rozvody technického vybavenia územia, pričom do vydania
kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby musia byť vydané užívacie povolenia
(právoplatné kolaudačné rozhodnutia) na stavebné objekty (SO) realizované v rámci
predmetnej stavby: SO 010 - Prípojka vody, SO 011 - Rozvod požiarnej vody, SO 012 -
Čerpacia stanica vody, SO 013 - Kanalizácia dažd'ová a SO 014 - Kanalizácia splašková
a SO 005 - Cesty, spevnené plochy a parkoviská príslušnými špeciálnymi stavebnými
úradmi (Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice a Mestom
Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové cesty, Tr. SNP 48/A, Košice).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania nevzniesli námietky proti realizácii stavby.

V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V
zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Dňa 24.06.2022 podal stavebník: TAURIS, a.s., so sídlom Potra inárska 6, 979 01
Rimavská Sobota /IČO: 36 773 123/ v zastúpení HW engineering SK, s.r.o., so sídlom
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice /IČO: 53 545079/, žiadosť o stavebné povolenie
na stavbu s názvom "Centrálny sklad TAURIS Group Košice" (pozostávajúcu z nasledovných
stavebných objektov (SO): SO 002 - Centrálny sklad, SO 003 - Vrátnica, SO 004 - Nákladná
mostová váha, SO 007 - Prípojka VN, SO 008 - Transformovňa, SO 009 - Vnútroareálové
rozvody NN, SO 015 - Areálové osvetlenie, SO 016 - Vstupná brána a Oplotenie, SO 017-
Sadové úpravy, SO 018 - Prístrešok pre bicykle a nasledovných prevádzkových súborov (PS):
PS 01 - Technológia skladovania, PS 02 - Technológia chladenia a mrazenia, PS 03 -
Rozvodňa NN, PS 04 - Elektrická požiarna signalizácia, PS 05 - Meranie a regulácia, PS 06 -
Fotovoltaika a PS 07 - Kamerový systém) na pozemkoch KN - C parcelné čísla 305/90,
305/91,305/92,305/93,305/94,305/95,305/96, 305/97, 323/31, 323/140, 305/282, 323/182 a
323/170 v katastrálnom území Jazero - na ulici Textilná 6 v Mestskej časti Košice - ad
jazerom.

Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu bolo
začaté stavebné konanie.

Žiadateľ následne predmetnú žiadosť v dňoch 25.07.2022 a 12.08.2022 písomne (ako
aj prostredníctvom emailovej komunikácie) upravoval a doplňoval o doklady požadovaným
spôsobom.

Na stavbu s názvom "Centrálny sklad TAURIS Group Košice" na pozemkoch KN - C
parcelné čísla 305/90, 305/91, 305/92, 305/93, 305/94, 305/95, 305/96, 305/97, 323/31,
~23/140, 323/141, 305/282, 323/182, 305/137, 305/288 a 323/170 v katastrálnom území
Jazero - na ulici Textilná 6 v Mestskej časti Košice - Nad jazerom bolo vydané Mestom
Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice rozhodnutie o umiestnení
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stavby pod Č. MK!A/2022/08247-05/IV/TOM zo dňa 25.03.2022, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.05.2022.

Tunajší stavebný úrad taktiež uvádza nasledovné skutočnosti:
Na vodnú stavbu - stavebné objekty (SO): SO 010 - Prípojka vody, SO 011 - Rozvod

požiarnej vody, SO 012 - Čerpacia stanica vody, SO 013 - Kanalizácia dažďová a SO 014 -
Kanalizácia splašková, realizované v rámci predmetnej stavby bolo vydané špeciálnym
stavebným úradom - Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského Č. 52, 041 26 Košice stavebné
povolenie - rozhodnutie pod číslom OU-KE-OSZP3-2022/027821-004 zo dňa 30.06.2022,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2022.

Na dopravnú stavbu - stavebný objekt (SO): SO 005 - Cesty, spevnené plochy
a parkoviská realizovaný v rámci predmetnej stavby bolo vydané špeciálnym stavebným
úradom - Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného
úradu pre miestne a účelové cesty stavebné povolenie pod Č. MK!A/2022/14906-7 zo dňa
04.07.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2022.

Správny poplatok bol žiadateľom dňa 02.08.2022 zaplatený vo výške 2600 eur podľa
pol. 60 písm. gi Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Podľa Výpisu z Listu vlastníctva Č. 14249 sú pozemky KN - C parcelné čísla 305/90,
305/91, 305/92, 305/93, 305/94, 305/95, 305/96, 305/97, 323/31 a 323/140 v katastrálnom
území Jazero vo vlastníctve stavebníka: TAURIS, a.s., so sídlom Potravinárska 6, 979 01
Rimavská Sobota /IČO: 36773 123/.

Podľa Výpisu z Listu vlastníctva Č. 14252 sú pozemky KN - C parcelné čísla 305/282
a 323/182 v katastrálnom území Jazero vo vlastníctve stavebníka: TAURIS, a.s., so sídlom
Potravinárska 6,97901 Rimavská Sobota /IČO: 36773 123/.

Podľa Výpisu z Listu vlastníctva Č. 14031 je pozemok KN - C parcelné číslo 323/170
v katastrálnom území Jazero vo vlastníctve: M P M Tech s.r.o., so sídlom Textilná 8/D, 040
01 Košice - mestská časť Nad jazerom /IČO: 45 647 763/.

Žiadateľ (stavebník) predložil "Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorenú medzi M P M Tech s.r.o., - vlastníkom vyššie uvedeného pozemku (budúcim
povinným z vecného bremena) a žiadateľom - stavebníkom (budúcim oprávneným vecného
bremena): TAURIS, a.s., dňa 02 a 03.08.2022 z ktorej vyplýva právo zriadenia - realizácie
časti predmetnej stavby na horeuvedenom pozemku (uloženie elektrickej prípojky VN).

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova Č. 4, 040 79 Košice, v zmysle
§ 61 ods. 4 stavebného zákona oznámilo začatie stavebného konania dňa 22.08.2022 verejnou
vyhláškou, ktorá bola vyvesená po dobu 15· dní na úradnej tabuli stavebného úradu formou
zverejnenia na internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk) a zároveň dňa 22.08.2022
všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a upustilo od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe
miestne pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
V stanovenej lehote nik z účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov nepodal
iiadnu námietku. Tunajší stavebný úrad k vyššie uvedenému uvádza, že upovedomil
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o stavbu s
veľkým počtom účastníkov konania, pričom tunajší úrad taktiež uvádza, že na pripomienky a
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námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní (alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny) sa neprihliada.

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle
www.kosice.sk vyvesená dňa 25.08.2022 a zvesená dňa 09.09.2022 (informatívne aj na
mestskej časti Košice - Nad jazerom).

Tunajší stavebný úrad uvádza, že vo vyssie uvedenej lehote neboli vznesené od
účastníkov konania a dotknutých orgánov žiadne námietky a pripomienky voči navrhovanej
realizácii stavby (lehota uplynula máme).

Pre účely aplikácie zákona č. 44712015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, stavebný úrad uvádza sumárnu
veľkosť nadzemnej časti podlahovej plochy pre stavbu s názvom "Centrálny sklad TAURIS
Group Košice": stavebný objekt SO 002 - Centrálny sklad: 4426,26 m2 a stavebný objekt SO
003 - Vrátnica: 214,64 nr'.

Žiadateľ (stavebník) predložil projektovú dokumentáciu stavby a primerane povahe
a rozsahu stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia, tak ako to
ustanovuje § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v spojení
s ustanoveniami § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a posúdil aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých
orgánov a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby splňa, primerane povahe stavby a rozsahu stavby, požiadavky
stanovené § 47 až § 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR
č. 53212002 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, ako aj
podmienky rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby,
námietky nepodal nikto z účastníkov konania. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií
nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane
obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza 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.sk po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova
Č. 4, 040 79 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Ing. Iveta amárová
poverená astupovaním

vedúceho oddelen a stavebného úradu

Doručí sa
1. HW engineering SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

+ odsúhlasená projektová dokumentácia
2. MP M Tech s.r.o., Textilná 8/D, 04001 Košice - mestská časť Nad jazerom
3. Projektant: Ing. Ivan Bergendy - HABESO, s.r.o., Kukučínova 23,04001 Košice
4. Ing. Stanislav Tury - TURY, spol. s r.o., Južná trieda 93,04001 Košice
5. Ing. Dezider Horňák - HODEZ, s.r.o., Dunajská 12, 040 01 Košice
6. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susedných pozemkov a stavieb podľa § 59 ods. 1

písm. bl stavebné zákona) - verejnou vyhláškou (vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej
tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na internetovej stránke Mesta Košice
(www.kosice.sk))

Na vedomie
1. Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková Č. 7, 040 12 Košice + informatívna

verejná vyhláška
2. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného úradu

pre miestne a účelové cesty, Tr. SNP 48/A, Košice
3. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát dopravy, Tr. SNP 48/A,

Košice
4. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, ref. životného prostredia a

energetiky, Tr. SNP 481A, Košice
5. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru Č. 1, 042 66 Košice
6. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
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7. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava
8. Okresný úrad Košice, odbo starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek

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

životného prostredia - orgán štátnej vodnej správy, Komenského č. 52,041 26 Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
11. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická č. 4,

Košice
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská Č. 1, Košice
14. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, SAMaV Košice, Komenského 39/A, Košice
15. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy

a dráh, odbo dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č.6, P.O.BOX 100; 810 05
Bratislava

16. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná č. 25, Košice
17. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8,

041 02 Košice
18. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská Č. 6, 043 29 Košice
19. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
20. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu,

odštepný závod, Ďumbierska Č. 14,041 59 Košice
21. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
22. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava
23. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48

Košice
24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
26. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského

Č. 7, Košice

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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POTVH.DENIE

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení neskorších predpisov povahu
verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní.

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto potvrdenie
zaslať na stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79
Košice.

Rozhodnutie - STAVEBNÉ POVOLENIE, ktorým bola povolená stavba s názvom
"Centrálny sklad TAURIS Group Košice" na pozemkoch KN-C parcelné čísla 305/90,
305/91,305/92,305/93,305/94,305/95,305/96, 305/97, 323/31, 323/140, 305/282, 323/182 a
323/170 v katastrálnom území Jazero - na ulici Textilná 6 v Mestskej časti Košice - Nad
jazerom pre stavebníka: TAURIS, a.s., so sídlom Potravinárska 6, 979 01 Rimavská
Sobota (IČO: 36773 123)..

Číslo rozhodnutia: MKlA/2022117662-07/IV/TOM zo dňa 27.09.2022

Vyvesené dňa:G.:~.1~~ 2022 Zvesené dňa:'{f:.ťq: 2022

Pečiatka a podpis: ~~ ESTSKÁ ČA l' I 
- I O ice - ~~d j,",lerom I 

Pripomienky: __

,.


