
váš list č. / zo dňa 01.03.2021
číslo konania: KPUKE-2021/4830-6/24256/ST
vybavuje / kontakt: Ing. Strnková / 055-2455 825 / podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Košice, 01.04.2021

Vec: Vodná 6, Košice – rozhodnutie  

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Krajský pamiatkový úrad   Košice (ďalej len „správny orgán“), ktorý je podľa § 11 odseku 1 
zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„pamiatkový  zákon“)  vecne  príslušným  správnym  orgánom  a podľa  §  9  odseku  5  pamiatkového 
zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany  pamiatkového fondu, podľa  § 
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „správny poriadok“) vydáva podľa § 32 odseku 2 pamiatkového zákona v súlade s § 32 odsekom 
12 pamiatkového zákona pre konanie stavebného úradu toto 

r o z h o d n u t i e :

zámer obnovy,  špecifikovaný v žiadosti spoluvlastníkov objektu, zastúpených správcom: Ing. Marek 
Varga – SPRÁVA BYTOV,  bytový dom Vodná 6, 040 01 Košice, podanej dňa 01.03.2021 na správny 
orgán  vo  veci  zámeru  obnovy  časti národnej  kultúrnej  pamiatky  (ďalej  len  „kultúrna  pamiatka“) 
Vodná 6,  Košice,  evidovanej  v  Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako „Dom bytový“ pod 
číslom 3640/1,  okres:  Košice  I,  obec:  Košice  –  Staré  Mesto,  katastrálne  územie:  Stredné  Mesto, 
parcelné č.  742/1,  súpisné číslo  941,  podľa listu vlastníctva č.  10871, nachádzajúcej  sa na území  
Mestskej  pamiatkovej  rezervácie  Košice,  so  špecifikáciou  zámeru  obnovy  kultúrnej  pamiatky  v 
rozsahu: 

 odstránenie priebežného parapetného plechu pozdĺž dvorových fasád bytového domu (cca  
122m),  očistenie  plochy  parapetu  a rímsy  sokla,  osekanie  poškodenej  fasády  nad 
parapetnou rímsou do výšky cca 10 cm, očistenie a penetrácia škáry, osadenie očisteného 
parapetného plechu, zatmelenie škáry medzi omietkou a oplechovaním pružným tmelom, 
na fasádu bude použitá vlhkosť regulujúca omietka KEIM Seccopor,

 obkopanie  nopovej  fólie  okolo domu (cca  120 m),  osadenie  krycej  lišty  na  fóliu,  úprava 
povrchu,

 obnova poškodeného sokla,
 osekanie poškodenej vnútornej omietky pri vchodových dverách, očistenie muriva, aplikácia  

vlhkosť regulujúcej omietky a vrchného paropriepustného náteru.  
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je prípustný

z hľadiska záujmov, chránených pamiatkovým zákonom, a podľa § 32 odseku 4 pamiatkového zákona 
pre prípravu a vykonanie zámeru obnovy správny orgán určuje tieto podmienky:

1. Sanáciu  spodnej  časti  domu  je  prípustné  vykonať  spôsobom  a  materiálmi,  navrhovanými 
v predloženom podklade, a to: po odstránení priebežného parapetného plechu pozdĺž dvorových 
fasád  bytového  domu  (cca  122m)  očistiť  plochy  parapetu  a rímsy  sokla,  osekať  poškodenú 
omietku fasády nad parapetnou rímsou do výšky cca 10 cm, očistiť a penetrovať škáry v omietke, 
následne opätovne osadiť  očistený parapetný plech na soklovú rímsu (s  dodržaním mierneho 
spádu  oplechovania)  a  zatmeliť  škáry  medzi  omietkou  a oplechovaním pružným tmelom.  Na 
vyspravenie  poškodenej  omietky  fasády  nad  soklom  je  vhodné  použiť  navrhovanú  vlhkosť 
regulujúcu omietku,  ktorej  povrch treba zahladiť  rovnakým spôsobom,  ako je  to  na  ostatnej  
ploche omietky fasády.

2. Po odhalení vrchnej časti hydroizolačnej nopovej fólie okolo domu je potrebné vyčistiť zanesenú 
plochu  medzi  omietkou  a fóliou  a  osadiť  kryciu  lištu  na  prekrytie  horného  ukončenia  fólie. 
Následne  opätovne  upraviť  povrch  terénu  po  obvode  domu.  V prípade  poškodenia  sokla  je 
prípustné len jeho lokálne vyspravenie identickým materiálom.

3. Pre  sanáciu  zavlhnutej  a zasolenej  vnútornej  omietky  pri  vchodových  dverách  je  prípustné 
osekanie poškodenej omietky na murivo do výšky cca 800 mm, očistenie muriva vrátane ložných 
škár,  presušenie  muriva  a aplikácia vlhkosť regulujúcej  omietky  a vrchného paropriepustného 
náteru, podľa predloženého návrhu.  

4. Vhodné je tiež preriešiť utesnenie jednotlivých stupňov vonkajšieho vyrovnávacieho schodiska ku 
vstupu na južnej dvorovej fasáde s použitím adekvátneho materiálu pre spevňovanie umelého 
kameňa.

5. Spoluvlastníci  oznámia  s označením  čísla  tohto  rozhodnutia  písomne  (alebo  e-mailom) 
správnemu  orgánu  v predstihu  min.  7  dní  začiatok  prác  na  obnove  a  predpokladaný  koniec 
obnovy kultúrnej pamiatky, podľa § 32 odseku 4 pamiatkového zákona. 

6. Každú závažnú zmenu a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia spoluvlastníci vopred 
prerokujú  a  predložia  správnemu  orgánu  na  vydanie  rozhodnutia  podľa  §  32  odseku  2 
pamiatkového zákona.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať správny 
orgán, podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona. 

Rozhodnutie  podľa  §  44a  pamiatkového  zákona  po  uplynutí  troch  rokov  odo  dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa  
vzťahuje.

Odôvodnenie

Spoluvlastníci objektu, zastúpení správcom: Ing. Marek Varga – SPRÁVA BYTOV, bytový dom 
Vodná 6, 040 01 Košice, podali dňa 01.03.2021 na správny orgán žiadosť o rozhodnutie o zámere 
obnovy časti kultúrnej pamiatky  Vodná 6, Košice, nachádzajúcej sa na území Mestskej pamiatkovej 
rezervácie Košice. Súčasťou podania bol návrh riešenia sanácie a návrh použitých materiálov, ktorý 
spracoval Ing. Toma, KEIM Farben, s. r. o..

Zámerom  spoluvlastníkov  objektu  je  sanácia  spodnej  časti  domu,  pozostávajúca  z 
odstránenia  priebežného  parapetného  plechu  pozdĺž  dvorových  fasád  bytového  domu,  očistenia 
plochy parapetu a rímsy sokla, osekania poškodenej fasády nad parapetnou rímsou do výšky cca 10 
cm, očistenia a penetrácie škáry, opätovného osadenia očisteného parapetného plechu, zatmelenia 
škáry medzi omietkou a oplechovaním pružným tmelom, prekrytia vrchnej hrany nopovej fólie okolo 
domu  krycou  lištou,  úpravy  povrchu  po  obvode  domu,  obnovy  poškodeného  sokla,  sanácie 
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poškodených  interiérových  omietok  pri  vstupe  na  južnej  dvorovej  fasáde,  podľa  predloženého 
návrhu.

Správny orgán dňa 22.03.2021 vykonal zisťovanie na mieste samom, z ktorého spísal záznam 
zn.  KPUKE-2021/4803-4/20762/ST  a vyhotovil  fotodokumentáciu  aktuálneho  stavu  poškodených 
omietok.

Všetky dvorové fasády majú vysoký sokel, ukončený hranolovou rímsou, tvoriacou zároveň 
parapetnú rímsu okenných otvorov zvýšeného prízemia. Nad touto rímsou je viditeľne poškodená 
časť omietky (cca 5 – 8 cm), kde sa už odlupuje vrchný náter a čiastočne aj degradovaná omietka. 
Taktiež po obvode domu pri dvorových fasádach je viditeľná vrchná časť hydroizolačnej fólie, ktorá je  
odchýlená od omietky v úrovni terénu a umožňuje tak zatekanie dažďovej vody do spodnej stavby. 
Vo vnútorných priestoroch pri vstupe do domu je vlhkosťou poškodená omietka cca do výšky 80 – 
100 cm, odlupuje sa vrchný náter, stena je vlhká a zasolená. Uvedený stav je najmä vo vchodoch do 
severného dvorového krídla domu. Vlhkosť k obvodovému murivu v kúte medzi severným a priečnym 
západným dvorovým krídlom môže prenikať aj cez viditeľné horizontálne štrbiny medzi kamennými 
stupňami vyrovnávacieho schodiska ku vstupu. 

Sanáciu  spodnej  časti domu je  prípustné vykonať  spôsobom a materiálmi,  navrhovanými 
v predloženom podklade. Po šetrnom odstránení priebežného parapetného plechu pozdĺž dvorových 
fasád bytového domu, očistení plechu a horizontálnej plochy rímsy sokla je možné osekať poškodenú 
omietku fasády nad rímsou do výšky cca 10 cm, penetrovať škáry v omietke, následne opätovne 
osadiť očistený parapetný plech na soklovú rímsu, s miernym spádom oplechovania, a zatmeliť škáry  
medzi omietkou a oplechovaním pružným tmelom. Na vyspravenie poškodenej omietky fasády nad 
soklom je však nanajvýš vhodné použiť vlhkosť regulujúcu omietku tak, ako to navrhuje predložený 
návrh. Povrch doplnenej omietky treba zahladiť rovnakým spôsobom, ako je to na ostatnej ploche  
omietky fasády.  Po vyčistení  zanesenej plochy medzi  hydroizolačnou fóliou a omietkou fasády po 
obvode dvorových fasád domu je potrebné prekryť horné ukončenie fólie krycou lištou, ktorá zabráni  
vnikaniu vody do muriva v úrovni suterénu a jeho nežiaducej degradácii. Následne treba opätovne 
upraviť povrch terénu po obvode domu. Pre sanáciu zavlhnutej a zasolenej vnútornej omietky pri 
vchodových dverách je prípustné osekanie poškodenej omietky na murivo do výšky cca 800 mm, 
očistenie muriva  vrátane ložných škár,  presušenie muriva  a aplikácia vlhkosť  regulujúcej  omietky 
a vrchného paropriepustného náteru, podľa predloženého návrhu.  

Potrebné  je  preriešiť  aj  utesnenie  jednotlivých  stupňov  vonkajšieho  vyrovnávacieho 
schodiska ku vstupu na južnej dvorovej fasáde adekvátnym materiálom, čo by tiež malo pomôcť  
zábrane zatekania do suterénu. 

Správny  orgán  predpísal  spoluvlastníkom  podmienku  oznámiť  písomne  (alebo  e-mailom) 
v predstihu min 7 dní  vopred začiatok prác  na  obnove a predpokladaný koniec  obnovy kultúrnej 
pamiatky,  podľa  §  32  odseku  4  pamiatkového  zákona,  a to  za  účelom  vykonávania  štátneho 
pamiatkového dohľadu podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona.

Správny orgán pri svojej úvahe postupoval v súlade s koncepciou Zásad ochrany pamiatkovej 
rezervácie: Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach (ďalej len „Zásady“), spracovaných podľa § 29 
odseku  2  a  3  pamiatkového  zákona,  ktoré  sú  dokumentom  na  vykonávanie  základnej  ochrany 
pamiatkového územia, účinných odo dňa 01.09.2005. 

Zásady sú uverejnené na webovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v sekcii: 
http://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Kosice/Zasady-PR-Kosice-publikacia.pdf.  

O tomto  dokumente  vydalo  Mestské  zastupiteľstvo  v Košiciach  uznesenie  č.  885  dňa 
27.10.2005. Na oficiálnej stránke mesta Košice sú Zásady publikované v rozšírenej verzii, doplnenej 
podrobnými  vysvetlivkami  v sekcii:  http://old.kosice.sk/img/publikacia/Historia_Kosic.pdf.  Skrátená 
verzia je publikovaná na stránke: https://static.kosice.sk/s/69f8a0176dc2ae58d1bab0ce7. 

V zmysle  ustanovenia  §  32  odseku  2  pamiatkového  zákona  správny  orgán  rozhodol,  že  
predpokladaný zámer obnovy časti uvedenej kultúrnej pamiatky je  prípustný z hľadiska záujmov,  
chránených  pamiatkovým  zákonom,  a pre  zabezpečenie  ochrany  pamiatkového  fondu  stanovil 
i určité podmienky spoluvlastníkom, za ktorých je predložený zámer z hľadiska záujmov, chránených 
pamiatkovým zákonom prípustný.

https://static.kosice.sk/s/69f8a0176dc2ae58d1bab0ce7
http://old.kosice.sk/img/publikacia/Historia_Kosic.pdf
http://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Kosice/Zasady-PR-Kosice-publikacia.pdf
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Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje spoluvlastníkov domu k podaniu 
na príslušnom stavebnom úrade podľa § 32 odseku 12 pamiatkového zákona v určenom rozsahu za 
dodržania určených podmienok.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na  
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava. Odvolanie je  
potrebné doručiť na Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice. Toto rozhodnutie je 
možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.             

        Ing. Kristína Markušová
   riaditeľka

                                                                  Krajský pamiatkový úrad Košice

Doručuje sa
1. Správa bytov Ing. Varga Marek, Obchodná 2, 040 11 Košice, IČO: 43372937 
2. Ing. Anna Schrötterová, zástupkyňa vlastníkov bytov, Vodná 6, 040 01 Košice
3. Krajský pamiatkový úrad Košice – úradná tabuľa 
4. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – elektronická úradná tabuľa 
5. Mesto Košice – stavebný úrad, Pracovisko Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice, IČO: 00691135 

Vyvesené dňa: ................................... Zvesené dňa: ...................................

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis


