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Vec  

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania 

 

Dňa 29. 04. 2020 podala Ing. Diana Bratská, Berlínska 29, 040 13 Košice v zastúpení 

Vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Mládežníckej ulici číslo 32, 040 15 Košice 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „ Obnova obytného domu na ul. 

Mládežnícka č. 30, 32 a 34 v Košiciach, Zavesené balkóny vo vchode č. 32 “ so súpisným 

číslom 496, na pozemku parcelné číslo 825 registra „C“, katastrálne územie Šaca.  
 

Projekt pre stavebné povolenie rieši výstavbu oceľových zavesených balkónov 

pôdorysných rozmerov 2200/1000 mm s povrchovou úpravou.  
 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ako 

vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších zmien podľa ust. § 61 

ods. 1 a 4 stavebného zákona a  § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

o z n a m u j e 
 

začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nakoľko sú 

stavebnému úradu známe pomery staveniska v súlade s ust. § 61 odst. 2 a 3 stavebného 

zákona, 

upúšťa 
 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určuje lehotu 7 pracovných dní odo dňa  

doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania vyjadriť svoje námietky k 

žiadosti. Na neskôr podané námietky stavebný úrad pri rozhodovaní nebude prihliadať. 
  

 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť počas stránkových dní na 

tunajšom úrade – Mesto Košice, referát pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, 

trakt F, číslo kancelárie F-004a po dohode na telefónnom čísle 055/6419516 do termínu 

v tomto oznámení. 

Účastníci  konania  a  dotknuté  orgány  môžu  svoje  námietky  a  stanoviská   uplatniť  

najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 

je povinný požiadať o predĺženie uvedenej lehoty pred  jej uplynutím. 

Ak stanovisko k uvedenej stavbe nebude v určenej, alebo predĺženej lehote oznámené  

tunajšiemu stavebnému úradu, má sa za to, že dotknutý orgán so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí.     



Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc. 
  

V súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa toto oznámenie o začatí konania 

doručuje aj  formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

stavebného úradu Mesta Košice, pracoviska Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 

Košice a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

   Ing. Iveta  Kramárová 

     referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok 

                           poverený zamestnanec 

 

 

Doručí sa  
 

1. Ing. Diana Bratská, Berlínska 29, 040 13 Košice 

2. Správa domov Košice, s. r. o., Hroncova 5, 040 01 Košice 

3. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

4. MČ Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice 

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 

Košice 

6. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 

7. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, oddelenie OPaVZŽP, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 

Košice  

8. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, oddelenie OPaVZŽP, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 

26 Košice 

9. Ostatní účastníci konania - vlastníci bytového domu na Mládežníckej 30, 32, 34, Košice, 

podľa LV číslo 1692, katastrálne územie Šaca – formou verejnej vyhlášky 

 

 

 

 

Vybavuje : Ing. Vovčková     

Tel. č. : 055/ 6419 516 

Mail : stefania.vovckova@kosice.sk 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

http://www.kosice.sk/

