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Vec
Oprava stavebného povolenia vydaného Mestom Košice, pracoviskom Košice - Juh, Smetanova
č. 4, Košice pod č. MK/A/2018/11682-02/IV/CES, zo dňa 06.06.2018
- upovedomenie účastníkov konania
Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, vydalo dňa 06.06.2018 stavebné
povolenie na stavbu pod názvom: „Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice“,
podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, pre stavebníka: Vlastníci stavby bytového domu na ulici
Užhorodská č. 15 - 25 v Košiciach.
V predmetnom rozhodnutí došlo ku chybe v písaní vo výrokovej časti rozhodnutia ako aj
v odôvodnení rozhodnutia, kde je nesprávne uvedené súpisné a parcelné číslo stavby, a preto sa
v zmysle § 47 ods. 6 správneho poriadku, stavebné povolenie č. MK/A/2018/11682-02/IV/CES, zo
dňa 06.06.2018 (právoplatné 12.07.2018), opravuje nasledovne:
1. Výroková časť stavebného povolenia:
Stavba: „Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice“ – zmena
dokončenej stavby, spočívajúca v stavebných úpravách bytového domu so súp. č. 1028, ktorý je
umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 3769, 3770 v kat. území Košice – Južné mesto, sa podľa
§ 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona

povoľuje
stavebníkovi: Vlastníci stavby bytového domu na ulici Užhorodská č. 15 - 25 v Košiciach,
sa opravuje nasledovne:
Stavba: „Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice“ – zmena
dokončenej stavby, spočívajúca v stavebných úpravách bytového domu so súpisné číslo 1037,
ktorý je umiestnený na pozemkoch KN-C parcelné čísla 3766, 3765 v katastrálnom území Južné
Mesto, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje
stavebníkovi: Vlastníci stavby bytového domu na ulici Užhorodská č. 15 - 25 v Košiciach.
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2. Prvý odstavec odôvodnenia stavebného povolenia:
Stavebník: Vlastníci stavby bytového domu na ulici Užhorodská č. 15 - 25 v Košiciach,
v zastúpení správcom BYTY – SERVIS, spol. s.r.o. Košice, so sídlom Gemerská 3, Košice, podal
žiadosť dňa 11.04.2018 na tunajší stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia v stavebnom
konaní na stavbu ,, Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice“ – zmena
dokončenej stavby, spočívajúca v stavebných úpravách bytového domu so súp. č. 1028, ktorý je
umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 3769, 3770, v kat. území Košice – Južné mesto,
sa opravuje nasledovne:
Stavebník: Vlastníci stavby bytového domu na ulici Užhorodská č. 15 - 25 v Košiciach,
v zastúpení správcom BYTY – SERVIS, spol. s.r.o. Košice, so sídlom Gemerská 3, Košice, podal
žiadosť dňa 11.04.2018 na tunajší stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia v stavebnom
konaní na stavbu: ,,Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice“ - zmena
dokončenej stavby, spočívajúca v stavebných úpravách bytového domu so súpisné číslo 1037,
ktorý je umiestnený na pozemkoch KN-C parcelné čísla 3766, 3765 v katastrálnom území Južné
Mesto.
Táto oprava tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. MK/A/2018/11682-02/IV/CES, ktoré
vydal tunajší stavebný úrad dňa 06.06.2018 (právoplatné dňa 12.07.2018).

Ing. Iveta Kramárová
vedúca referátu stavebného úradu
Doručí sa:
1. Vlastníci stavby bytového domu na Užhorodskej ulici č. 15 - 25 v Košiciach, v zastúpení
správcom bytového domu: BYTY-SERVIS spol. s.r.o., Gemerská 3, Košice (stavebník)
2. Ing. Diana Bratská, Berlínska 29, Košice (projektant)
3. Vlastníci bytového domu na Užhorodskej ulici č. 15 - 25 v Košiciach a vlastníci susedných
nehnuteľností - pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 59 ods. 1 písm. b/ stavebné zákona) sa
upovedomujú formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli obce formou zverejnenia
na internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk)
Na vedomie:
1. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice
3. Vlastníci stavby bytového domu na Užhorodskej ulici č. 15 - 25 v Košiciach a vlastníci
susedných nehnuteľností - pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 59 ods. 1 písm. b/ stavebné
zákona) sa upovedomujú aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli MČ Košice
– Juh a na verejne prístupnom mieste bytového domu, ktorá má len informatívny charakter
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Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis

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.

