
 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                Košice dňa 08.03.2019 

                                                                MK/A/2019/09283-01/IV/TOM 

OZNÁMENIE 
o začatí konania o zmene v užívaní stavby verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

 

Navrhovateľ: Marta Hudiová rod. Hudiová, bytom Pod Hrabinou 30, 040 16 Košice 

podal dňa 12.02.2019 na tunajšom stavebnom úrade - Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, 

Smetanova č. 4, 040 79 Košice žiadosť o povolenie zmeny v užívaní časti stavby: Bytového domu 

súp. č. 1469, na pozemku parc. č. 2508 v katastrálnom území Jazero (evidovanom v registri „C“) 

na ul. Sputniková č. 9 v Mestskej časti Košice – Nad jazerom bez stavebných úprav, a to z pôvodne 

nebytového priestoru – „Zariadenie obchodu“ na prízemí o výmere 19,9 m
2
 na nový spôsob 

užívania predmetnej časti stavby: „Kaderníctvo“ - zariadenie starostlivosti o ľudské telo 

(pozostávajúci z nasledovných miestností: kaderníctvo  - prevádzková miestnosť s umývadlom, 

predsieň  a WC s umývadlom). Tunajší úrad uvádza, že pôvodný účel (druh – popis) predmetnej 

stavby je určený v súlade s údajom uvedeným vo Výpise z listu vlastníctva č. 3221.   

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby. 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 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 v súlade s 

ustanovením § 85 ods. 1 stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 

oznamuje 
začatie konania o zmene v užívaní  stavby a na prerokovanie predloženého návrhu 

nariaďuje 
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

09.04.2019 o 11,00 hod. 
so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade - Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, 

Smetanova č. 4, Košice, 1. posch., miestnosť č. 8 - zasadačka úradu (budova Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Juh) a následným pokračovaním na mieste stavby. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačení dátumu zvesenia tejto 

verejnej vyhlášky je potrebné ju zaslať späť na Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 

č. 4, 040 79 Košice. 

O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou. 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na tunajšom 

stavebnom úrade - Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh,  Smetanova č. 4, 040 79 Košice, 2. 

poschodie, miestnosť č. 1A (budova Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh) a pri ústnom 

pojednávaní. 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr 

pri ústnom pojednávaní, lebo inak sa na ne neprihliadne. 

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

predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Peter Garaj                                                                                              

                                                                                        vedúci referátu stavebného úradu 
 

Vybavuje:  Ing. Tomko,  Telefón: 055/ 720 80 29 

Pozývajú sa: 

1. Marta Hudiová, Pod Hrabinou 30, 040 16 Košice (Markušová 15, 040 11 Košice) 

2. Projektant: Ing. Ján Šuták - PANAGRAF B. D. s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice  

3. Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice 

4. Mesto Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, ref. dopravy, 

Tr. SNP 48/A, Košice 

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice 

7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice 

8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova č. 10, Košice 

9. Ostatní účastníci konania, a to vlastníci stavby (bytový dom súp. č. 1469) a pozemku, na 

ktorom je stavba umiestnená (§ 78 ods. 1 stavebný zákon) – verejnou vyhláškou vyvesenou po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na internetovej stránke 

Mesta Košice (www.kosice.sk). 

Vlastníci stavby (bytový dom súp. č. 1469) a pozemku, na ktorom je stavba umiestnená sa 

upovedomujú  aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na verejne prístupnom mieste bytového 

domu, ktorá má len informatívny charakter (zabezpečí navrhovateľ: Marta Hudiová). 

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. 

Vyvesené  dňa:             Zvesené dňa:    

Pečiatka, podpis: 
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