
 

 

 

 MK/A/2020/12371-03/ I /FOD 

 V Košiciach dňa 18.05.2020 

Vybavuje: Ing.Fodorová                                                           

Telefón: 68 27 216 

 

 

 

 

 

VEC 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

 

Dňa 15.04.2020 podali stavebníci Ing. Marek Gimera a PaedDr. Zuzana 

Gimerová, obaja Bukureštská 2509/5, Košice, na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom Kavečany" na ulici Pod Vitalinou, na 

pozemku parcelné číslo 1609/109 v katastrálnom území Kavečany (evidovanom v registri 

„C“). Na uvedenú stavbu bolo vydané mestom Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, pod 

č. MK/A/2019/15213-05/I/FOD dňa 24.09.2019 územné rozhodnutie. 
 

Predložená projektová dokumentácia rieši novostavbu podpivničeného 

dvojpodlažného rodinného domu s plochou strechou. Stavba rodinného domu bude napojená 

na jestvujúce inžinierske siete vedené v komunikácii a pozdĺž komunikácie, parcela registra 

C KN č. 1609/60, katastrálne územie Kavečany novou kanalizačnou prípojkou a parcely 

registra C KN č. 1609/43, 1609/60 katastrálne územie Kavečany novou vodovodnou a NN 

prípojkou. Zastavaná plocha stavby rodinného domu je 123,20 m
2
. 

  
 Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako 

vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

rozhodujúc v zmysle ust. § 66 stavebného zákona, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného 

zákona, v spojení s ust. § 18 správneho poriadku 
 

oznamuje začatie stavebného konania  
 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nakoľko sú stavebnému 

úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania 

upúšťa. 
 

V zmysle ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje prípadné 

námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.  

 

V zmysle ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje 

stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných 

záujmov súhlasia. 
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Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom 

úrade, Hviezdoslavova č.7, 1.posch., č. dverí 65 (zadný trakt), v stránkových hodinách 

(pondelok 8
00

-12
00

 hod, streda 8
00

-12
00

 hod, piatok 8
00

-12
00

 hod). Pred nahliadnutím do 

spisovej a projektovej dokumentácie kontaktujte referenta na e-mailovej adrese 

maria.fodorova@kosice.sk, prípadne telefonicky, z dôvodu dohodnutia presného času 

na nahliadnutie. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho 

zástupca písomnú plnú moc. 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného 

zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Iveta Kramárová 

referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok 

poverený zamestnanec 

 

 

 

 
Doručí sa: 

1. Navrhovateľ, vlastník pozemku: Ing. Marek Gimera, Bukureštská 2509/5, Košice  

2. PaedDr. Zuzana Gimerová, Bukureštská 2509/5, Košice  

3. Projektant: Ing. Ján Virostko, JV ateliér, Jaltská 773/21, Košice 

4. Mestská časť Košice – Kavečany, Široká 17/A, Kavečany  

5. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr.SNP 48/A, Košice 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice 

7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd.ŠVS, odd.OH, odd.OPaK, 

odd. OO, Komenského 52, Košice 

8. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1, Košice 

9. Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

10. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 

11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 

13. UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 

14. Ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona tak, 

že toto oznámenie stavebného úradu bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho 

úradu, príslušnej mestskej časti a na internetovej stránke www.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.  
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