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O Z N Á M E N I E 
o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho 

pojednávania 
  

 

 Stavebník: Ľuboš Jaško a Blanka Jašková, obaja bytom Bernolákova 19, Košice, dňa 

13.09.2019 podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom 

územnom a stavebnom konaní na stavbu pod názvom: “Prístavba rodinného domu, ulica 

Osloboditeľov 13, Košice, parc. č. 262“ – zmena dokončenej stavby rodinného domu súp. č. 348, 

ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 262 v kat. území Barca (evidovanom v registri „C“). Zmena 

dokončenej stavby pozostáva z prístavby navrhovanej na pozemku parc. č. 263/1 v kat. území Barca 

(evidovanom v registri „C) a s tým spojenými stavebnými úpravami existujúcej stavby. 

 

         Dňom podania žiadosti bolo spojené územné a stavebné konanie začaté. 

 

 Projektová dokumentácia stavby rieši prístavbu z južnej strany a stavebné úpravy existujúcej 

trojpodlažnej stavby rodinného domu s vytvorením nového vstupu do suterénu ako aj na 1.NP a 2.NP 

novým vnútorným schodiskom. V rámci prístavby je na 1.NP a rovnako aj na 2.NP situovaná izba, 

zádverie a schodisko. Predmetom projektovej dokumentácie je aj zateplenie celej stavby rodinného 

domu. Stavba rodinného domu zostane trojpodlažnou stavbou (suterén s dvomi nadzemnými 

podlažiami), zastrešenou plochou strechou. Napojenie stavby rodinného domu na verejné inžinierske 

siete sa nemení. 

 Tunajší stavebný úrad oznámil svojím oznámením pod č. MK/A/2019/20037-01/IV-MIS zo dňa 

18.09.2019 začatie spojeného územného a stavebného konania podľa § 36 a § 61 stavebného zákona 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň zvolal ústne pojednávanie spojené s 

miestnym zisťovaním na deň 24.10.2019.  

   Na tunajší stavebný úrad boli Slovenskou poštou vrátené zásielky adresované účastníkom 

konania: Mária Kentošová, Hrebendova 5, Košice a Štefan Momčilov, Hrebendova 18, Košice s tým, 

že adresáti sú neznámi.  

 Z uvedeného je zrejmé, že účastníci konania ako aj ich pobyt, nie sú tunajšiemu stavebnému 

úradu známi. 

 

 Vzhľadom k týmto skutočnostiam, Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh 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 ust. § 26 zákona                       

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení  
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o z n a m u j e 

začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým neznámym účastníkom konania a  

v zmysle  ust. § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona 
 

u p ú š ť a 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
 

 Účastníci  konania môžu  uplatniť  svoje námietky a pripomienky najneskôr  do 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 

              Do podkladov podania je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade – Mesto Košice, 

pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice, 2. poschodie, m.č. 1A (budova Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice) počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok). 

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

písomné plnomocenstvo. 

  

 

    

 

 

 

    

 

 

 

            Ing. Peter Garaj 

vedúci referátu stavebného úradu 

 

Doručí sa: 

1. Neznámi účastníci konania Mária Kentošová, Hrebendova 5, Košice a Štefan Momčilov, 

Hrebendova 18, Košice, sa upovedomujú  formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli 

stavebného úradu formou zverejnenia na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice 

(www.kosice.sk) 

2. Neznámi účastníci konania Mária Kentošová, Hrebendova 5, Košice a Štefan Momčilov, 

Hrebendova 18, Košice, sa upovedomujú  aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli 

MČ Košice – Barca, ktorá má len informatívny charakter  
 

Vybavuje: Ing. Mišáková, 055/7208029 

 

Vyvesené dňa:        Zvesené dňa: 

 

Podpis, pečiatka: 

 
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/

