
 

 

  

 V Košiciach dňa 07.01.2021 

MK/A/2021/07559-04/I/SOM  

Vybavuje: Ing. Šomšáková 

Telefón: 68 27 217 

 

 

 
 

VEC 

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a upustenie od 

ústneho pojednávania 
 

 Dňa 11.11.2020 podali stavebníci Ing. Peter Jutka, bytom Wuppertálska 41, Košice 

a Ing. Michaela Korfantová, bytom Pokroku 3, Košice, na tunajší stavebný úrad žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu 

„Záhradná chatka“ na pozemku KN-C parcelné číslo 5645/20 v katastrálnom území 

Kamenné. 
 

Projekt navrhovanej stavby rieši novostavbu záhradnej chatky - samostatne stojaceho 

objektu s pôdorysnými rozmermi 9,50 m x 5,15 m. Navrhovaná stavba je nepodpivničená, 

s jedným prízemným obytným podlažím a jedným podkrovným podlažím. Objekt založený 

na pásových základoch, zvislé konštrukcie murované z presných tvárnic Ytong, zastrešenie 

drevenou sedlovou konštrukciou s ľahkou strešnou krytinou. Dispozične objekt tvoria 

priestory na 1. nadzemnom podlaží: závetrie, zádverie, obytná miestnosť, kuchynský kút, 

WC, chodba, sklad / dielňa, schodisko a priestor 1. podkrovného podlažia: sušiareň / sklad. 

Priestory stavby budú vykurované elektrickým podlahovým vykurovaním, v obytnej 

miestnosti bude zároveň umiestnený krb s krbovou vložkou. Stavba bude prípojkami 

napojená na verejný rozvod elektrickej energie a vlastnú žumpu. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

  

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neobsahovala predpísané doklady, stavebný 

úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto vyzval stavebníka na doplnenie potrebných dokladov 

k žiadosti a súčasne stavebné konanie pod č. MK/A/2020/21493-02/I/SOM dňa 19.11.2020 

prerušil. Stavebník dňa 11.12.2020 doplnil chýbajúce doklady. 

 

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

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

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

§ 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a 

stavebného konania a nakoľko sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 

a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 

             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 rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 



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. 

 

 

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadať. 

 

       Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade, 

pracovisko Košice - Staré Mesto, č. dverí 53, Hviezdoslavova 7, Košice, počas stránkových 
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00

 hod, 13
00

-15
00

 hod, streda 8
00

-12
00

 hod, 13
00

-16
00

 hod, piatok 8
00

-

12
00

 hod). Pred nahliadnutím do spisovej a projektovej dokumentácie kontaktujte 

referenta na e-mailovej adrese katarina.somsakova@kosice.sk, prípadne telefonicky, 

z dôvodu dohodnutia presného času na nahliadnutie. Ak sa niektorý z účastníkov konania 

nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka 

konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 

stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli správneho orgánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Kramárová 

vedúca referátu stavebného úradu 

 

Doručí sa: 

1. Stavebníci:    Ing. Peter Jutka, Wuppertálska 41, 040 23 Košice 

2.       Ing. Michaela Korfantová, Pokroku 3, 040 11 Košice 

3. Projektant (stavebný dozor):   Ing. Martin Mico, Obrody 213/2, 040 11 Košice  

4. Mestská časť Košice –  Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice  

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice 

6. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1, 040 78 Košice 

7. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice 

8. Mesto Košice, referát ŽP a energetiky, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

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

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

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

12. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b,  

825 11 Bratislava  

13. Ostatní účastníci konania  (t. j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré 

majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej 

vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona  tak, že oznámenie stavebného úradu 

č. MK/A/2021/07559-04/I/SOM zo dňa 07.01.2021 bude  vyvesené na dobu 15 dní na 

úradnej tabuli  tunajšieho úradu, príslušnej mestskej časti a na internetovej stránke 

www.kosice.sk. 

http://www.kosicesever.sk/
http://www.kosice.sk/

