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Vec 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho prejednania a miestneho 

zisťovania. 

 

 

 Dňa 24.04.2019 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Dénešova 4, 040 23 Košice, na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, 

pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Dénešova 4, 040 23 Košice, súpisné číslo 1147, 

na pozemku KN-C číslo 3434,  katastrálne územie Grunt.      

         Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie stavebným úradom Mesto Košice, 

pracovisko Košice - Západ, Tr.SNP 48/A, Košice pod číslom A/2016/17 627-03/II/BER zo 

dňa 13.09.2016, s právoplatnosťou 19.10.2016. 

         

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

 

     Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, konajúc 

v súlade s ust. § 80 stavebného zákona a v súlade s § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

o z n a m u j e 
 

začatie kolaudačného konania  a súčasne podľa ustanovenia § 21 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní, účastníkom konania a dotknutým orgánom 

 

n a r i a ď u j e 
na prerokovanie predloženého návrhu ústne prejednanie spojené s miestnym zisťovaním, 

ktoré sa uskutoční dňa 

 

06. júna 2019 /štvrtok/ o 14,00 hod. 
so stretnutím pozvaných pred bytovým domom  Dénešova  4, v Košiciach. 

 

Do podkladov podania je možné nahliadnuť v stránkových dňoch 

Pondelok:  od 8,00-12,00 hod.   13,00-15,00 hod. 

Streda:       od 8,00-12,00 hod.   13,00-16,00 hod. 

Piatok.       od 8,00-12,00 hod. 
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na tunajšom stavebnom úrade Mesto Košice, odd. výstavby, investícií a stavebného úradu, 

pracovisko Košice-Západ, Tr. SNP č. 48/A, trakt F, č.k. F 004a, Košice do termínu v tomto 

oznámení. 

 

       Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskôr pri tomto pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 

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

písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                            Ing. Peter Garaj 

                                                                                        vedúci  referátu stavebného úradu  

                                                                                      

 

V súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa toto 

oznámenie o kolaudačnom konaní doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Mesta Košice, pracoviska Košice – 

Západ, Tr. SNP 48/A a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk. 
 

 

O tom sa upovedomujú:  

 

1. Stavebné bytové družstvo Košice II, Bardejovská č.3, Košice 

2. Ing. Jana Rusková, Záhradná č.18, Košice 

3. Ing. Emil Popovič, Budapeštianska č.2, 040 13 Košice 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, Požiarnicka 4, Košice 

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice- štátna správa 

odpadového hospodárstva,  

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice- štátna správa 

ochrany prírody a krajiny 

7. Mestská časť Košice – KVP,  Tr. KVP č.1, 040 23 Košice 

8. Verejná vyhláška -  ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Dénešova 4, Košice,  podľa listu vlastníctva č.2266, k.ú. Grunt , ktorí nesplnomocnili 

správcu na zastupovanie  

 

 

 
Vybavuje  Ing. Berinšterová,   t.č. 6419 516 

 

 
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/
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