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O Z N Á M E N I E 
o začatí územného konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou 

vyhláškou a  upustenie od ústneho pojednávania  

 

Mestu Košice, pracovisku Košice – Juh, Smetanova  4, Košice bola dňa 13.03.2019 

predložená žiadosť navrhovateľa Ing. Roman Sopko, Kováčska 4, Košice, zastúpený Ivanom 

Haverlom, Irkutská 7, Košice na predĺženie platnosti rozhodnutia  o umiestnení stavby:  

 

„Bytový dom Fejova“ 

na parcelách C KN č. 1116/23 a 1116/33, kat. úz. Skladná. 

 

Tunajší stavebný úrad vydal na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby     

č. A/2016/21294-03/IV-KRV, MK/A/2017/03572 dňa 13.03.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 15.04.2017 (právoplatné dňa 15.04.2017). 

   

Dňom podania žiadosti bolo územné  konanie o predĺžení platnosti  

územného rozhodnutia začaté. 

 

 Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č.4, 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 zmysle ust. § 36 ods. 4 

stavebného zákona 

o z n a m u j e 
začatie územného  konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom a v zmysle  ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona  

upúšťa od ústneho pojednávania. 

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

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

 

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

pracovisko Smetanova 4, Košice, budova Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, 

Smetanova 4, Košice, 2. posch., č. dv. 22, počas stránkových hodín. 

Dotknuté orgány  oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 

svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých 

orgánov  potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť 

určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.  
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Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi          

v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že 

so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

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

lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní neprihliada. 

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

predložiť písomné plnomocenstvo.  

 

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v platnom znení sa toto oznámenie o začatí konania doručuje aj  

formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na : 

 úradnej tabuli Mesta Košice, pracoviska Košice – Juh, Smetanova č.4, Košice 

 na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4,  Košice 

 na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

        
                                                                                                          Ing. Peter Garaj 

                                                                                                vedúci referátu stavebného úradu 
 
Doručí sa  

1. Ing. Roman Sopko, Vihorlatská 80, Košice   

2. Ivan Haverla,  Irkutská 7, Košice 

3. LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 

4. TAM Properties IV., a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

5. Indigo Park Slovakia, s.r.o., Pri trati 25, 821 06 Bratislava 

6. Ostatní účastníci územného konania – verejná vyhláška 

7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia,  Komenského 52, Košice 

8. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, Košice 

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

10. OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 

11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,  Košice 

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

13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice 

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

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

16. Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice 

17. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, Košice 

18. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, Košice 

 

 

Vybavuje: Ing. Kravianska, tel. č.: 055/ 720 80 45,  e-mail: ivana.kravianska@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. 

http://www.kosice.sk/
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Vyvesené  dňa:                                                                    Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

Pečiatka, podpis: 
 

 


