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Vec 

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania. 

 

    Dňa 30.04.2020 podal  stavebník  Eduard Horský, bytom Čordákova 29, 040 23 Košice, na 

tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre zmenu  časti dokončenej stavby – 

stavebné úpravy spočívajúce vo vyrezaní dverného otvoru v nosnej stene rozmeru 1000 x 

2000 mm, v byte č. 8 na 4. poschodí, vo vchode č.29, bytového domu Čordákova 27,29 

v Mestskej časti Košice - KVP.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

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

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

a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, konajúc podľa § 61 

stavebného zákona a v súlade s § 18 odst. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení 

neskorších predpisov 

 

oznamuje 

 

začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne 

podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona 

 

upúšťa 

 

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania  nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 

      Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť na 

tunajšom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak 

k nim nebude prihliadnuté.  

 

      Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť počas stránkových dní na 

tunajšom úrade – Mesto Košice, odd. stavebného úradu,  referát pracovisko Košice-Západ, Tr. 

SNP č. 48/A, Košice trakt F ,č. dverí F-004a, v úradných hodinách: 

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. 

 alebo po dohode na t.č. 055/6419516 do termínu v tomto oznámení. 
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       V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 

čas, je povinný požiadať o predĺženie lehoty pred jej uplynutím. 

 

        Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

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

predložiť plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 

V súlade s ust. § 61 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 verejne prístupnom mieste Mesta 

Košice, pracovisko Košice-Západ, Tr. SNP 48/A, Košice a na internetovej stránke www. 

košice. sk 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                                                                          Ing. Iveta Kramárová  

                                                                  referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok                                   

                                                                                         poverený zamestnanec 

                                                                                      

   

 

         

Doručí sa: 

1. Eduard Horský,  Čordákova 29, 040 23 Košice  

2. Ing. Ladislav Panulin, spol. Bestin spol.s.r.o. Werferova 1, 040 11 Košice- projektant 

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. OPaVZŽP, Komenského 52, 

Košice – štátna správa odpadového hospodárstva 

4. ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov – BD  Čordákova 27,29 podľa listu 

vlastníctva č. 2350, katastrálne územie Grunt - verejnou vyhláškou  

 

 

 
vybavuje: Ing.Berinšterová 

t.č. 055/6419516 

 

 

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/

