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Vec 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania. 

 

Dňa 14.05.2019 podala Ing. Dana Vojteková a Daniel Vojtek, obaja bytom Ružová ul. č. 

50 v Košiciach, na tunajšom stavebnom úrade  žiadosť o vydanie dodatočného povolenia 

stavby podľa ust. § 88a stavebného zákona pre zmenu jestvujúcej stavby bytového domu súp. 

č. 488, na pozemku podľa reg. KN-C parc. č. 2735/31, kat. úz. Terasa, Pražská ul. č. 10 

v Košiciach, s názvom projektovej dokumentácie „ SO-01 Stavebné úpravy v byte na 6. NP“.   

Zmena stavby spočíva v realizácií dverného otvoru rozmeru 0,85 m x 2,0 m medzi dvomi 

izbami v byte č. 10, na 5. nadzemnom podlaží v bytovom dome na Pražskej ul. č. 10 v 

Košiciach 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

 

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

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

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 

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

 

o z n a m u j e 

začatie konania o dodatočnom povolení stavby známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a súčasne podľa ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

n a r i a ď u j e 

na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 

ktoré sa uskutoční dňa 

 

11.07.2019 (štvrtok) o 10.00 hod. 
 

so stretnutím pozvaných pred vchodom do bytového domu na Pražskej ulici č. 10 v 

Košiciach. 

    

  Do podkladov podania je možné nahliadnuť v 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., 



na tunajšom stavebnom úrade Mesto Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu 

a životného prostredia, ref. stavebného úradu, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, 

Košice do termínu uvedenom v tomto oznámení. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto 

konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj 

dotknuté orgány. 

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 písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 

zastupovať. 

 

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

oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby doručuje aj formou verejnej 

vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste Mesta Košice, pracoviska 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Garaj 

vedúci referátu stavebného úradu 

 

 

Doručí sa: 

1. Ing. Dana Vojteková, Ružová 50, Košice 

2. Daniel Vojtek, Ružová 50, Košice 

3. Ing. Dušan Hrušovský, Jakobyho 4, Košice 

4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, Komenského 52, Košice 

5. Ostatní účastníci konania – spoluvlastníci bytového domu na Pražskej ulici č. 10, 12 v 

Košiciach (podľa LV č. 14041, katastrálne územie Terasa) – formou verejnej vyhlášky 
 

 

 

Vybavuje : Ing. Pereš 

Telefón : 055/ 6419 745 

 

 

 
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/

