
           

      

 

 

  
  

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o začatí konania o zmene v užívaní stavby verejnou vyhláškou a nariadenie            

ústneho pojednávania 
 

 

 Navrhovateľ: Brigita Vozárová, Gagarinovo nám. 9, Košice, podala dňa 25.11.2019 

na tunajšom úrade návrh na povolenie zmeny v užívaní nebytového priestoru – kočikáreň, 

situovaného na I. nadzemnom podlaží budovy so súp. č. 1453, ktorá je umiestnená na 

pozemku parc. č. 2355 v kat. území Jazero (evidovaný v registri „C“), na Poludníkovej ulici č. 

1 v Košiciach, na zariadenie služieb starostlivosti o ľudské telo - kaderníctvo, v zmysle 

ust. § 85 ods. 1 stavebného zákona (bez stavebných úprav).  

  Projektová dokumentácia rieši zmenu v užívaní nebytového priestoru – kočikáreň, na 

zariadenie služieb starostlivosti o ľudské telo - kaderníctvo. Posudzované nebytové priestory 

s celkovou výmerou cca 18,80 m
2
 sú sprístupnené zo samostatného vstupu z podesty, ktorá je 

v úrovni podesty vstupného schodiska. Dispozične pozostávajú z prevádzkovej miestnosti 

vybavenej umývadlom a umývacou mysov a hygienického zariadenia (WC s umývadlom). 

Objekt je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a rozvody NN. Predmetné 

priestory sú vykurované z centrálneho zdroja. 

 Dňom podania žiadosti bolo konanie o zmene v užívaní stavby bez stavebných úprav 

začaté. 

 Na základe horeuvedeného Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 

Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 stavebného 

zákona v platnom znení, v súlade s § 80 a § 85 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR                             

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
 

o z n a m u j e 
začatie  konania o zmene v užívaní stavby podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona a na 

prerokovanie predloženého návrhu 
 

n  a  r  i  a  ď  u  j  e 
ústne pojednávanie  spojené  s  miestnym zisťovaním na deň: 

 

07. január 2020 o 10.00 hod. 
 

so stretnutím účastníkov konania na stavebnom úrade, pracovisko Košice – Juh (budova 

MÚMČ Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice) na 2. posch., m. č. 24 a následným 

pokračovaním na mieste stavby. 

 

Na ústne pojednávanie si stavebník pripraví: 
 

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, 

 

Košice  02.12.2019 
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         Do podkladov podania je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na tunajšom 

stavebnom úrade – Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice,                          

2. poschodie, č. d. 24 (budova Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova č. 4, 

Košice) počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok) a pri ústnom pojednávaní. 

 

         Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskôr    na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

 

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

písomné splnomocnenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Peter Garaj 

vedúci referátu stavebného úradu 

 

Doručí sa 

1. Brigita Vozárová, Gagarinovo nám. 9, 040 12 Košice 

2. SBD IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice 

3. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiarnická č. 4, 040 01 Košice 

4. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 01 

Košice 

6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Poludníkovej ulici č. 1, 3 

a 5 v Košiciach, sa upovedomujú  formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej 

tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na internetovej stránke Mesta Košice 

(www.kosice.sk) 

7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Poludníkovej ulici č. 1, 3 

a 5 v Košiciach, sa upovedomujú  aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej 

tabuli MČ Košice – Nad jazerom a na verejne prístupnom mieste bytového domu, 

ktorá má len informatívny charakter (zabezpečí: SBD IV Košice ) 

 

 

Vybavuje: Ing. Šelingová, č. tel.: 055/7208052  

 
 

Vyvesené  dňa:             Zvesené dňa: 

                

Pečiatka, podpis: 

 

 
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/

