
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Košice  01.10.2019 

                 MK/A/2019/19221-2/III/KCZ 

          

 

O Z N Á M E N I E  o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (podľa § 61 ods. 4 

stavebného zákona)  

pre stavbu: „Výrez dverného otvoru v nosnej priečke“ 

___________________________________________________________________________ 

 

Žiadateľ Peter Čižmár, bytom Topoľovka 220, 067 45 Topoľovka, podal dňa 23.08.2019 

na Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova č.7, Košice, ako vecne a miestne 

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

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu – výrez dverného otvoru v nosnej 

stene“ medzi kuchyňou a obývačkou, v byte č.37 na 8. poschodí bytového domu, súp.č. 805, na 

Exnárovej č.2 v Košiciach, nachádzajúceho sa na pozemku registra KN „C“ parc.č. 2996, 

katastrálne územie Furča. 
 

Projekt navrhovanej stavby vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom (statik) 

rieši stavebnú úpravu v rozsahu: 

Vyrezanie – rozšírenie jestvujúceho dverného otvoru šírky 800 mm na šírku 1550 mm v nosnej 

betónovej panelovej stene hr. 150 mm. Rozšírený otvor bude umiestnený 1100 mm od líca 

obvodovej steny a zároveň 800 m od deliacej priečky medzi obývačkou a izbou. Jestvujúci 

dverný otvor medzi obývačkou a izbou bude zamurovaný. 
 

Dňom podania žiadosti s požadovanými prílohami bolo stavebné  konanie začaté. 
 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova č.7, Košice, ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a § 18 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov     

 

o z n a m u j e 
 

začatie stavebného konania 

 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.  

Nakoľko sú stavebnému úradu pomery stavby známe a predložená žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  
 

u p ú š ť a 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 



Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky k predmetnej stavbe 

uplatniť na tunajšom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.  
 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby. Ak 

dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá 

sa v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

Do podkladov podania možno nahliadnuť na Stavebnom úrade, pracovisko Košice – 

Východ, Dvorkinova č.7, Košice, pavilón „B“, č.dv. 6b počas stránkových hodín. 

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

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

Toto oznámenie sa v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 26 zákona č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov doručuje 

formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli MČ 

Košice – Dargovských hrdinov, na verejne prístupnom mieste vo vchode bytového domu 

(Exnárova 2) a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Peter GARAJ 

                                                                                  vedúci referátu stavebného úradu   

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 
 

1. Žiadateľ:  Peter Čižmár, Topoľovka 220, 067 45 Topoľovka  

2. Správca bytového domu: DOMEX plus, s.r.o., Krivá 23, 040 01  

3. Projektank - statik: Ing. Jana Rusková, Záhradná 18, 040 01 Košice 

2. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice 

3. Vlastníci bytov v bytovom dome na Exnárovej 2, Košice sa upovedomujú: 

-  formou verejnej vyhlášky vyvesenej na MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov, na 

úradnej tabuli tunajšieho stavebného úradu a na internetovej stránke Mesta Košice, formou 

verejnej vyhlášky vyvesenej na verejne prístupnom mieste vo vchode bytového domu, ktorá 

má len informatívny charakter (zabezpečí správca bytového domu Domex plus, s.r.o.) 
 

co: vybavujúci Ing. Beáta Kanócz, tel. 055/6419 531 

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/
http://www.kosice.sk/

