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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania
Dňa 30.09.2020 podali Matúš Pillár, Bauerova 6, 040 23 Košice a Viktória Ničová,
Janigová 1, 040 23 Košice, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre
stavebné úpravy bytu číslo 16 v bytovom dome na ulici Čordáková 29 v Košiciach.
Zmena dokončenej stavby bytového domu na ulici Čordáková 29 v Košiciach, súpisné
číslo 1226, na pozemku parcelné číslo 3093 registra „C“, katastrálne územie Grunt,
v Mestskej časti Košice – sídlisko KVP, spočíva v stavebných úpravách bytu č. 16 na 8.
poschodí bytového domu, v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch
1200 x 2000 mm a ďalších stavebných úprav podľa predloženej projektovej dokumentácie.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, 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, konajúc
v zmysle § 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 nakoľko sú
stavebnému úradu známe pomery staveniska v súlade s ust. § 61 odst. 2 a 3 stavebného
zákona,

upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určuje lehotu 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania vyjadriť svoje námietky
k žiadosti. Na neskôr podané námietky stavebný úrad pri rozhodovaní nebude prihliadať.
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 uvedenej lehoty pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej zmene stavby, predpokladá sa, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Do podkladov na vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť do uvedeného termínu na
tunajšom stavebnom úrade – meste Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku Košice –
Západ, Trieda SNP 48/A, prízemie, trakt F, č. dv. F 003d, v stránkových hodinách (pondelok

od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod., streda od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod, piatok od 8.00 do 12.00 hod.). Pred nahliadnutím do spisovej a projektovej
dokumentácie kontaktujte referenta na e-mailovej adrese marcela.deakova@kosice.sk,
z dôvodu dohodnutia presného času na nahliadnutie.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
Zároveň Vám Stavebný úrad Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ, ako
účastníkom predmetného územného konania oznamuje, že v súlade s § 142h písm. b)
stavebného zákona, v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, bola
predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia vo veci. Týmto Vás o tejto skutočnosti stavebný úrad
upovedomuje.
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, pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, Košice a na internetovej stránke
tunajšieho úradu www.kosice.sk.

Ing. Iveta Kramárová
vedúca referátu stavebného úradu

Doručí sa:
Matúš Pillár, Bauerova 6, 040 23 Košice
Viktória Ničová, Janigova 1, 040 23 Košice
Ing. Jana Rusková, Záhradná 18, 040 01 Košice
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, Komenského 52, Košice
5. Ostatní účastníci konania – spoluvlastníci obytného domu na Čordákovej 27, 29,
040 23 v Košiciach (podľa LV č. 2350, katastrálne územie Grunt) – formou verejnej
vyhlášky
1.
2.
3.
4.

Vybavuje : Ing. Deáková
Telefón : 055/ 6419 513
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.

