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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto a dátum 

 MK/A/2019/13792-10/IV  Ing. Lucia Mišáková/7208029 Košice, 30.09.2019 

 

Vec 

Predloženie spisového materiálu  

 

 

 V prílohe Vám v súlade s § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov predkladáme spisový materiál spolu s odvolaním, voči stavebnému 

povoleniu č. MK/A/2019/13792-04/IV-MIS zo dňa 09.08.2019, ktorým tunajší stavebný úrad 

povolil stavbu pod názvom: „Obnova bytového domu, Rastislavova 52, 54 a 56 v 

Košiciach“ - zmena dokončenej stavby bytového domu so súp. č. 778, ktorý je umiestnený na 

pozemku parc. č. 2063 v kat. území  Južné mesto (evidovaný v registri „C“), na Rastislavovej 

ulici č. 52 v Košiciach, ďalej bytového domu so súp. č. 778, ktorý je umiestnený na pozemku 

parc. č. 2062 v kat. území  Južné mesto (evidovaný v registri „C“), na Rastislavovej ulici č. 54 

v Košiciach a bytového domu so súp. č. 778, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. 2061 

v kat. území  Južné mesto (evidovaný v registri „C“), na Rastislavovej ulici č. 56 v Košiciach.   

V zákonom stanovenej lehote bolo dňa 30.08.2019 podané odvolanie voči 

predmetnému rozhodnutiu. 

 Tunajší stavebný úrad upovedomil všetkých účastníkov konania o obsahu podaného 

odvolania oznámením pod č. MK/A/2019/13792-07/IV-MIS zo dňa 12.09.2019 a stanovil 

primeranú lehotu  na ďalšie vyjadrenie k podanému odvolaniu. 

 Dňa 23.09.2019 bolo na tunajší stavebný úrad doručené vyjadrenie splnomocneného 

zástupcu  stavebníka – Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, Košice. Ďalšie 

vyjadrenia účastníkov konania neboli k dnešnému dňu na stavebný úrad doručené. 

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na podanie vyjadrení k odvolaniu trvá, prípadné 

vyjadrenia, ktoré budú doručené na tunajší stavebný úrad, Vám bezodkladne zašleme. 

 

1 príloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Peter Garaj 

vedúci referátu stavebného úradu 
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Na vedomie: 

1. Vlastníci stavieb bytových domov na Rastislavovej ulici č. 52, 54 a 56 v Košiciach, 

v zastúpení: Správcovským bytovým družstvom IV Košice, Levočská 3, Košice  

2. Ing. Emil Popovič Budapeštianska 2, Košice (projektant) 

3. Vlastníci stavby bytového domu na Rastislavovej ulici č. 52, 54 a 56 v Košiciach 

a vlastníci susedných nehnuteľností - pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné 

práva k týmto pozemkom  a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 59 ods. 

1 písm. b/ stavebné zákona) sa upovedomujú  formou verejnej vyhlášky vyvesenej na 

úradnej tabuli obce formou zverejnenia na internetovej stránke Mesta Košice 

(www.kosice.sk) 

4. Vlastníci stavby bytového domu na Rastislavovej ulici č. 52, 54 a 56 v Košiciach 

a vlastníci susedných nehnuteľností - pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné 

práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 59 ods. 1 

písm. b/ stavebné zákona) 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 správca bytového domu: SBD IV Košice)  

 

 

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. 
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