
                                                                                    

 

  MK/A/2021/09493-05/II/MIN 

  Košice 29. marca 2021 

 

 

 

 

 

 

Vec  

Oznámenie  o  začatí  územného konania verejnou vyhláškou a  upustenie od ústneho 

pojednávania 

 

Mestu Košice, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP č. 48/A, Košice, bol dňa 

28.01.2021 doručený návrh navrhovateľa Ing. Františka Fabiána, Klimkovičova 29, Košice, 

v zastúpení spoločnosti ROCA, s.r.o., Tatiana Cakóciová, Mlynárska 16, Košice,, na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie jestvujúceho parkoviska“ na 

pozemkoch     KN-C parcelné číslo 691/138, 691/139, 691/140, 691/1, katastrálne územie 

Grunt. 

 

Predložený návrh rieši rozšírenie existujúceho parkoviska pri bytovom dome na 

Klimkovičovej ulici č. 29 v Košiciach, o 3 nové kolmé parkovacie státia rozmerov 2,90 m x 

4,50 m, s  povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby a predĺženie komunikácie parkoviska.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Nakoľko, za podanú žiadosť nebol uhradený správny poplatok, tunajší stavebný úrad   

vyzval navrhovateľa listom č. MK/A/2021/09493-02/II/MIN zo dňa 01.02.2021, aby v lehote 

do 15 dní od doručenia výzvy zaplatil správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia. V stanovenej lehote navrhovateľ uhradil správny poplatok. 

 

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, podľa § 36 ods. 1 a ods. 

4 stavebného zákona  

oznamuje 

 

začatie územného konania verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a v súlade s ust. § 36 ods. 2 v spojení s ust. § 142h stavebného zákona, upúšťa od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 

Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom 

stavebnom úrade najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak k nim nebude prihliadnuté.  

  

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že so 

stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 
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potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad 

o predĺženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.  

 

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadať. 

 

Do podkladov podania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko Košice – 

Západ, Tr. SNP č. 48, prízemie, trakt F, č.dv. F003d, v stránkových hodinách (pondelok 800-

1200 hod., 1300-1500 hod., streda 800-1200 hod., 1300-1600 hod., piatok 800-1200 hod.) v určenej 

lehote. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, v prípade záujmu 

o nahliadnutie do podkladov je potrebné si vopred dohodnúť, telefonicky alebo e-mailom  

konkrétny termín a čas sprístupnenia podkladov.   

Zároveň stavebný úrad v súlade s § 142h písm. b) stavebného zákona upovedomuje 

účastníkov konania, že bola v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 

– 19 predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia. 

 

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

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

  

   

Oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného 

zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – 

meste Košice, pracovisku Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, webovom sídle tunajšieho úradu 

– www.kosice.sk  a informatívne na  úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                        Ing. Iveta Kramárová 

                                                                              vedúca referátu stavebného úradu 

 

 

 

                                                                                    

Doručí sa  

 

1. ROCA, s.r.o., Tatiana Cakóciová, Mlynárska 16, Košice 

2. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, Košice 

3. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1 v Košiciach 

4. TITUS-REALITY, s.r.o., Popradská 64/F, Košice 

5. Ostatní účastníci konania – vlastníci bytového domu  na Klimkovičovej ulici č. 29 

v Košiciach –  formou verejnej vyhlášky 

6. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A 

http://www.kosice.sk/
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7. Mesto Košice, ref. ŠSÚ pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, Košice  

8. Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky, Tr. SNP č. 48/A   

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice 

10. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 

11. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia,  Komenského č. 52, Košice 

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

ŽP, OH, Komenského č. 52, Košice 

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

ŽP, ŠSOPaK, Komenského č. 52, Košice 

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

ŽP, ŠVS, Komenského č. 52, Košice 

15. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

16. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice 

17. TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice 

18. TEHO s.r.o. Košice, Komenského 7, Košice 

19. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 

20. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 

21. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice 

22. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

23. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

24. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava 

25. Eltodo osvetlenie s.r.o, Rampová 5, Košice 

26. Veolia Energia Východné slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice 

27. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

28. Slovanet, a.s., Werferova 3, Košice 

29. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice 

30. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13, Košice 

31. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 

32. Delta OnLine spol. s.r.o, Žižkova 30, Košice 
 

 

 

Vybavuje : Ing. Mindžaková , tel. č. : 055/6419512, e-mail : katarina.mindzakova@kosice.sk 

 

 

 

Pozn. Žiadame starostu dotknutej Mestskej časti mesta Košice, o informatívne zverejnenie 

tohto oznámenia na verejne prístupnom mieste. 

 

 

 
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/
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