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Oznámenie o začatí stavebného  konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania 

 

 Dňa  17.06.2020 podal stavebník Martin Ištvan, bytom Krásna Lúka č. 32, Košice,  

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom „Stavebné 

úpravy bytu“ č. 4 v bytovom dome na ulici Exnárova č. 21 a 23, Košice,  súp. č. 802, na parcele 

č. 3003, evidovanej v KN registra „C“  k. ú. Furča.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.  

 

Projekt rieši  stavebné úpravy bytu č. 4 na 2. poschodí bytového domu, na  ulici 

Exnárova č. 23, Košice, ktoré spočívajú vo vyrezaní dverného otvoru v nosnej stene 

medzi obývacou izbou  a kuchyňou, o rozmeroch 900 mm x 2000 mm.  

 

 Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Tr. SNP 48/A, 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 ust. § 

61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

o z n a m u j e 

 
začatie stavebného konania známym účastníkom konania a  dotknutým orgánom a pretože sú 

tunajšiemu úradu dobre  známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle  ust. § 61 ods.2 stavebného zákona  

 

u p ú š ť a 

 

 od ústneho pojednávania a  miestneho zisťovania. 
                  

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr  do 7 pracovných  dní odo 

dňa doručenia oznámenia,  inak k nim nebude prihliadnuté.  

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko dotknuté orgány a samospráva. Ak 

dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská k navrhovanej stavbe v stanovenej lehote, bude 

stavebný úrad považovať, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov so stavebnými úpravami 

bytu súhlasia. 



 Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, so sídlom na 

Meste Košice, pracovisko Košice – Východ, Tr. SNP 48/A, Košice trakt „F“ prízemie, č. dv. F 

001 do termínu uvedenom v tomto oznámení. 

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

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

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust.§ 61 ods.4 stavebného zákona a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste  v MČ Košice – Dargovských hrdinov, vývesnej 

tabuli Mesta Košice  a  na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.   

 

 

 

 

 

 

 

                       Ing. Iveta Kramárová 

    vedúca referátu stavebného úradu 

                    poverená zastupovaním 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

 

1, Martin Ištvan, Krásna Lúka 32, 082 73 

2, Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Exnárova 21 a 23, Košice – verejná vyhláška  

3, Inžinieri Rusko, s.r.o., Záhradná 18,  Košice 

4, MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice, 040 22 – verejná vyhláška 

5, Okresný úrad Košice, odb. starostlivosti o ŽP Košice, Komenského 52, Košice 

 

Vybavuje: Mgr. Bernadeta Pytelová, tel. 055/6419532 

 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

 

 

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/

