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                                                                                   MK/A/2022/03737-54/I/KUS                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

VEC 

„Stavebné úpravy dvorového krídla budovy na ul. Hlavná 83, Košice“ 

 - predĺženie lehoty na vyjadrenie 

 
 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto vydalo dňa 18.11.2021 pod č. 

MK/A/2021/04420-49/I/KUS rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Stavebné úpravy 

dvorového krídla budovy na ul. Hlavná 83, Košice“, na pozemku parcelné číslo KN-C 778 

v katastrálnom území  Stredné Mesto, nachádzajúcu sa na území Mestskej pamiatkovej 

rezervácie mesta Košice, pre navrhovateľa: polpet  s.r.o., Slovenskej jednoty 8, Košice. 

Proti tomuto rozhodnutiu v zákonom stanovenej lehote podal účastník konania, 

HASSO SLOVENSKO, spol. s r.o., Hlavná 45, Košice zastupovaný v konaní advokátskou 

kanceláriou Bröstl & Čentík s.r.o., Rázusova 1, Košice, odvolanie.  

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, na základe 

podaného odvolania v súlade s § 56 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní upovedomil 

účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a vyzval účastníkov konania, aby v lehote 

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia zaujali k nemu stanovisko. 

Navrhovateľ prevzal zásielku - upovedomenie o podaní odvolania dňa 21.12.2021 a lehota na  

vyjadrenie bola do 31.12.2021. Pred uplynutím lehoty dňa 28.12.2021 stavebný úrad obdržal 

žiadosť právneho zástupcu navrhovateľa, ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, 

Košice o predĺženie lehoty na vyjadrenie do 31.1.2022. Hlavným dôvodom žiadosti je 

nepriaznivá situácia spôsobená pandémiou Covid-19, vianočné sviatky, dovolenkové obdobie 

a obtiažnosť danej veci a jej preštudovanie.   

Po posúdení podanej žiadosti o predĺženie lehoty a na základe dôvodov v nej 

uvedených,  stavebný úrad primerane  predlžuje navrhovateľovi, polpet s.r.o., Slovenskej 

jednoty 8, Košice lehotu na vyjadrenie do 31.1.2022. 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                             Ing. Iveta Kramárová 

                                                                                           poverená zastupovaním 

                                                                               vedúceho  oddelenia stavebného úradu 
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Doručí sa: 

1. polpet  s.r.o., Slovenskej jednoty 8, Košice 

2. ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, Košice  

3. ESVE, s.r.o., Rázusova 45, Košice  

4. HASSO Slovensko spol. s.r.o., Hlavná 45, Košice 

5. Bröstl & Čentík s.r.o., Rázusova 1, Košice  

6. Ostatní účastníci konania  (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktorí 

majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté formou verejnej 

vyhlášky vyvesenej 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho stavebného úradu, príslušnej 

mestskej časti a na internetovej stránke www.kosice.sk  

 

 

 

  

Vybavuje: Ing. Kušnírová,  055/6827218, e-mail: dana.kusnirova@kosice.sk  

 
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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Vyvesené: 

 

 

 

Zvesené: 


