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MESTO KOŠICE
Vec
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
poj ednávania

Mestu Košice, pracovisku Košice
Západ, frieda SNP Č. 48/A, Košice, bol dňa
28.01.2021 doručený návrh navrhovatel‘a 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 parcelně 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 rn, 5 povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby a predlženie komunikácie parkoviska.
Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.

Nakol‘ko, za podanů žiadost‘ nebol uhradený správny poplatok, tunaj ší stavebný úrad
vyzval navrhovatel‘a listom Č. MK!A/2021/09493-02/II/M1N zo dňa 01.02.2021, aby v lehote
do 1 5 dní od doručenia výzvy zaplatil správny poplatok za podanie žiadosti o vydani
stavebného povolenia. V stanovenej lehote navrhovatel‘ uhradil správny poplatok.
Mesto Košice, pracovisko Košice
Západ, Tr. SNP Č. 48/A, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podl‘a ust.
1 1 7 zákona č. 50/1 976 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 dotknutýn
orgánom a v súlade s ust. 36 ods. 2 v spojení s ust. 142h stavebného zákona, upÚšt‘a od
ústneho poj ednávania a miestneho zist‘ovania.

Účastníci konania móžu svoj e prípadné námietky a pripomienky uplatnit‘ na tunaj šom
stavebnom úrade najneskór 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 hl‘adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy

potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadat‘ tunajší stavebný úrad
O predlženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.
Podľa 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na
námietky a pripomienky, ktorě neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byt‘, sa v odvolacom konaní nebude prihliadat‘.
‘-

Do podkladov podania je možné nahliadnut‘ na stavebnom úrade, pracovisko Košice
Západ, Tr. SNP Č. 48, prízemie, trakt F, č.dv. F003d, v stránkových hodinách (pondelok 8
1200 hod., 13001500 hod., streda goo_l200 hod., 1300_1600 hod., piatok 2001200 hod.) v určenej
lehote.
Vzhl‘adom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, v prípade záujmu
O nahliadnutie do podkladov je potrebné si vopred dohodnút‘, 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 spósobenou ochorením COVID
1 9 predlžená lehota na vydanie rozhodnutia.

—

—

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovat‘, musí jeho zástupca
predložit‘ písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

Oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 36 ods. 4 stavebného
zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 1 5 dní na úradnej tabuli správneho orgánu
meste Košice, pracovisku Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, webovom sídle tunajšicho úradu
www.kosice.sk a informatívne na úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný deň
tejto lehotyje dňom doručenia.

—

—

—

MESTO K(ICE STAVEBNÝ úi
Pracovisko Košice Západ
Trieda SNP 48/A
040 1 1 Košice
-

-

Ing. Iveta ramárová
vedúca referátu s avebného úradu

Doručí sa
1
2.
3
4.
5
.

.

.

ROCA, s.r.o., Tatiana Cakóciová, Mlynárska 1 6, Košice
Mesto Košice, Tr. SNP Č. 48/A, Košice
Mestská čast‘ Košice Sídlisko KVP, Tr. KVP Č. 1 v Košiciach
TITUS-REALITY, s.r.o., Popradská 64/F, Košice
vlastníci bytového domu na Klimkovičovej ulici č. 29
Ostatní účastníci konania
v Košiciach formou verejnej vyhlášky
Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A
—

—

—
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