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VEC
Oznámenie o začnti nzemneho kmlania verejnou vthiikon :: npnntenie mi ústnehopojednávania.

Dna 15 04 2015 podal SELL SLOVAKIA s.r.o., Letecká 1, Košice žiadosť o vydaniemzhudnulia o umiestneni slavby ,.Garážuvy' on. knzminylrn , výntnvlm spoločnýchgnniži v Košiciach.“ na pozemku pnroelne' čislo 3788/1. vkotaslralnom uzemi Huštáky(evidovnnom v regisll'i “c")

Uvedeným dňnm bulu začaté územné konanie.
Mesto Košice, praoovtsko Košice , Staré Mesto. ako vecne omiestne príslušnýstavebný úrad v zmysle ; 117 zák č 50/197621; o územnom plnnovnni a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znenl neskoriich predpisov. vydnlo tina ll 122017 rozhodnutieoumíeslrleni horeuvedene) slavby pod 5 MK/A/2017/03554-32/I/FOD, vučl ktorému bola

25 04 2018, vodvulawm konaní lom ruzhadnutle [rušil a vrátil vec na nove prejednanieamzhodovanie Vzmysle ; 59 ods 3 je správny organ vlazany' prnvnym názoromodvolneieho organu

Vychádzajúc z rozhodnutia Okresneho úradu a platných právnych predpisov stavebnýúrad opatovne preskúmal podaný n rh a začal nzemne' konanie Po opnkovonompreskúmanl žiadosii stavebný úrad zi
_ ze ziadost nemá predpisane' náležítosll v zmysle 5

sieti k plánovaným odberom a hodom napojenia na verejné siete onzemne konanierozhodnutím (: MK/A/2018ĺ07829-39/l/FOD dňa 28 05 2013 prcmšll Dňa 25 06 2018na' rliovntel' doplnil ehýbnjnoe doklady



z

Mesro Košice. pracovisko Košice . sune' Mesio, ako vecne amicsine príslušný
stavebný úrad podľa & ll7 ods 1 zákona č 50/1976 zo o územnum planovanl a sraveonom
poriadku (sravooný zakon) v znenl neskoršlch predpisov, mzhcdujúc podľa usl & 39, ; 39a
stavebného zakona, v súlade s _s 35 ods l stavebného zákal-la, v spojení s ust vyhllskv &

453/2000 z;, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného záknna oznamuje
začali: územného konnnin a nakoľko pro úzcmm je spracovaná územnoplánovacm
dokunienraoia, na zaklade krorej možno posudiť návrh na územno rozhodnune, upúšťa v
zmysle 5 35 ods 2 stavebného zakona od miestneho šetrenia a úsmeho polednávama

Účasrnioi konania môžu svoje pripadne nimieikv a pripomienky uplatniť na tuualšom
úrade najneskôr do 7 praeovnýeli dní odo aim obdržania lohnlu nznámeniz. inak k nim
nelauoe pnlnliadnuio. v rovnakej lehote oznamia svoje stanoviská aj dotknuté organy

Upozorňujeme učasrnikov konania, že podľa 5 41 ndsS sravelono'lno zákona sa v
odvolacom konani neprinliada na namieiky n pripomienky, ktoré neboli uplaurene' v
prvoslupňcvom konanl v určenej lenoie, nooi uplatnené mohli byť

Do podkladuv pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnur na slavebnom urade,
pracovisku Kosice _ siare' Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, 1 posol., č dveri os v
úzaadnýoh hodinách (pondelok od $"» 12W. Mas“, streda $““ * 12W, liWa lom. piatok
& 42W).

Toto nznámenie má povahu verejnej vyhlášky pndl'u 5 36 ods. 4 stavebnéha
'Lákann. Tom oznamenie musí byť v_vvosene' po dobu 15 dní na úradnej mlsuli
sprnvneno orgánu.

imam měla-“ra „mi o.

Ing. Jarmila Virbovai
ve ci referálu slavebuéhn úradu
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dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle ; 3o ods 4 resp stávehneho zákona tak,

ze oznámenie stávelmeho uráou bude vyvesene' ná dobu 15 dni na uráolnej táhuli

iunajšieho urádu, prislušnej mestskej oásrr :. ná internetovej stránke www kos'lCLsk
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