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Vec
Stavba: "Bytový dom s polyfunkciou - LAGO" v skladbe stavebného objektu 2. časť
SO 04 - Spevnené plochy a komunikácie - prístupová komunikácia
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania

Stavebník LaGO development s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice, IČO: 50 383 965,
ktorého v konaní na základe splnomocnenia zastupuje HEST CO spol. s r.o., Zinková 10,040
17 Košice, podal dňa 19.06.2020 (listom bez čísla zo dňa 19.06.2020) na tunajší úrad Mesto
Košice - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie žiadosť o
vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Bytový dom s polyfunkciou - LAGO" v skladbe
stavebného objektu 2. časť SO 04 - Spevnené plochy a komunikácie - prístupová
komunikácia.

Stavba sa bude nachádzať na pozemkoch evidovaných v registri "C" KN s parcelnými
číslami 3099, 3100, 3103, 3372/1, 3372/4, 3372/5 v katastrálnom území Jazero. Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné konanie.

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu rieši SO 04 - Spevnené plochy
a komunikácie na Galaktickej ulice. V rámci stavebného objektu sa rieši úpravapochôdzneho
chodníka na prístupovú komunikáciu sparkoviskami s asfaltónovým povrchom po oboch
stranách komunikácie v počte 46 parkovacích státí a súčasne projektová dokumentácia rieši
dva vjazdy k objektom SO Ol, SO 02 a SO 03. Prístupová komunikácia sa navrhuje vofunkčnej
triede C3, MO 6,513 O, podľa STN 736110. Šírkové usporiadanieje 5,5+5,5 + l, 60m (existujúci
zúžený asfaltový chodník), kde šírka jazdného pruhu je 2x2, 75 m. Bočnú oporu komunikácie
aparkovísk tvorí betónový obrubník 1000*150*300mm v dÍžke 78 m do betónového lôžka.
Medzi existujúci chodník pre peších aparkovisko sa osadí betônovy obrubník
1000*100*200mm v dÍžke 130m. Prevýšenie ·betónových obrubníkov voči zeleni sa navrhuje
+120mm, prevýšenie na parkovisku voči existujúcemu chodníku sa navrhuje +80mm. Pri
oddelení ostatných plôch sa betónové obrubníky zapustia. Odvodnenie povrchu prístupovej
komunikácie vrátaneparkovískje riešené rozličnýmpriečnym apozdlžnym spádom do uličných
vpustí. V rámci komunikácie sú ponechané dve existujúce vpuste, ktoré sa doplnia štyrmi



navrhovanými vpusťami pre plynulý odtok vody. V rámci návrhu sa uvažovalo s odvodnenim
cca 200-220 m2 spevnených plôch dojednej vpuste. Pri ploche 1290 m2 to činí 6 vpustí.
Projektovú dokumentáciu overil Ing. Gabriel Krivda, autorizovaný stavebný inžinier reg.
Č. 1650*A*4-21 vofebruári 2020.

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných
komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisova § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov

oznamuje

podľa § 61 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania
začatie stavebného konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia
svoje stanoviská k povoľovanej stavbe v určenej lehote, resp. na ich žiadosť predlženej lehote,
bude stavebný úrad predpokladať, že z hľadiska ich sledovaných záujmov so stavbou súhlasia
(§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom uvedenej lehoty
na tunajšom stavebnom úrade - v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11
Košice, odd. VISÚaŽP, ref. ŠSÚ pre MK a ÚK (3. poschodie, miestnosť C 315) počas úradných
hodín (pondelok 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00; streda 8,00 -12,00 a 13,00 - 16,00; piatok 8,00
-12,00).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
splnomocnenie na zastupovanie preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.

Toto oznámenie sa podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona doručuje verejnou
vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Mesta Košice a na
MČ Košice - Nad Jazerom. Zároveň bude zverejnené na webovom sídle mesta Košice
www.kosice.sk.
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Oznámenie sa doručí
účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. LaGO development s.r.o., Hlavná 119, 040 01 Košice - stavebník
2. HEST CO spol. s r.o., Zinková 10, 040 17 Košice - splnomocnenec
3. Ing. Gabriel Krivda, Pri hati 1, 040 01 Košice- projektant
4. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. právne a majetkové, Ref.

nakladania s majetkom)
5. Milen, s.r.o., Galaktická 16, Košice
6. Ostatní účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k vyššie

uvedeným pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným
povolením priamo dotknuté

Oznámenie sa doručí
dotknuté orgány:

7. MČ Košice - Nad Jazerom, Poludníkova 7,040 12 Košice Košice
8. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. výstavby, investícií,

stavebného úradu a ŽP - Ref. stavebného úradu - pracovisko Košice - Juh)
9. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. VISÚaŽP, Ref. dopravy)

cestný správy orgán
10. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. útvaru hlavného architekta

mesta Košice)
11. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 04001 Košice
12. KR PZ v Košiciach - KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
13. OR HaZZ v Košiciach, Požiamická 4,04001 Košice
14. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, Komenského 52,

041 26 Košice
15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1,04001 Košice
16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59

Košice
17. VVS, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
18. VSD, a.s., Mlynská 31,04291 Košice
19. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3,04292 Košice
20. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice
21. DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice - VO
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14,04001 Košice
23. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10,04001 Košice
Na vedomie - (nemá účinky doručenia)
24. LaGO development s.r.o., Hlavná 119, 04001 Košice - stavebník
25. HEST CO spol. s r.o., Zinková 10,040 17 Košice - splnomocnenec
26. Ing. Gabriel Krivda, Pri hati 1,04001 Košice-projektant
27. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice (MMK, Odd. právne a majetkové, Ref.

nakladania s majetkom)
28. Milen, s.r.o., Galaktická 16, Košice

Dátum vyvesenia verejnej vyhlášky od: O~ .09.2020 
do: 21 .09.2020

Dátum zvesenia verejnej vyhlášky: .22. .09.2020
Informácie o spracúvaní osobných údajov podl'a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
20r6/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na
webovom sídle prevádzkovatel'a www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovatel'a.
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