
Košice, 28.08.2020
MK/A/2020/ 11896-06/IV -MIS

MESTO KOŠICE 

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a upustenie ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania

Navrhovateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice /IČO 36 183 181/, v zastúpení
spoločnosťou PANAGRAF B.D. s.r.o., Čermeľská cesta 3, Košice, podal dňa 24.03.2020 na
tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: "Prístavba
chladiaceho expedičného skladu, skladu vody a spevnené plochy", na Textilnej ulici
v Košiciach. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Predmetom navrhovanej stavby o objektovej skladbe:
SO 01 - Prístavba chladiaceho skladu
SO 02 - Prístavba skladu vody
SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy
SO 04 - Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie
SO OS - NN rozvody pre nabíjacie stanice áut

je zmena dokončenej stavby budovy so súpisným číslom 2237 umiestnenej na pozemku parcelné
číslo 323/3 v katastrálnom území Jazero (pozemok evidovaný v registri "C") a zmena
dokončenej stavby chladiarenského a mraziarenského skladu so súpisným číslom 2788
umiestneným na pozemku parcelné číslo 323/4 v katastrálnom území Jazero (pozemok
evidovaný v registri "C"). Ide o rozšírenie skladu o mraziarenský sklad, chladiarenský sklad,
manipulačnú a expedičnú chladenú plochu. Prístavba skladu vody predstavuje prístavbu
k funkčnému skladu potravín a vody. Navrhovaná stavba nevyžaduje zriaďovanie nových
energetických prípojok, existujúci areál je energeticky zabezpečený s rezervami pre všetky
energie. Dažďové vody z plochy budú zachytávané do vsakovacej jamy. Z novej spevnenej
plochy, budú odkanalizované funkčnou a prevádzkovanou dažďovou areálovou kanalizáciou,
ktorá je zaústená do Myslavského potoka. Areál spoločnosti je napojený na existujúci dopravný
systém. Stavba nevyvoláva potrebu zriaďovania nových pripojení a vjazdov. Návrh rieši
rozšírenie komunikačných plôch areálu a rozšírenie parkovacích kapacít pre zamestnancov ako
aj nové odstavné plochy pre nákladné rozvozné autá.

Stavba o horeuvedenej objekto~e' skladbe je navrhovaná na pozemkoch parcelné
čísla 323/28, 323/38, 323/43, 323/44, 3l~1172, 323/174 a 323/175 v katastrálnom území Jazero
(pozemky evidované v registri "C") a na ozemkoch parcelné čísla 7935, 7936, 7939, 7940,
7943, 7944 a 7947 v katastrálnom území Jazero (pozemky evidované v registri "E").

Dňa 01.04.2020 bol uhradený správny poplatok a dňa 02.04.2020 bolo podanie
doplňované. Po preskúmaní predloženého návrhu a doplnených dokladov tunajší stavebný úrad

,. zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie navrhovaného
umiestnenia predmetnej stavby, preto vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a zároveň
konanie prerušil rozhodnutím č. MK! A/2020/11896-0 lIlV -MIS zo dňa 08.04.2020. V dňoch
20.05.2020, 03.06.2020 a 12.06.2020 bolo podanie požadovaným spôsobom doplnené, preto
bolo možné v konaní pokračovať.
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Tunajší stavebný úrad oznámil svojím oznámením pod Č. MKlA/2020/11896-03/IV-MIS
zo dňa 16.06.2020 začatie územného konania a zároveň zvolal ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 21.07.2020.

Dňa 29.06.2020 bola na tunajší stavebný úrad Slovenskou poštou vrátená zásielka
adresovaná účastníkovi konania: Ján Gerda, Hlinkova 8, Košice s informáciou, že adresát je
neznámy. Tunajší stavebný úrad vlastnou cestou zistil, že účastník konania zomrel. Z uvedeného
dôvodu tunajší stavebný úrad požiadal Notársky úrad o určenie okruhu účastníkov konania
z dôvodu doručovania písomností týkajúcich sa vedeného konania.

Dňa 25.08.2020 bola tunajšiemu úradu Advokátskou kanceláriou oznámená skutočnosť,
že vo veci dedičského konania je vedený dlhodobý dedičský spor vedený na súde, preto okruh
dedičov nie je daný. Na základe týchto informácií poskytnutých Advokátskou kanceláriou, má
tunajší stavebný úrad za to, že účastníci konania po zosnulom Jánovi Gerdovi nie sú známi.

Na základe takto zisteného stavu veci Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh,
Smetanova č. 4, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon),
v platnom znení, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona a ust. § 18 ods. 3 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len správny poriadok),

oznamuje

účastníkom konania po nebohom Jánovi Gerdovi, Hlinkova 8, Košice začatie územného
konania a stanovuje účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní do odo dňa doručenia
tohto oznámenia, v ktorej si môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k stavbe. Na
neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.

Do podkladov podania je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade - Mesto Košice,
pracovisko Smetanova Č. 4, Košice, 2. poschodie, m.č. IA (budova Miestneho úradu Mestskej
časti Košice - Juh, Smetanova Č. 4, Košice) počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok).

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

V súlade s ustanovením § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne na
námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou.
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Doručí sa:
1. Neznámi účastníci konania po nebohom Jánovi Gerdovi, Hlinkova 8, Košice sa

upovedomujú formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli stavebného úradu
formou zverejnenia na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice (www.kosice.sk)

2. Neznámi účastníci konania po nebohom Jánovi Gerdovi, Hlinkova 8, Košice, sa
upovedomujú aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli MČ Košice - Nad
jazerom, ktorá má len informatívny charakter

Na vedomie:
1. LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice /IČO 36 183 181/, v zastúpení projekčnou spoločnosťou

PANAGRAF B.D. s.r.o., Čermeľská cesta 3, Košice (navrhovateľ)
2. Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
3. ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky,Klemensova 8, Bratislava, PSČ 813 61
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,81715 Bratislava 11
6. MP M Tech s.r.o., Textilná 8/D, 040 01 Košice
7. MČ Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice
8. Mesto Košice, oddelenie V,I,SÚ a ŽP, referát dopravy,Tr. SNP 48/A, Košice
9. Mesto Košice, oddelenie V,I,SÚ a ŽP, referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne

a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, Košice
10. Slovak Telekom, a.s., Poštová č.18, Košice
11. VVS, a.s., Komenského č. 50, Košice
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č.31, Košice
14. DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice - mestská časť Barca 040 17
15. Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKO, a.s., Teplárenská3, 042 92 Košice
16. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice (ŠSOH, ŠVS,

OPaK, ElA)
17. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52,041 26 Košice
18. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenskénámestie ll, 041 50 Košice
19. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice
20. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, Košice

Vybavuje: Ing. Lucia Mišáková, tel.: 055/7208029

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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