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OZNAMENIE VEREJNOU VYHLASKOU 
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice
(IČO: 36211 541) podal dňa 12.08.2020 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu:

"Prechod priemyselnej zóny z pary na horúcu vodu" v MČ Košice Nad jazerom Košice.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu vydal tunajší stavebný úrad stavebné povolenie č. A/2015/1 0517-02/IV
KRV dňa 15.05.2015 (právoplatné dňa 16.06.2015) a rozhodnutie - predlženie platnosti
stavebného povolenia Č. MKJA/2017/09887-02/IV-KRV dňa 06.04.2017 (právoplatné dňa
04.05.2017).

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 ust. § 80
stavebného zákona

oznamuje

začatie kolaudačného konania a súčasne v súlade s ust. § 21 zákona o správnom konaní

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s 'miestnym zist'ovaním na deň

25. 11. 2020 (streda) o 10.30 hod. 

só stretnutím účastníkov konania pred objektom spoločnosti LABAŠ s.r.o., Textilná 1,
Košice.



projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní a taktiež
zmeny, ktoré nastali počas realizácie stavby,
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok spôsobilosti prevádzkových zariadení
na plynulú a bezpečnú prevádzku.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zist'ovaním stavebníci predložia:

Do podkladov podania je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
tunajšom stavebnom úrade - Mesto Košice, pracovisko Juh, Smetanova 4, Košice, (budova
Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Juh), 2. poschodie, Č. dv. 22.

Pred nahliadnutím do spisového materiálu a projektovej dokumentácie
kontaktujte referenta na e-mailovej adrese, prípadne telefonicky, z dôvodu dohodnutia
presného času na nahliadnutie.

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

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

V zmysle ust. § 142h stavebného zákona stavebný úrad môže predlžiť lehotu
na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu
odvolacieho orgánu. Stavebný úrad je povinný o predlžení lehoty na vykonanie úkonu
a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov
konania. . -
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Doručí sa
1. Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice
2. Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
4. ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta l, 852 ° l Bratislava
5. LABAŠ s. r. o., Textilná l, Košice
6. FRUCONA TRADE KOŠICE, s.r.o., Obišovce 8, 044 81 Obišovce
7. LUKOIL Slovakia, s.r.o., Slovnaftská 10, 821 07 Bratislava
8. SEDEM - reklamná agentúra, s.r.o., Textilná 7/A, Košice
9. OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, Košice
ll. Mestská časť Košice - Nad Jazerom, Poludníková 7, Košice (so žiadosťou o vyvesenie verejnej

vyhlášky)
12. Ostatní účastníci kolaudačného konania - verejná vyhláška

Vybavuje: Ing. Kravianska, tel: 055/72080 45, e-mail: ivana.kravianska@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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V súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa toto

rozhodnutie doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na:

• úradnej tabuli Mesta Košice, pracoviska Košice - Juh, Smetanova 4, Košice

• na úradnej tabuli Mestskej časti Košice - Nad Jazerom, Poludníková 7, Košice

• na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.
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