
Naše č/s/o: MK! A/2021112884
V Košiciach: 20.04.2021
Vybavuje: Mgr. Katarína Kollárová

MESTO KOŠICE
ROZHODNUTIE

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy
a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona č.13511961Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov

rozhodlo takto:

podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, podľa § 11 ods. 1, písm. g, vyhlášky č. 3511984Zb., ktorou sa vykonáva
zákon o pozemných komunikáciách

povoľuje

žiadateľovi: Lago development s.r.o., Čermeľská 1, 040 01 Košice, IČO: 50383965

1. Zvláštne užívanie miestnej komunikácie v Košiciach- Nad jazerom
ulica: Galaktická

2. Termín: od 19.04.2021 do 30.07.2021 výmera 1350 m2

3. Dôvod: stavba: "Bytový dom s polyfunkciou Lago" - stavebný objekt SO 04 - Prístupová
komunikácia a zároveň prístupová komunikácie pre výstavbu stavebného objektu SO 02

4. Podmienky:

A. Žiadateľ je povinný počas prác na chodníku zabezpečiť bezpečný priechod pre chodcov.
B. Žiadateľ svojou činnosťou nesmie ohroziť účastníkov cestnej premávky a je povinný

dodržať podmienky Krajského riaditeľstva PZ - Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach,
KRPZ-KE-KDI-23-052/2021 zo dňa 12.02.2021 ako aj ich usmerňujúce alebo doplňujúce
pokyny.

C. Žiadateľ mimo povoleného rozsahu zvláštneho užívania miestnych komunikácií nesmie
tieto poškodiť, alebo znečistiť.

D. Úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu zvláštneho užívania miestnych komunikácií
môže žiadateľ uskutočniť len so súhlasom cestného správneho orgánu.

E. Žiadateľ o zvláštne užívanie miestnych komunikácií, pokiaľ ním nie je správca
komunikácií, nesmie umožniť užívanie inej právnickej, alebo fyzickej osobe, pokiaľ sa
s majetkovým správcom komunikácií nedohodne inak.

F. Žiadateľ je povinný dodržať "Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 13/1993 o
vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií a s tým súvisiacimi výkopovými

,. prácami na miestnych komunikáciách 1., II., III. triedy na území mesta Košice."
G. Spevnené plochy, ktoré budú výstavbou poškodené je potrebné uviesť do pôvodného

stavu.
H. Za nedodržanie podmienok tohto rozhodnutia je žiadateľ pokutovaný podľa § 22a cestného

zákona.
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1. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo
doplniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

1. Kontaktná osoba: Ing. Hrubín, telefónne číslo: 0918238322.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov sa vyrubuje žiadateľovi podľa sadzobníka správnych poplatkov položka č. 82 písmeno
c, poplatok vo výške 80,00 EUR (slovom Osemdesiat EUR).

Odôvodnenie

Žiadateľ, spoločnosť Lago development s.r.o., Čermeľská 1, 040 01 Košice, podal dňa
19.04.2021 žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií ul. Galaktická v
Košiciach - Nad jazerom z dôvodu realizácie stavebných objektov SO 04 a SO 02.
S prihliadnutím na skutočnosť, že žiadateľovi sa vyhovuje v plnom rozsahu, odôvodnenie podľa
§ 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. nie je potrebné.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
Mestu Košice, Trieda SNP 48/A, 040 II Košice vo dvoch vyhotoveniach.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
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Ing. Juraj ichanský
vedúci refy átu dopravy
Magistrá~ esta Košice
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Rozhodnutie obdržia:
1. Lago development s.r.o., Čermeľská l, 040 Ol Košice

Na vedomie:
l. MČ Košice - Nad jazerom
2. Mestská polícia
3. KRPZ KDI v Košiciach
4. Správa mestskej zelene,.


