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MK!A/2021/013741-05/IV/MIS
Košice, 04.06.2021

MESTO KOŠICE

Vec
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením verejnou
vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 26.04.2021 podala spoločnosť LaGO development s.r.o., Čermel'ská 1, Košice
- mestská časť Sever 040 Ol/IČO 50 383 965/, zastúpená spoločnosťou HEST CO spol.
s r.o., Zinkova 10, Košice, žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenímna stavbu
s názvom "BYTOVÝ DOM SPOL YFUNKCIOU - LAGO" na Galaktickej ulici
v Košiciach, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1592/20, 1592/18, 1592/79 v katastrálnom
území Jazero.

Na predmetnú stavbu bolo stavebným úradom mestom Košice, pracovisko Košice -
Juh vydané stavebné povolenie pod č. A/2018119520-03/IV-MIS zo dňa 28.11.2018,ktoré v
odvolacom konaní Okresný úrad Košice, odbor bytovej politiky v časti vyhodnotenia
námietok účastníkov konania zmenil, pričom ostatné časti potvrdil rozhodnutím Č. OU-KE
OVBP2-2019/014280 zo dňa 13.03.2019 (právoplatné dňa 02.04.2019).

Dňa 19.07.2019 bolo pod Č. MK!A/2019/14855-03/IV-MIS vydané rozhodnutie o
povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2019
a následne dňa 05.05.2020 bolo pod Č. MK!A/2020/09811-03/IV-MIS vydané rozhodnutieo
povolení zmeny stavby pred jej dokončením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2020.

Predložená projektová dokumentácia stavby rieši zmenu pôvodných nebytových
/polyfunkčných/priestorov situovaných na 2. NP v oboch bytových domoch SO O l aj SO 02
na 3 bytové jednotky. Uvedenou zmenou v bytovom dome nebudú žiadne polyfunkčné
priestory. Voboch bytových domoch bude na 1. NP zrušená garážová brána a pod
schodiskom komunikačného jadra v bytových domoch bude situovaná miestnosť pre
upratovačky.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením.

Pre navrhovanú činnosť "BYTOVÝ DOM SPOLYFUNKCIOU - LAGO" bolo
vedené zisťovacie konanie podľa zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný
úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
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rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2017/008453 zo dňa 19.04.2017, z ktorého vyplýva, že
navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať.

Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti
o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na
webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal (www.enviroportal.sk).

Žiadateľ v dňoch 20.05.2021 a 27.05.2021 podanie doplňal o chýbajúce doklady.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 61
ods. 1 a § 68 ods. 2 stavebného zákona

oznamuje

začatie konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou
a nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšt'a v zmysle § 61 ods. 2 a § 68
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom
úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, v zmysle § 61 ods. 6
stavebného zákona, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov
súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší
čas, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o predlženie uvedenej lehoty pred jej
uplynutím.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní
alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko
Košice - Juh, Smetanova 4, Košice, č. dverí IA, v stránkových hodinách (ťondelok 800_1200
hod., 1300_1500 hod., streda 800_1200 hod., 1300_1600 hod., piatok 800_120 hod.) najneskôr
v určenej lehote.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu, webovom sídle tunajšieho úradu - www.kosice.sk a informatívne na
úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Stavebný úrad pracovisko Košice - Ju, žiada Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ako
príslušný orgán, ktorý podľa zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal
rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, o zaslanie písomného
záväzného stanoviska podľa § l40b stavebného zákona ku konaniu o zmene stavby predjej
doknčením pre hore uvedenú stavbu. V prílohe prikladáme projektovú dokumentáciu pre
vedené konanie a písomné vyhodnotenie pripomienok uvedených v rozhodnutí Č. OU-KE
OSZP3-2017/008453 zo dňa 19.04.2017 zo zisťovacie konania vedeného podľa ustanovení
zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré spracovalIng. arch Andrej Rodziňák
autorizovaný projektant.

.\iMTO KOSICE . STAVEBN1 ÚRAD
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Ing. Iv ta amárová
poverená astupovaním

vedúceho oddel ia stavebnéhoúradu

Prílohy pre Okresný úrad Košice:
1. Projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončenímČ. 3
2. Vyjadrenie sa k pripomienkam Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné

prostredie, uvedených v rozhodnutí Č. OU-KE-OSZP3-2017/008453zo dňa 19.04.2017
zo zisťovacieho konania vedeného podľa ustanovení zákona Č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na ŽP, vypracované Ing. arch. AndrejomRodziňákom

Doručí sa:
1. Stavebník a vlastník: LaGO development s.r.o., Čermeľská 1, Košice - mestská časť

Sever 040 O 1 v zastúpení spoločnosťou HEST CO spol. s r.o., Zinkova 10, Košice
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnost' s ručením obmedzeným Košice,

Komenského 7, Košice
4. MILEN, s.r.o., Galaktická 16, Košice
5. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218,850 OO Bratislava
6. Projektant: Ing. arch. Andrej Rodziňák, Slobody 25, Košice
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7. Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníkova 7, Košice + informatívna verejná
vyhláška

8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadovéhospodárstvo,
Komenského 52, Košice

9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP - ElA, Komenského52, Košice
10. Mesto Košice, ref. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,

Tr. SNP 48/A, Košice
ll. Mesto Košice, oddelenie strategického rozvoja, referát výstavby, Tr. SNP 48/A, Košice
12. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiamická čA, Košice
13. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci stavby bytového domu na Stálicovej ulici č. 3 a 5

v Košiciach a účastníci konania t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám
vrátane bytov môžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté

Vybavuje: Ing. Lucia Mišáková, 055/7208029, lucia.misakova@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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Toto oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej mestskej
časti.

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto potvrdenie
zaslať na stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice

Stavba:

"BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU - LAGO"

Číslo oznámenia: MKlA/2021/013741-05/IV/MISzo dňa 04.06.2021

Vyvesené: !cf-(i·~tl2/ Zvesené: h·j/·oltJéX! 

MESTSKÁ ČASŤ
Košice - Nad jazerom
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