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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
pojednávania

Dňa 24.06.2022 podal stavebník: TAURIS, a.s., so sídlom Potravinárska 6, 979 01
Rimavská Sobota /IČO: 36 773 123/ v zastúpení HW engineering SK, S.r.o., so sídlom
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice /IČO: 53 545079/, žiadosť o stavebné povolenie
na stavbu s názvom "Centrálny sklad TAURIS Group Košice" (pozostávajúcu
z nasledovných stavebných objektov (SO): SO 002 - Centrálny sklad, SO 003 - Vrátnica, SO
004 - Nákladná mostová váha, SO 007 - Prípojka VN, SO 008 - Transformovňa, SO 009Vnútroareálové rozvody NN, SO 015 - Areálové osvetlenie, SO 016 - Vstupná brána a
Oplotenie, SO 017 - Sadové úpravy, SO 018 - Prístrešok pre bicykle a nasledovných
prevádzkových súborov (PS): PS 01 - Technológia skladovania, PS 02 - Technológia
chladenia a mrazenia, PS 03 - Rozvodňa NN, PS 04 - Elektrická požiarna signalizácia, PS 05
- Meranie a regulácia, PS 06 - Fotovoltaika a PS 07 - Kamerový systém) na pozemkoch KN
- C parcelné čísla 305/90, 305/91, 305/92, 305/93, 305/94, 305/95, 305/96, 305/97, 323/31,
323/140, 305/282, 323/182 a 323/170 v katastrálnom území Jazero - na ulici Textilná 6
v Mestskej časti Košice - Nad jazerom.
Na stavbu s názvom "Centrálny sklad TAURIS Group Košice" na pozemkoch KN - C
parcelné čísla 305/90, 305/91, 305/92, 305/93, 305/94, 305/95, 305/96, 305/97, 323/31,
323/140, 323/141, 305/282, 323/182, 305/137, 305/288 a 323/170 v katastrálnom území
Jazero - na ulici Textilná 6 v Mestskej časti Košice - Nad jazerom bolo vydané Mestom
Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova Č. 4, 040 79 Košice rozhodnutie o umiestnení
stavby pod č. MKlA/2022/08247-05/IV/TOM zo dňa 25.03.2022, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.05.2022.
Tunajší stavebný úrad taktiež uvádza nasledovné skutočnosti:
Na vodnú stavbu: stavebné objekty (SO): SO 010 - Prípojka vody, SO 011 - Rozvod
požiarnej vody, SO 012 - Čerpacia stanica vody, SO 013 - Kanalizácia dažd'ová a SO 014 Kanalizácia splašková, realizované v rámci predmetnej stavby bolo vydané špeciálnym
stavebným úradom - Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského Č. 52, 041 26 Košice stavebné
povolenie - rozhodnutie pod číslom OU-KE-OSZP3-2022/027821-004 zo dňa 30.06.2022,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2022.
Na dopravnú stavbu: stavebný objekt (SO): SO 005 - Cesty, spevnené plochy
a parkoviská realizovaný v rámci predmetnej stavby bolo vydané špeciálnym stavebným
úradom - Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného

úradu pre miestne a účelové cesty stavebné povolenie pod č. MK! A/2022/14906-7
04.07.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2022.

zo dňa

Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu
bolo začaté stavebné konanie.
Následne dňa 02.08.2022 bol žiadateľom zaplatený správny poplatok za podanie
.. predmetnej žiadosti vo výške 2600 eur podľa pol. 60 písm. gi Sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších právnych predpisov, pričom žiadateľ predmetnú žiadosť v dňoch 25.07.2022 a
12.08.2022 písomne (ako aj ku dnešnému dňu prostredníctvom emailovej komunikácie)
upravoval a doplňoval o doklady požadovaným spôsobom.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, ako vecne
a miestne príslušný stavebný úrad L 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 4 stavebného zákona
oznamuje
začatie stavebného konania 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 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 byť 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 č. 4, 040 79 Košice, č. dverí 27, v stránkových hodinách (pondelok
8°°_12°° hod., 13°°_15°0 hod., streda 8°°_12°° hod., 13°°_16°° hod., piatok 8°°_12°° hod.)
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
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správneho orgánu, webovom sídle tunajšieho úradu - www.kosice.sk a informatívne
úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Smetanova 4
04001 Košlce

Ing. Ive a amárová
poverená astupovaním
vedúceho oddele ia stavebného úradu

Doručí sa:
l. HW engineering SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
2. MP M Tech s.r.o., Textilná 8/D, 040 01 Košice - mestská časť Nad jazerom
3. Projektant: Ing. Ivan Bergendy - HABESO, s.r.o., Kukučínova 23,04001 Košice
4.
Ing. Stanislav Tury - TURY, spol. s r.o., Južná trieda 93,04001 Košice
5.
_ Ing. Dezider Horňák - HODEZ, s.r.o., Bukovec 252, 044 20 Bukovec
(Dunajská 12, 040 01 Košice)
6. Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice + informatívna
verejná vyhláška
7. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové cesty, Tr. SNP 48/A, Košice
8. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát dopravy, Tr. SNP 48/A,
Košice
9. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, ref. životného prostredia a
energetiky, Tr. SNP 48/A, Košice
10. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové cesty, Tr. SNP 48/A, Košice
ll. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1,04266 Košice
12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č. 8,813 61 Bratislava
14. Okresný úrad Košice, odbo starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia - orgán štátnej vodnej správy, Komenského č. 52, 041 26 Košice
16. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
17. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice
18. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiamická č. 4,
Košice
1 ~. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice
20. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, SAMaV Košice, Komenského 39/A, Košice

-3-

21. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy
a dráh, odbo dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č.6, P.O.BOX 100, 810 05
Bratislava
22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná č. 25, Košice
23. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho Č. 8,

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

041 02 Košice
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, 043 29 Košice
'Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu,
odštepný závod, Ďumbierska Č. 14, 041 59 Košice
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská Č. 31, 042 91 Košice
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48
Košice
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského
Č. 7, Košice
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré
majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto
pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)

Vybavuje: Ing. Tomko, 055/720 80 48
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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