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

Dňa 23.10.2020 podali stavebníci Ing. Martin. Gallo a Ing. Lenka Gallová, bytom
Juhoslovanská 3, Košice, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy v byte
č. 8, na 4. poschodí bytového domu na ulici Budapeštianska 2450/38, Košice“, na
pozemku parcelné číslo 3667 v katastrálnom území Nové Ťahanovce (evidovanom v registri
„C“).

Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné úpravy bytu v rozsahu:
vyrezanie stavebného otvoru svetlej šírky 900 mm a svetlej výšky 2150 mm v nosnej
panelovej železobetónovej stene hrúbky 150 mm medzi obývacou izbou a kuchyňou,
rozšírenie stavebného otvoru svetlej šírky 900 mm a svetlej výšky 2020 mm v nosnej
panelovej železobetónovej stene hrúbky 150 mm medzi obývacou izbou a izbou na otvor
svetlej šírky 1300 mm a svetlej výšky 2170 mm,
vyrezanie stavebného otvoru svetlej šírky 700 mm a svetlej výšky 2020 v nenosnej
panelovej železobetónovej stene hrúbky 80 mm medzi izbou a predsieňou,
- vybúranie kovových zárubní a dverí v železobetónových priečkach hrúbky 80 mm
a domurovanie stavebných otvorov ľahkým nenosným materiálom.
Podrobnejšie podľa predloženej projektovej dokumentácie.

-

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie
stavebného konania a nakoľko sú stavebnému úradu známe pomery stavby a predložená
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle
ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom
úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté. V tejto istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak
v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska
nimi sledovaných záujmov súhlasia.

