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Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania 

 

 

 Dňa  28.2.2018 podal navrhovateľ NES-PAN & MARADA Development, s.r.o., 

Alžbetina 41, Košice v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou ENG-PRO s.r.o., Húskova 

73,  Košice, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „ZELENÁ STRÁŇ 

RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – PARKOVISKO“ SO 01 – Otočka MHD a parkovisko, 

na pozemkoch parc. č. 1164/143, 1164/710, 1164/726, 1209/36, 1240, 1165/40-43 KN „C“ 

k.ú. Košická Nová Ves, v lokalite ulice Zelená stráň, Košice.  

 

Predložená projektová dokumentácia rieši umiestnenie nových parkovacích miest 

a komunikácie vytvárajúcej otočku pre autobusy MHD. Navrhovaná komunikácia je 

napojená stykovou križovatkou pri vjazde a výjazde  na už realizovanú vetvu C, na 

ktorej je navrhnutá zastávka autobusov. Šírka navrhovanej komunikácie je 3,5 m, dĺžka 

53 m, s krytom z asfaltového betónu. Pozdĺž vetvy C a navrhovanej komunikácie sú 

obojstanne situované pásy parkovacích stojísk s krytom zo zatrávňovacích panelov 

z tvrdého plastu, v počte 79, o rozmere 2,5 m x 5,0  m. Výškový rozdiel medzi 

parkovacími pásmi bude nutné zabezpečiť oporným múrom, vyskladaným z betónových 

tvárnic, uložených na betónovom základe. Medzi vetvou C a severným navrhovaným 

parkovacím pásom bude na parcele č. 1240 vytvorená spevnená plocha s krytom 

z asfaltového betónu, ktorá zabezpečí požadovaný rozhľad pri vychádzaní 

z parkovacích miest. Plocha komunikácie a parkovísk bude vyspádovaná do zberného 

odvodňovacieho žľabu, zaústeného do dažďovej kanalizácie. 

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie. 

 

 Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov, konajúc 

v zmysle ust. § 35 stavebného zákona a v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

o z n a m u j e 
 



začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne 

podľa § 36 ods.1 stavebného zákona  

 

n a r i a ď u j e 

 

ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 

 

16.4.2018 o 10.00 hod. 

 

so stretnutím v zasadačke Stavebného úradu, Dvorkinova 7, Košice. (prízemie, pavilón „B“)  

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť  najneskôr  pri ústnom konaní, inak k nim 

nebude prihliadnuté. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko dotknuté orgány a samospráva. Ak 

dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská k navrhovanej stavbe v stanovenej lehote, bude 

stavebný úrad považovať, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov s umiestnením stavby 

súhlasia. 

 Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadať. 

V súlade s ust. § 37 ods. 3  stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou 

dokumentáciou.  

 Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, so sídlom na 

Meste Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice (budova Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov , pavilón „B“ prízemie, č. dv. 11b) do termínu 

uvedenom v tomto oznámení. 

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

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust.§ 36 ods.4 stavebného zákona 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jarmila V I R B O V Á 

                vedúci referátu stavebného úradu 

       

                

 

           

Vyvesené dňa:                                                                                      Zvesené dňa: 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1,   ENG-PRO s.r.o., Húskova 73, Košice 

2,   NES-PAN & MARADA Development s.r.o., Alžbetina 41, Košice  



3,   Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice 

4,   Mesto Košice, odd. VISÚ a ŽP, ref. dopravy, TR. SNP 48/A, Košice 

5,   Mesto Košice,  ref. špeciálneho stav. úradu,  Tr. SNP 48/A, Košice 

6,   DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice 

7,   Okresný úrad Košice, odb. lesný a pozemkový, Zádielska 1, Košice, 040 01 

8,   Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice 

9,   OR HaZZ, Požiarnická 4, Košice 

10, Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice 

11, VVS a.s., závod Košice, Komenského 50, Košice 

12 ,Ostatní účastníci územného konania – verejná vyhláška 

13, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 

14, ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, 040 01 

15, SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 19 

16, Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09 

17, UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 

 

 

Co: vybavujúci: Mgr. Pytelová Bernadeta, tel. 055/6419 532 

 

Ostatní účastníci konania sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky  vyvesenej na úradnej 

tabuli MÚ MČ Košice - Košická Nová Ves a  na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice 

(www.kosice.sk)  
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