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Petičný výbor – Petícia  

Za krajšiu Košickú Novú Ves 

Sv. Ladislava 9 

040 14  Košice 

 
    Váš list číslo/zo dňa                        Naša značka                      vybavuje /linka                           Košice dňa 

- / 29. 10. 2021                      0/2021/000175                  Koščová/7980101                         09. 11. 2021 

Vec: 

Informácie k plánovanej výstavbe obchodného centra FRESH 

 – Petícia za krajšiu Košickú Novú Ves – oznámenie o vybavení petície 

 
     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves od Vás obdŕžala žiadosť o súčinnosť  - Petíciu za krajšiu Košickú Novú 

Ves vo veci plánovanej výstavby obchodného centra FRESH so žiadosťou o informovanie petičného výboru 

o akomkoľvek začatom územnom, stavebnom alebo inom akomkoľvek konaní v súvislosti s navrhovanou výstavbou 

OC FRESH v uvedenom konaní, nakoľko máte záujem byť účastníkmi týchto konaní a vyjadrovať sa k navrhovanej 

výstavbe OC FRESH. 

     Účelom petície sú návrhy a pripomienky k výstavbe obchodného centra FRESH Košická Nová Ves na ul. Sv. 

Ladislava v územnom, stavebnom, kolaudačnom konaní, EIA a iných správnych konaniach ohľadne výstavby OC 

FRESH v MČ Košická Nová Ves. 

     Všeobecnými cieľmi podanej petície je ochrana životného prostredia, opatrenia proti zhoršovaniu a znečisťovaniu 

životného prostredia a riešenie dopravy v MČ Košice – Košická Nová Ves, ako aj predchádzanie znečisťovania 

životného prostredia a ovzdušia novou výstavbou alebo prachom, výfukovými plynmi, exhalátmi alebo dymom, 

prachom, popolčekom, poskytovanie všestrannej starostlivosti o rozvoj a vytváranie podmienok na ďalší rozvoj do 

budúcna a ochrana záujmov Košickej Novej Vsi, uspokojovanie záujmov obyvateľov Košickej Novej Vsi v oblasti 

práva na pokojné bývanie, práva na obydlie, ochrany životného prostredia a ovzdušia. 

     Konkrétnym cieľom petície:  

- je dosiahnuť, aby pri výstavbe obchodného centra FRESH Košická Nová Ves nedošlo k zhoršeniu dopravnej 

situácie v miestnej časti, k zhoršeniu životného prostredia a k narušeniu pokojného bývania v miestnej časti, 

- vyjadriť nesúhlas s tým, aby vjazd a výjazd na parkovisko, resp. k  OC FRESH bol z ulice Svätého Ladislava 

v Košickej Novej Vsi, nakoľko priepustnosť križovatky, odbočovanie ako aj výjazd vozidiel z miestnej časti 

a parkoviska OC FRESH bude viesť k dopravným zápcham a kolíznym situáciám, 

- vyjadriť nesúhlas s tým, aby OC FRESH bolo postavené tak, aby došlo k nežiadúcim vplyvom na životné 

prostredie a zhoršeniu pokojného bývania v miestnej časti Košická Nová Ves. 

     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves plne súhlasí s vyššie uvedenými skutočnosťami a poskytne Vám 

súčinnosť formou Vášho bezodkladného informovania o  akomkoľvek známom začatom územnom, stavebnom alebo 

inom konaní v súvislosti s navrhovanou výstavbou OC FRESH v uvedenom konaní.  Predmetná petícia bude 

postúpená na vedomie Mestu Košice – stavebnému úradu, pracovisku Košice – Východ  a Útvaru hlavného 

architekta mesta Košice. 

      V súčasnej dobe nám nie je známe žiadne začaté územné, stavebné alebo iné  konanie v súvislosti s navrhovanou 

výstavbou OC FRESH v uvedenom konaní. 

       Odoslaním tohto písomného oznámenia o vybavení petície sa  v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve považuje táto petíciu za vybavenú. 

 

     S pozdravom        Ing. Michal Krcho 

                           Starosta MČ 

       Na vedomie: 

Mesto Košice, Stavebný úrad - Pracovisko Košice – Východ, Tr. SNP 48/A, 040 11  Košice 

Útvar Hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11  Košice 
 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením 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. Bližšie informácie nájdete na https://www.kosickanovaves.sk/gdpr.html 
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