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VEC 

Predĺženie lehoty na dokončenie stavby 
 

    Žiadatelia Vlastníci bytov a nebytových priestorov Hanojská 2547/5, Košice, 

v zastúpení spoločnosťou BYFOS s.r.o., Mudroňova 4, Košice, podali dňa 21.12.2021 na 

tunajšom stavebnom úrade Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 

7, Košice žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby pod názvom: „Obnova bytového 

domu na ul. Hanojská č. 5 v Košiciach“, na pozemku KN-C parcelné číslo 3435 

v katastrálnom území Nové Ťahanovce. 

 

    Na predmetnú stavbu bolo Mestom Košice, pracoviskom Košice – Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 7, Košice, vydané stavebné povolenie č. MK/A/2019/11274-04/I/KON zo 

dňa 30.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2019. 

 

   Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 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 (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, po posúdení žiadosti a dôvodov v nej uvedených konštatuje, že predmetné 

stavebné povolenie je naďalej platné a termín na dokončenie stavby sa predlžuje nasledovne:  

     

    Stavba bude dokončená najneskôr do 01/2024.  

 

 Ostatné podmienky vyššie uvedeného stavebného povolenia ostávajú nezmenené a 

naďalej v platnosti. Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného rozhodnutia. 

    Toto vyjadrenie sa vydáva na vlastnú žiadosť stavebníka. 

 

    Správny poplatok vo výške 10 eur bol zaplatený v zmysle položky č. 60a písm. i/ 

Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch, v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

                                           Ing. Iveta Kramárová  

     poverená zastupovaním 

                                                                                         vedúceho oddelenia stavebného úradu 
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Doručí sa: 

1. Stavebníci: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Hanojskej 2547/5, 

Košice (v zastúpení: BYFOS, s.r.o., Mudroňova 4, Košice) 

 

Na vedomie: 

1. 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) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 

ods. 4 stavebného zákona tak, že oznámenie stavebného úradu č. MK/A/2022/08686-

03/I/JAN zo dňa 05.01.2022 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho 

úradu, príslušnej mestskej časti (Sídlisko Ťahanovce) a na internetovej stránke www.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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