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VEC
„Stavba v záhradkárskej lokalite Mončí potok, Košice." 
- Predloženie odvolania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, Košice 
v zmysle § 57 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, predkladá na rozhodnutie odvolanie, ktoré podal účastník konania: 
Peter Hlebaško, Titogradská 7, Košice, proti rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu č. 
MK/A/2021/09550-06/I/SEL zo dňa 29.11.2021 vo veci vydania rozhodnutia o nariadení 
odstránenie stavby s názvom „Stavba v záhradkárskej lokalite Mončí potok, Košice", na 
pozemku KN-C parcelné číslo 3198 (na pozemkoch KN-E parcelné čísla 3381 a 3382) v 
katastrálnom území Nové Ťahanovce pre stavebníka: Peter Hlebaško, Titogradská 7, 
Košice.

Napadnuté rozhodnutie bolo účastníkom konania doručené dňa 03.01.2022. Odvolanie 
bolo podané v zákonnej 15 - dňovej odvolacej lehote dňa 17.01.2022 na poštovú prepravu 
(doručené na stavebný úrad dňa 19.01.2022).

Účastníci konania boli o odvolaní upovedomení verejnou vyhláškou dňa 27.01.2022. 
Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 02.02.2022 a 
zvesená dňa 17.02.2022, na webovom sídle www.kosice.sk vyvesená dňa 02.02.2022 a 
zvesená dňa 17.02.2022 a informatívne na mestskej časti Košice - Sídl.Ťahanovce vyvesená 
dňa 09.02.2022 a zvesená dňa 23.02.2022.

Nakoľko stavebný úrad sám o odvolaní nerozhodol, v prílohe tohto listu predkladá 
odvolaciemu orgánu v súlade s § 57 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov podané odvolania a spisový materiál na rozhodnutie.

Prílohy: odvolanie + spisový materiál

Ing. Iveta Kjramárová 
poverená zastupovaním 

vedúceho oddelenia štavebného úradu

http://www.kosice.sk


Na vedomie:
1. Peter Hlebaško, Titogradská 7. Košice
2. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktorí majú k takýmto 
pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám 
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - podieloví spoluvlastníci podľa LV č.2490 a 1535) 
formou verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku tak, že tento list 
stavebného úradu bude vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu, príslušnej 
mestskej časti a na intemetovej stránke .www.kosice.sk
3. Mestská časť Košice - Sídl.Tahanovce. Americká trieda 15. Košice + informatívna verejná 
vyhláška
4. Slovenský zväz záhradkárov ZO 32-05. Cimborkova 11. Košice

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 vv w w.konce A a na úradnej tabuli v priestoroch 
prevádzkovateľa.

http://www.kosice.sk


POTVRDENIE

Tento list stavebného úradu má v zmysle § 26 správneho poriadku povahu 
verejnej vyhlášky a musí byť vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti Košice 
-Sídl.Tahanovce, po dobu 15 dní.

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto 
potvrdenie zaslať na Mesto Košice, pracovisko - Staré Mesto, Hviezdoslavova 
č.7, Košice.
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