
OBEC KECHNEC, Kechnec 19,  

zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom 

 
 

č. j OUKc  291/2020-o V Kechneci, dňa 23.07.2020 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE  

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 

 

 Stavebník Magna PT s.r.o. so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovenská 

republika, IČO : 51 286 378 zastúpený spoločnosťou CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice 

podal dňa 23.07.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia stavby „Magna PT 

s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa“ v členení na stavebné objekty 

a prevádzkové súbory: 

SO 003 – Skladová hala II  / 2.etapa / 

SO 014 –  Strojovňa SHZ pre skladovú časť LSC a Požiarna  nádrž  

SO 017 – Vonkajšie osvetlenie- rozšírenie 

SO 018 – Oplotenie – úprava 

SO 019 – Sadové úpravy – rozšírenie 

PS 01 – Rozvody stlačeného vzduchu 

 

na parcele KN-C č. 516/60, 516/169, 516/17, 516/59, 516/55, 516/52, 516/170, 516/50 k.ú. Kechnec 

 

Obec Kechnec ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a 

doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ustanovením §61 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamuje začatie 

stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne 

vzhľadom na to, že sú mu dobre známe pomery staveniska a pre dané územie je spracovaná 

územnoplánovacia dokumentácia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 
 

u p ú š ť a 

 
podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania. 

 

 Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská 

k predmetu konania predložiť písomne na tunajší úrad najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko má sa za to, že 

so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do dokladov návrhu možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Kechneci, v stránkových dňoch. 

 

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

písomnú plnú moc. 

Obci Kechnec sa ukladá v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní 

v znení neskorších zmien a doplnení vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní. Deň zvesenia verejnej 

vyhlášky je dňom doručenia. 

  



  Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie č. 

OU-KS-OSZP-2020/002176 dňa 21.02.2020 vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej 

činnosti v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde rozhodol, že zmena navrhovanej 

činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona. 

Rozhodnutie a podklady z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnil 

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v elektronickej forme 

a sú prístupné na webovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-

logistickeho-centra-magna-pt-s-r-o 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly 

                starosta obce 
Doručí sa: 

 

Verejnou vyhláškou: 

 

1. Stavebník: Magna PT s.r.o. Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec  

2. Splnomocnený zástupca stavebníka: CEVING s.r.o., Krivá 18, P.Box A-15, 040 01 Košice 

3. Obec Kechnec zastúpená starostom, Kechnec 19, 044 58 Seňa 

4. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – účastník konania v zmysle 

osobitného predpisu ( 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

5. Vlastníci a užívatelia susedných parciel 

6. Známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom a 

stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté 

Dotknuté orgány: 

7. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 

Košice 

8. Východoslovenská distribučná a.s., Hollého 3, 040 01 Košice 

9. SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

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

11. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 11 Košice 

12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 01 Košice 

14. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, 040 01 Košice 

15. Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice 

 

 

Vyvesené dňa: 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-logistickeho-centra-magna-pt-s-r-o
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-logistickeho-centra-magna-pt-s-r-o

