
OBEC KECHNEC, 044 58 Kechnec 19 
Špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie 

telefón: +421 55 728 25 12 (11), fax: +421 55 728 25 13,  e-mail: starosta@kechnec.sk 

 

 
č. j. OUKc 171/2021-o V Kechneci, dňa 16.04.2021 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania 

verejnou vyhláškou  

 

 Stavebník Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58, v zastúpení CEVING SK s.r.o., Krivá 18, 

040 01 Košice, podal dňa 15.04.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na 

zriadenie stavby „Chodník a odvodnenie pozdĺž cesty III/3347“ na parcelách KN – C č. 539/1, 539/2, 

475/28, 468/1, 466/1, 1079  k.ú. Kechnec a KN – E č. 539/2, 474/2 k.ú. Kechnec. 

Predmetom stavby nie je časť dažďová kanalizácia, ktorá bude povolená špeciálnym 

stavebným úradom pre vodné stavby. 

Obec Kechnec ako špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie, 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, §2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikáciách a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) 

v súlade s ustanovením §61 ods.1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku / stavebný zákon /  

o z n a m u j e  
začatie stavebného konania pre povolenie stavby. Oznámenie začatia stavebného konania  je 

dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a známym účastníkom konania oznámené verejnou 

vyhláškou. Oznámenie o začatí konania bude vyvesené spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní.  

Vzhľadom na to, že sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska 

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad   

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 povinnosť v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom 

konaní v znení neskorších zmien a doplnení vyvesiť toto oznámenie o začatí územného konania 

o využití územia po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kechnec. Deň zvesenia verejnej vyhlášky 

sa stane dňom doručenia tohto oznámenia. 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly 

         starosta obce 

mailto:starosta@kechnec.sk


Doručí sa : 

 

Verejnou vyhláškou 

 

Známi účastníci stavebného konania: 

1. Stavebník: Obec Kechnec, 044 58 Kechnec 19 

2. V zastúpení: CEVING SK s.r.o., Krivá 18, P. BOX A-15, 040 01 Košice 

3. Projektant stavby: ÚDI Košice s.r.o., Hlinkova 39, 040 01 Košice 

 

Dotknuté orgány: 

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

Košice 

5. Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 

041 70 Košice 

6. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach-okolie, Okresný dopravný inšpektorát, 

oddelenie výkonu služby, Trieda SNP  35, 040 11 Košice 

7. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 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 Telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice  

12. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

 

13. Vlastníci a užívatelia susedných parciel 

14. Známe a neznáme právnické a fyzické osoby a dotknuté organizácie, ktorých vlastnícke a iné 

práva k pozemkom a stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté 

 
Na vedomie písomnou formou : 

15. Obec Kechnec, 044 58 Kechnec 19 

16. CEVING SK s.r.o., Krivá 18, P. BOX A-15, 040 01 Košice 

17. ÚDI Košice s.r.o., Hlinkova 39, 040 01 Košice 

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

Košice 

19. Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 

041 70 Košice 

20. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach-okolie, Okresný dopravný inšpektorát, Trieda 

SNP  35, 040 11 Košice 

21. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

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

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

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

25. ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice  

26. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

 
 
 
 
 
 

Vyvesené dňa: 16.4.2021     Zvesené dňa: 

 


