
OBEC KECHNEC, 044 58 Kechnec 19 

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

 
č. j. OUKc 394/2022-o        V Kechneci, dňa 08.11.2022 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENIE  

o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho 

pojednávania 

 

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

Slovenská republika, IČO: 51286378 zastúpený spoločnosťou CEVING s.r.o., P. BOX A-15, 

Krivá 18, 040 01 Košice podal dňa 13.10.2022 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti 

stavebného povolenia na zriadenie stavby „Magna PT s.r.o. – Rozšírenie logistického centra LSC, 

2.etapa“ v členení na stavebné objekty: 

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 pozemkoch KN-C parcely č. 516/60, 516/169, 516/17, 516/59, 516/55, 516/52, 516/170, 516/50 

katastrálne územie Kechnec 

 

Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Kechnec, stavebným úradom, pod č.  291/2020-SP 

dňa 16.09.2020.  

 

 

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,  v súlade 

s ustanovením  § 61 ods. 1  stavebného zákona  v spojení s ust. § 18 zákona č.71/1967 Zb.  o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

oznamuje 

 

známym  účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom  začatie stavebného konania o predĺžení 

platnosti stavebného povolenia a pretože sú tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska 

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre jej  posúdenie, v zmysle  ust.  § 61 ods. 2 stavebného 

zákona   

 

upúšťa 

 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a podľa ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona 

účastníkom konania  stanovuje lehotu  na uplatnenie námietok k stavebnému konaniu stavby 

rodinného domu  v termíne do 7  pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

mailto:starosta@kechnec.sk


Do podkladov žiadosti   je možné nahliadnuť na stavebnom úrade – Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 

58 Kechnec. 

 

Dotknuté  orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 

pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne 

posúdenie žiadosti  dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím 

primerane predĺži. 

     

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného  konania neoznámi v určenej alebo 

predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí.  

 

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

splnomocnenie. 

 

V súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v platnom znení sa toto oznámenie o začatí stavebného konania doručuje aj formou verejnej 

vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste a to v mieste sídla tunajšieho 

stavebného úradu – Obec Kechnec  a na internetovej stránke  stavebného úradu www.kechnec.sk. 

 
 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly 

                     starosta obce 
 

 

 

 

 

Doručí sa : 

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

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

3. Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Seňa 

4. Združenie domových samospráv, P.O. Box 218, 851 02 Bratislava – účastník konania v zmysle 

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

5. ostatní účastníci stavebného konania – vlastníci susedných pozemkov a stavieb 

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

Košice 

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

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

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

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

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

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

13. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

14. Okresný úrad Košice – okolie, Odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice 

 
 

http://www.obeccana.eu/

