
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 (Uveďte v odpovedi) 

 VÁŠ LIST ZNAČKY/Z NAŠA ZNAČKA   VYBAVUJE   DÁTUM 1 

  TUR-2019/0519-OCU-003 MVDr.K.Flachbartová 25.05.2020 
       

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A 

VEC: Stavebné povolenie  

 

                Obec Turňa nad Bodvou 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, §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 ),prerokoval žiadosť 

stavebníka v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so 

známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa  § 62 a § 66 stavebného zákona a ustanovenia 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

p o v o ľ u j e 

stavbu ,, Autoservis-Pneuservis, VM AUTO Turňa nad Bodvou“ stavebníkovi VM AUTO s.r.o., 

Žarnovská ulica 119/2, 044 02 Turňa nad Bodvou, v zastúpení CEVING s.r.o. Košice, P.O.BOX A-15, 

Krivá 18, 040 01 Košice, na ktorú bolo dňa 28.02.2020 vydané Obcou Turňa nad Bodvou rozhodnutie 

o umiestnení stavby č. TUR-2019/0519-OCU-003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.04.2020. 

Popis stavby:  

Predmetom povoľovanej stavby je samostatne stojaca budova autoservisu v novonavrhovanom 

areáli firmy, umiestnenej na pozemku parcele KN-C č. 5742/87 k.ú. Turňa nad Bodvou. Charakter 

objektu je prízemný s priečnym nosným konštrukčným systémom (oceľový ľahký konštrukčný 

celok), obdĺžnikového tvaru o rozmerov: 15,78 x 54,55 m.. Prvé dva priečne moduly budú riešené 
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ako dvojpodlažné,  kde bude umiestnená administratívna časť prevádzky. Celý areál autoservisu 

bude oplotený. 

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty: 

SO01 Autoservis-Pneuservis 

- celková podlahová plocha:    953,232 m2 

- zastavaná plocha:                   860,80 m2 

- obostavaný priestor:             6732,29 m3 

 

SO02 Spevnené plochy 

- -spevnené plochy:                 675,50 m2 

- -parkovisko:                          225,42 m2 

- - chodníky:                             50,00 m2 

 

SO 03 Oplotenie 

- oplotenie                              164,30 m 

SO 04 Odlučovač ropných látok (ORL) a Vsak 

SO 05 Požiarna nádrž a žumpa 

SO 06 Studňa 

Riešený objekt areálu autoservisu bude napájaný na elektrickú energiu z existujúcich verejných 

sietí, zásobovanie pitnou vodou bude z vlastnej vŕtanej studne (studňa nie je predmetom tohto 

stavebného povolenia), odvádzanie dažďových vôd je riešené cez vsak / spevnené plochy cez 

odlučovač ropných látok a splaškové odpadové vody budú zachytávané v železobetónovej 

vodotesnej žumpe. 

Prístup na pozemok je riešený pripojením pozemnej komunikácie na cestu č. III/3306 zo susednej 

nehnuteľnosti – parcely KN-C č. 5742/87 k.ú. Turňa nad Bodvou. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba sa uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej 

spoločnosťou CEVING s.r.o. Košice, Krivá 18, 040 01 Košice, zodpovedným projektantom 

Ing. Petrom Machavom, autorizovaným architektom, č. aut.: 1261AA, overenej stavebným 

úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby 

nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

2. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt dodržané ustanovenia § 43 d), 43 e) stavebného 

zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné 

technické normy. 

3. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný dať  vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu 

všetky existujúce siete, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné 

prizvať zástupcov dotknutých správcov sietí. Upozorňujeme navrhovateľa, že v úseku cesty č. 

III/3306 sa nachádza nová líniová telekomunikačná stavba- optické vedenie.       
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      Pred začatím výkopových prác je preto nutné identifikovať jej trasu so stavebníkom-    

      spoločnosťou belasaNET, s.r.o.,  Námestie Mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, tel: 0948   

      625635. 

4. Stavebný materiál skladovať vo vlastnom areáli zhotoviteľa alebo na stavenisku. 

5. Stavebný odpad nevyužitý pri stavbe odviesť na skládku k tomu určenú. Pri kolaudačnom 

konaní zdokladovať spôsob naloženia s odpadom vzniknutým v etape výstavby.  

6. Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným technickým normám. Ku kolaudačnému 

konaniu investor predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov. 

7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu 

škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Za prípadné škody zodpovedá investor stavby, 

ktorý ich odstráni do 30 dní na vlastné náklady. 

8. Dodržať podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých organizácií. 

8.1. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice-okolie, odor starostlivosti 

o životné prostredie -OPaK č. OU-KS-OSZP-2019/007946 zo dňa 10.06.2019: 

8.1.1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovín je potrebné o súhlas požiadať 

príslušnú obec, Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä 

v období vegetačného pokoja (01.10.-31.03. kalendárneho roka). 

8.1.2. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany 

prírody a krajiny. 

8.2. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odpad. hospod. č. OU-KS-OSZP-

2019/007953 zo dňa 28.05.2019: 

8.2.1.  Zakazuje sa  podľa § 13 písm.a),b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad 

na inom mieste ako na mieste na tom určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako 

v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na 

miesto určené obcou.  

8.2.2. Do doby použitia resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného  bude stavebný 

odpad umiestnený na stavenisku stavebníka. 

8.2.3. držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch odovzdať 

odpad  len oprávnenej osobe. 

8.2.4.V prípade ak stavebník bude vykonávať na pozemku terénne úpravy, ktorými sa 

podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, je povinný  požiadať tunajší úrad 

o vydanie vyjadrenia v zmysle  ust. § 99 ods. 1 písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Vykonanie 

terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu. 

8.2.5. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 

písm.b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad 

o spôsobe nakladania s druhmi odpadov. 

8.3 Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií č. OU-KS-OCDPK-2019/004615 zo dňa 08.03.2019 

     8.3.1. Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby bude dotknuté cestné teleso cesty č. III/3306      

      je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie  

      ciest podľa  § 8 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb.(cestného zákona). 
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8.3.2.Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na 

ceste č. III/3306, je potrebné pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie 

podľa  §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v platnom 

znení a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. 

8.3.3..Ak dôjde k zriadeniu, úprave alebo zrušeniu dočasného/trvalého pripojenia pozemnej 

komunikácie na cestu č. III/3306 zo susednej nehnuteľnosti, je potrebné pred začatím prác 

požiadať cestný správny orgán o povolenie podľa   § 3b cestného zákona a § 1 vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. 

8.4..Dodržať podmienky Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné 

prostredie- št. vodná správa č. OU-KS-OSZP-2019/008015 zo dňa 30.05.2019 

8.4.1.V PD doplniť pozdĺžny profil vodovodných potrubí. 

8.4.2. Na uskutočnenie SO 06- studňa je potrebné vodoprávne povolenie tunajšieho úradu 

podľa § 26 vodného zákona. Zároveň je stavebník povinný podať žiadosť  o vydanie 

povolenia na  odber podzemných vôd   a povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového 

odtoku do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. 

8.4.3. Ak by sa v prevádzke uvažovalo so zriadením skladu znečisťujúcich látok ( 

nebezpečný odpad, nafta, motorové oleje, farby a pod.), je potrebné požiadať tunajší úrad 

o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby podľa  §27 ods. 1 písm. c) vodného zákona. 

8.5. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s. Bratislava vo vyjadrení č. 

6611915522 zo dňa 03.06.2019, dodržať najmä Všeobecné podmienky ochrany SEK. V zmysle 

vyjadrenia č. 22019000172 zo dňa 23.07.2019 je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu 

prekládky kábla FLE 100XN 0,8 a predložiť ju na vyjadrenie a odsúhlasenie. Prekládka kábla sa 

doporučuje riešiť s firmou SPJSTAV. 

8.6. Dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy 

a PK č. OU-KS-OCDPK-2020/004407-002 zo dňa 26.02.2020, v súvislosti s povolením 

pripojenia pozemnej komunikácie na cestu č. III/3306: 

8.6.1.Pripojenie pozemnej komunikácie zrealizovať podľa predloženej a schválenej 

projektovej dokumentácie ,,Autoservis-pneuservis, SO 02-Spevnené plochy, vypracovanej 

odborne spôsobilým technikom  vo výstavbe, Ľuba Mokošová, arch. č. PD-CEVSK-2019-

0055, dátum 03/2019. 

8.6.2. Dodržať podmienky určené v stanovisku správcu ciest a v záväznom stanovisku 

príslušného dopravného inšpektorátu ORPZ-KS-ODI-84-088/2019 zo dňa 29.07.2019. 

8.6.3. Počas vykonávania stavebných prác na zriadení pripojenia nesmie byť na cestách 

skladovaný žiadny materiál a prípadné znečistenie ciest musí byť ihneď odstránené. 

8.6.4. Realizáciou pripojenia sa  nesmie ohroziť dotknutá cesta a bezpečnosť cestnej 

premávky na nej, najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso. 

8.6.5. Žiadateľ zodpovedá za škody spôsobené na cestách, ktoré vznikli v súvislosti 

s realizáciou stavby, ako aj za zabezpečenie zjazdnosti ciest počas vykonávania prác. 

8.7. Dodržať podmienky  záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. 

KPUKE-2019/14399-02/55964/HT zo dňa 15.07.2019 a to min. v dvojtýždňovom predstih 

písomne alebo e-mailom oznámiť začatie výkopových prác  a umožniť vstup na stavenisko za 

účelom vykonania štátneho pamiatkového dohľadu. Počas štítneho pamiatkového dohľadu bude 

zdokumentovaný zrealizovaný nezasypaný výkop. A spísaný záznam o stave predpokladaných  
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nálezov a tento záznam bude podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú 

stavbu. 

8.8. Dodržať podmienky Správy ciest KSK č. ITU-2019/1940-6190 zo dňa 22.07.2019, najmä: 

8.8.1. K predloženému projektu k podmienkam vybudovania vjazdu a výjazdu na pozemnú 

komunikáciu III. tr.je potrebné požiadať o súhlasné stanovisko príslušné OR PZ SK ODI 

Košice-okolie. 

8.8.2. Parametre vjazdu (šírka, oblúky v mieste napojenia na cestu, konštrukcia vozovky) musia 

byť prispôsobené plánovanej dopravnej záťaži osobnými a nákladnými vozidlami. Vjazd musí 

mať spevnený bezprašný povrch. 

8.8.3. Odvodnenie pozemku v mieste napojenia na cestu III/3306 zabezpečiť tak, aby nedošlo 

k vytekaniu a zaplavovaniu cesty a jej príslušenstva. 

8.8.4. Žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhľade na ceste. 

8.8.5. Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie ihneď 

odstrániť na vlastné náklady zhotoviteľa. 

8.8.6. Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese 

dotknutej cesty a za bezpečnosť cestnej prevádzky počas realizácie stavebných prác. 

8.8.7. Po ukončení stavebných prác stavebník prizve správcu ciest k odovzdaniu predmetného 

úseku cesty do užívania resp. k prevzatiu dokončenej stavby /p. Dubovský, tel. č. 055-7860048). 

8.8.8. Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na  

napojenie na cestu, o čiastočnú uzávierku cesty, o určenie použitia trvalého a dočasného 

dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení projektu s OR PZ SR ODI Košice-

okolie. 

9. V prípade, že stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, investor je povinný do 10 dní 

pred uplynutím termínu, odôvodniť jeho meškanie tunajšiemu úradu. 

10. Za konštrukčné riešenie stavby a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant stavby. 

11. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. "j" stavebného zákona na viditeľnom mieste 

stavbu označiť štítkom " S T A V B A    P O V O L E N Á ". 

12.  Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavby určeného výberovým konaním písomne  

tunajšiemu stavebnému   úradu najneskôr jeden deň vopred pred začatím stavebných prác. 

13. V prípade, ak počas realizácie zemných prác dôjde k archeologickým nálezom je  stavebník 

povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález okamžite ohlásiť KPÚ – 

Košice a urobiť nevyhnutné opatrenie na jeho ochranu. 

14. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2021. 

15. Po ukončení stavebných prác stavebník je povinný požiadať tunajší úrad o kolaudačné 

rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 76 - 85 stavebného zákona. 

16. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží najmä doklad o overení požadovaných vlastností 

výrobkov, stanoviská dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby,  vyjadrenie Okresného úradu 

Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie k nakladaniu so stavebným odpadom, doklad 

o odstránení nedostatkov zistených v odbornom stanovisku TÜV-SÜD Slovakia, a. s. ev .č. 

7165017759/30/19/BT/OS/Dok zo dňa 12.06.2019, porealizačné zameranie stavby, revízne 

správy a predpísané úradné skúšky. 
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17. Začatie stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu (§ 66 ods.2 písm. "h") 

a zároveň oznámi aj názov dodávateľa stavby vybraného výberovým konaním. 

Odôvodnenie 

Stavebník - VM AUTO s.r.o., Žarnovská ulica 119/2, 044 02 Turňa nad Bodvou, v zastúpení  

žiadateľom CEVING s.r.o. Košice, P.O.BOX A-15, Krivá 18, 040 01 Košice  podal dňa 20.05.2020 na 

tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, Autoservis-Pneuservis, VM 

AUTO Turňa nad Bodvou“   v stavebnom konaní na pozemku parc. KN-C č. 5742/87 k. ú. Turňa 

nad Bodvou . Obec Turňa nad Bodvou ako stavebný úrad po preskúmaní podania oznámila dňa 

21.04.2020 podľa § 61stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie stavebného konania  všetkým 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a od ústneho konania upustil, 

nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska.  

Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť 

uplatnené námietky k povoľovanej stavbe. V stanovenej lehote nikto z účastníkov konania ani  

dotknuté orgány nepodali žiadne námietky voči povoľovanej stavbe.  

Na základe preskúmania podania a predložených stanovísk dotknutých orgánov  z hľadísk 

uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona bolo zistené, že uskutočnenie navrhovanej stavby 

neohrozuje verejné záujmy, ani neprimerane neobmedzuje a neohrozuje práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. 

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby s príslušnou dokladovou častou a  

s preukázaním vzťahu ku pozemkom: 

•     Projektová dokumentácia stavby pre územné a stavebné konanie vypracovaná CEVING s. r. o. 

Košice, Krivá 18, 040 01 Košice, zodpovedným projektantom Ing. Petrom Machavom, 

autorizovaným architektom, č.aut.: 1261AA.. 

• Plnomocenstvo udelené VM  Auto s.r.o. pre spoločnosť CEVING s .r. o. Košice 

• Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti Viktora Majančíka s realizáciou stavby 

• Zmluva o nájme pozemkov  medzi VM AUTO s.r.o. a Viktorom Majančíkom 

• List vlastníctva č. 117 

• Kópia katastrálnej mapy 

• Záväzné stanovisko Obce Turňa nad Bodvou k projektovej dokumentácii stavby č. TUR-

2019/0520 vydané 09.07.2019  

• Rozhodnutie o umiestnení stavby č. TUR-2019/0519-OCU-003 vydané Obcou Turňa nad 

Bodvou dňa 28.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.04.2020 

• Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie, pozemkový a lesný odb. č. OU-KS-PLO1-

2020/006481 zo dňa 11.05.2020 

• Situácia širších vzťahov 

• Záväzné stanovisko obce Turňa nad Bodvou č. TUR-2019/0520 zo dňa 09.07.2019 

• Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpad. 

hosp.č.OU-KS-OSZP-2019/007953 zo dňa 28.05.2019 

• Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – št. vodná 

správa č.OU-KS-OSZP-2019/008015 zo dňa 30.05.2019 

• Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana 

prírody a krajiny č.OU-KS-OSZP-2019/007946 zo dňa 10.06.2019 
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• Rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č. OU-KS-OCDPK-2020/004407-002 zo dňa  26.02.2020 

• Vyjadrenie Okresného úradu Košice-okolie odbor krízového riadenia č. OU-KS-OKR-

2019/010116 zo dňa 10.07.2019 

• Vyjadrenie Správy ciest KSK č. ITU-2019/2598-9557 zo dňa 10.10.2019 a ITU-2019/1940-

6190 zo dňa 22.07.2019 

• Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie, ODI č. ORPZ-KS-

ODI-12-306/2019 zo dňa 26.09.2019  a č. ORPZ-KS-ODI-84-088/2019 zo dňa 29.07.2019 

• Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/14399-

02/55964/HT zo dňa 15.07.2019 

• Odborné stanovisko TÜV-SÜD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica ev. č. 

7165017759/30/19/BT/OS/DOK zo dňa 12.06.2019 

• Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 

2019/03215-03/046-PPL zo dňa 09.07.2019 

• Vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice č. 

51044/2019/Ing.Ze zo dňa 11.06.2019 

• Vyjadrenie SPP Distribúcie a.s. č. TD/EX/2861/2019/Ka zo dňa 10.06.2019 

• Stanovisko VSD a.s. Košice č. 12505/2019/ zo dňa 17.07.2019 

• Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611915522 zo dňa 03.06.2019 a vyjadrenie na určenie 

individuálnych podmienok č. 221900172 zo dňa 23.07.2019 

• Vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. Piešťany(Orange Slovensko, s.r.o.) č. KE-1215/2019 zo dňa 

14.06.2019 

• Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE3-

1633-001/2019 zo dňa 31.05.2019 

• Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 č. 3342-2/120/2019 zo 

dňa 11.06.2019 

• Súhlas obce Turňa nad Bodvou č. TUR-2019/0518-OCU-MZ zo dňa 09.07.2019 na povolenie 

stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa, 

keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

Stavba nesmie byt začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť  

(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ). 

Za vydanie povolenia bol zaplatený v hotovosti správny poplatok 600,00 eur ( slovom: 

šesťsto eur ) podľa položky 60 písm. g)  Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII bod 33 zákona č. 

465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením 

meny euro v SR 
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Poučenie: 

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Turňa nad 

Bodvou. Včasné podanie odvolanie má odkladný účinok. 

 

 

 Mgr. Atila O r a v e c z 

starosta obce 

Doručí sa : 

1. CEVING s.r.o., P.BOX A-15, Krivá 18, 04001 Košice 

2. VM AUTO s.r.o., Žarnovská ulica 124/12, 044 02 Turňa nad Bodvou 

3. Viktor Majančík, Žarnovská ulica 124/12, 040 01 Košice 

4. Vlastníci pozemkov parcely č.1121/2 k.ú. Turňa nad Bodvou, evidovaných na LV č. 1882 

5. Slovenský pozemkový fond, Letná 27, 043 14 Košice 

6. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice 

7. Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou 

8. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncová 13, 041 70 

Košice 

9. Okresný úrad Košice-okolie odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncová 13, 

041 70 Košice  

10. Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncová 13, 041 70 Košice  

11. Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia, Hroncová 13, 041 70 Košice  

12. Okresné odd. policajného zboru SR, ODI Košice-okolie Trieda SNP 35, 040 01 Košice 

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

14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 01 Košice 

15. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice 

16. Orange Slovensko a.s., Prievozská ul. 6/A, 821 09 Bratislava 

17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

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

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 

 

 

 

 

 

Vyvesené:.............................                                            Zvesené:................................. 
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