
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Hroncova 13, 041 70  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KS-OCDPK-2021/005480-004

Košice
09. 04. 2021

Rozhodnutie
Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( ďalej len“ Okresný

úrad “ ) ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3a ods. 3 zákona č.135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre

pozemné komunikácie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti stavebníka(navrhovateľa)

Popis konania / Účastníci konania
Košický samosprávny kraj , Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO:35 541 016

Výrok
p r e d ĺ ž u j e

v zmysle § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku( stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, platnosť stavebného povolenia, ktoré bolo vydané Okresným úradom, č. sp.: OU-KS-
OCDPK-2019/006630-1 zo dňa 15.05.2019 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2019 pre stavbu „ ID R008
II/550 s II/548 Moldava nad Bodvou-Jasov-Košice, SO 103 Okružná križovatka Malá Ida “, v križovatke ciest
II/548 a III/3405 v staničení v km cca 4,250 , ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch parcela registra „C“ č.
936/3,937,938,940/1 v katastrálnom území Malá Ida v okrese Košice-okolie, do dvoch rokov od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia

a

v zmysle § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, zmenu stavby pred jej dokončením (zmenu termínu dokončenia stavby) pre stavbu“
ID R008 II/550 s II/548 Moldava nad Bodvou-Jasov-Košice, SO 103 Okružná križovatka Malá Ida“, povolenú
stavebným povolením vydaným Okresným úradom, č. sp.: OU-KS-OCDPK-2017/006572-1 zo dňa 29.05.2017,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2017.

Stavba bude uskutočnená v križovatke ciest II/548 a III/3405 v staničení v km cca 4,250 , ktorá sa bude nachádzať
na pozemkoch parcela registra „C“ č. 936/3,937,938,940/1 v katastrálnom území Malá Ida v okrese Košice-okolie.

Podmienka uvedená v stavebnom povolení v bode 8 podmienok rozhodnutia č. OU-KS-OCDPK-2017/006572-1 zo
dňa 29.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2017 v znení

„ Stavba bude dokončená do „09/2019“



2 / 3

sa mení na

„ Stavba bude dokončená do 31.12.2023“

Ostatné podmienky citovaného stavebného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti v celom rozsahu.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, sú štátne orgány,
obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie oslobodené od platenia správneho poplatku.

Odôvodnenie
Stavebník (navrhovateľ) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO:35 541
016 podal dňa 23.03.2021 , na okresný úrad žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia v zmysle § 69
stavebného zákona a o zmenu stavby pred dokončením, resp. zmenu termínu dokončenia stavby na predmetnú stavbu
v súlade s § 68 ods. 1 stavebného zákona.

Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom, pod č. sp.: OU-KS-
OCDPK-2017/006572-1 zo dňa 29.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2017. Dňa 15.05.2019 vydal
okresný úrad rozhodnutie č. OU-KS-OCDPK-2019/006630-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2019. Dňa
23.03.2021 podal navrhovateľ na predmetnú stavbu žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia a o zmenu
termínu dokončenia stavby.

Stavebník svoju žiadosť odôvodnil zdĺhavým procesom verejného obstarávania predmetnej stavby.

Stavebný úrad oznámil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom
konania začatie konania a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustenie od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania listom č. sp.: OU- KS-OCDPK-2021/005480, zo dňa 25.03.2021. Účastníci konania a dotknuté orgány
mohli svoje námietky a stanoviská k povoľovanej stavbe uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
uvedeného oznámenia.

Lehota na uplatnenie námietok uplynula dňa 08.04.2021. V určenej lehote neboli vznesené žiadne protichodné
pripomienky k predĺženiu platnosti stavebného povolenia a k zmene termínu dokončenia stavby.

Na základe hore uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (oznámenia) na Okresný úrad
Košice – okolie, Hroncova 13, Košice v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v platnom znení. Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku možno toto rozhodnutie preskúmať súdom.

Ing. Slavomír Tomčko
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru , 042 66  Košice, Slovenská republika
Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01  Košice, Slovenská republika
Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20  Malá Ida, Slovenská republika
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VÁHOPROJEKT, s. r. o., Exnárova 13, 080 01  Prešov, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50 , 042 48  Košice, Slovenská republika
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Košice, Letná 27, 040 01  Košice - Staré Mesto, Slovenská
republika

Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach - okolie, Trieda SNP 35, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 040 01 Košice 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Rudník
Obec Jasov, Jasov 259, 044 23 Jasov
Obec Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď


