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VEC 

„Východoslovenské tlačiarne, Letná 47, Košice.“  

  Upovedomenie o podaní odvolania 

 

 

  

 Upovedomujeme Vás v zmysle § 56 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov o obsahu podaného odvolania, ako účastníka 

konania vo veci vydania rozhodnutia o povolení odstránenia stavby, vydaného mestom 

Košice, pracoviskom Košice - Staré Mesto, pod číslom MK/A/2022/11389-11/ I /KRA zo dňa 

17.6.2022 na stavbu s názvom „Východoslovenské tlačiarne, Letná 47, Košice.“ na 

pozemkoch KN-C parcelné čísla 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 

1231/7, 1231/8, 1231/9, 1231/10 a 1231/11  v katastrálnom území Severné Mesto pre žiadateľa 

CTR Letná s.r.o., Štúrova 27, Košice, IČO 53 470 974. 

 

 

  Účastník konania Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava zastúpený 

advokátskou kanceláriou RUSOVÁ s.r.o., Jesenského 220/11, Nováky podal dňa 8.7.2022 v 

zákonom stanovenej lehote odvolanie voči vyššie uvedenému rozhodnutiu, ktorého kópiu Vám 

priložene zasielame. 

 

 

S obsahom tohto odvolania sa môžete podrobnejšie oboznámiť nazretím do spisu na 

stavebnom úrade, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, č. dverí 69, 1. 

poschodie v stránkových hodinách (pondelok 800-1200 hod, 1300-1500 hod, streda 800-1200 hod, 

1300-1600 hod, piatok 800-1200 hod).  

 

 

 K tomuto odvolaniu sa môžete vyjadriť do 7 dní od doručenia tohto upovedomenia. 

 

 

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

písomnú plnú moc  toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
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Upovedomenie o podaní odvolania má povahu verejnej vyhlášky. Toto upovedomenie 

bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, webovom sídle tunajšieho 

úradu – www.kosice.sk  a informatívne na  úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Príloha : 1 x odvolanie 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Iveta Kramárová 

                                                                              poverená zastupovaním     

                                                                  vedúceho oddelenia stavebného úradu 

 

 

 

Doručí sa 

1. CTR Letná s.r.o., Štúrova 27, Košice 

2. KOPA s.r.o., Šoltésovej 1, Košice 

3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice 

4. Ing. Kyjovská Mária, Hrašovík 117, 044 42 

5. Advokátska kancelária RUSOVÁ s.r.o., Jesenského 220/11, Nováky 972 71 

6. Ostatní účastníci konania  t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú iné právo k  

pozemkom alebo stavbám  (nájomcovia) a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo 

povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

7. Mestská časť Košice – Severné Mesto, Festivalové námestie 2, Košice + informatívna 

verejná vyhláška 

 
 
Vyvesené: 
 
Zvesené: 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Kramárová, telefón: 68 27 205, mail: iveta.kramarova@kosice.sk 
 

 Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle 

prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa. 

 

http://www.kosice.sk/
mailto:iveta.kramarova@kosice.sk
http://www.kosice.sk/
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