OBEC KECHNEC, 044 58 Kechnec 19
telefón: +421 55 728 25 12 (11), fax: +421 55 728 25 13, e-mail: starosta@kechnec.sk
č. j. OUKc 336/2021-R

V Kechneci, dňa 16.11.2021

Rozhodnutie
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, 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 prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom
konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania
a po preskúmaní podľa § 62, 66 a 69 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanovením zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
predlžuje platnosť stavebného povolenia pre stavbu „Rozšírenie výrobnej haly MM PWT
REA3“ v členení na stavebné objekty:
SO 01 Výrobná hala
SO 02 Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž
na parcelách KN-C č. 508/86, 508/181, 508/182, 508/245 katastrálne územie Kechnec
vydaného Obcou Kechnec dňa 09.12.2019 pod. č. 399/2019-SP právoplatného 08.01.2020 pre
stavebníka Marelli PWT Kechnec Slovakia s.r.o., so sídlom Priemyselný park Kechnec, Perínska
cesta 292, 044 58 Kechnec, IČO: 36 842 931, zastúpeného spoločnosťou CEVING, s.r.o., Krivá 18,
040 01 Košice, o dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Podmienky rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu „Rozšírenie
výrobnej haly MM PWT REA3“ v členení na stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala a SO 02
Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž:
1. Všetky podmienky stavebného povolenia vydaného Obcou Kechnec dňa 09.12.2019 pod. č.
399/2019-SP právoplatného dňa 08.01.2020 ostávajú naďalej v platnosti.
2. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je stavebné povolenie pre stavbu „Rozšírenie výrobnej
haly MM PWT REA3“ v členení na stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala a SO 02 Dažďová
kanalizácia a retenčná nádrž vydané Obcou Kechnec dňa 09.12.2019 pod. č. 399/2019-SP.
3. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť.
4. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené.

Odôvodnenie
Stavebník Marelli PWT Kechnec Slovakia s.r.o., so sídlom Priemyselný park Kechnec,
Perínska cesta 292, 044 58 Kechnec, IČO: 36 842 931, zastúpený spoločnosťou CEVING, s.r.o.,
Krivá 18, 040 01 Košice, podal dňa 11.10.2021 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti

stavebného povolenia na zriadenie stavby „Rozšírenie výrobnej haly MM PWT REA3“ v členení
na stavebné objekty:
SO 01 Výrobná hala
SO 02 Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž
na parcelách KN-C č. 508/86, 508/181, 508/182, 508/245 katastrálne územie Kechnec.
Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Kechnec pod č. 399/2019-SP dňa 09.12.2019
a nadobudlo právoplatnosť 08.01.2020. Žiadosť o predĺženie platnosti vyššie citovaného povolenia
bola podaná, nakoľko stavebník v termíne platnosti predmetného stavebného povolenia so stavbou
nezačne.
Dňom 11.10.2021 bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Obec
Kechnec, ako stavebný úrad v zmysle §61 ods. 1 a §69 stavebného zákona oznámila dňa 25.10.2021
začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a súčasne vzhľadom na to, že sú jej dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad upustila podľa §61 ods. 2 stavebného
zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Do ukončenia konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia nikto z účastníkov ani
dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu
povolenia na predĺženie platnosti stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu o dva roky.
Obec Kechnec, ako stavebný úrad, na základe preskúmania podania predlžuje platnosť
stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rozšírenie výrobnej haly MM PWT REA3“ v
členení na stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala a SO 02 Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž
vydaného Obcou Kechnec dňa 09.12.2019 pod. č. 399/2019-SP právoplatného dňa 08.01.2020 tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Okresný úrad životného prostredia Košice – okolie, vydal pre predmetnú stavbu Rozhodnutie č.
2008/01131 dňa 10.06.2008 vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti v zmysle
zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, kde rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude
posudzovať podľa zákona.
Rozhodnutie a podklady z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnil
Okresný úrad životného prostredia Košice - okolie, v elektronickej forme a sú prístupné na webovej
adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobny-zavod-magneti-marelli-2-kechnec
Oznámenie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám je oznámené podľa § 69 ods. 1 stavebného
zákona písomnou formou.
Za vydanie rozhodnutia bol zaplatený správny poplatok 100,00 eur ( slovom: Sto eur ) podľa
položky 60a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Kechnec. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
V zmysle § 140c ods. 8 stavebného zákona proti stavebnému povoleniu, ktorému
predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu ( Rozhodnutie o EIA ) má právo podať odvolanie aj
ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom
rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania v takomto prípade je v zmysle §
140c ods. 9 stavebného zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolenia na
úradnej tabuli obce Kechnec a na internetovej stránke www.kechnec.sk

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce
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Doručí sa:
1. Marelli PWT Kechnec Slovakia, s.r.o., Perínska cesta 292, 044 58 Kechnec
2. CEVING s.r.o., Krivá 18, P. BOX A-15, 040 01 Košice
3. Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58
Na vedomie:
4. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70
Košice
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnicka 4, 040 01 Košice
6. Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 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 Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 11 Košice
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