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STAVEBNÉ POVOLENIE 

 
 
 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný 

úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto  
 

rozhodlo 
 
podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
 

povoľuje 
 

„Úprava NN distribučnej sústavy a úpravy OEZ, Hroncova ul, Košice“, na pozemkoch 

parcelné čísla 2529/1, 2521/1, 8306, 2509/1, 2517 v katastrálnom území Severné Mesto 

(evidovaných v registri „C“)., pre stavebníka Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 

Košice, IČO 36 599 361. 

 

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie nových distribučných vedení NN 

z dôvodu zvýšenia MRK v kuchynských priestoroch Základnej školy, Hroncova 23, Košice. 

Z voľného vývodu NN rozvádzača trafostanice TS0220-0351, poistky č. 9 bude realizovaný 

nový vývod káblom NAYY J 4x150, ktorý bude ukončený vo vymenenej SR4 pri fasáde 

kuchyne. Z SR4 bude napojený aj pôvodný elektromerový rozvádzač pre meranie a napájanie 

poschodia, nový rozvádzač pre kuchyňu s polopriamym meraním a vývod cez RIS telocvične do 

vymenenej SR6/1 148005, kde budú vybraté poistky. Na uzemnenie zariadení a PEN/PE vodičov 

bude použitý spoločný uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm uložený v ryhe paralelne s káblami. 

K uzemňovaciemu vodiču sa pripoja aj uzemnenia obmedzovačov prepätia a všetky kovové časti 

inštalovaných zariadení. Pôvodný elektromerový rozvádzač s priamym meraním pre poschodie 

bude napojený z vymenenej SR4. Pre meranie elektrickej energie kuchyne bude inštalovaný 

nový elektromerový rozvádzač s polopriamym meraním. Nový elektromerový rozvádzač sa 

osadí na verejne prístupnom mieste viditeľnom z ulice. Trasa káblového rozvodu povedie pozdĺž  

navrhovanej miestnej komunikácie v pridruženom priestore, v telese chodníka resp. zelenom 

páse. V blízkosti stromov bude kábel uložený tak, aby vzdialenosť medzi jeho povrchom 

a kmeňom stromu bola minimálne 2,5m. 
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Stavba je členená na: 

SO 01: Úprava NN distribučnej sústavy – (končiace poistkami v SR) 

SO 02: Úprava odberného elektrického zariadenia – (začnúc za poistkami v SR). 

 

Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej 

dokumentácie.Predmetná stavba má v zmysle § 43a ods.3 písm.f) stavebného zákona charakter 

inžinierskej stavby.  

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Projektovú dokumentáciu vypracoval Imrich Adam, AdRe, s.er.o., Hrhov 208, 049 44 Hrhov, 

projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení – elektrotechnik špecialista, č. cert. 

032/3/2017/ EZ-P-E1-A,B, v mesiaci 3/2018. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia,  ktorá je súčasťou overenej 

projektovej dokumentácie a to v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby č. MK/A/2019/ 

10474-08/I/FOD zo dňa 20.06.2019, vydaného mestom Košice, pracovisko Košice - Staré 

Mesto. 

3. Stavbu bude vykonávať stavebník dodávateľsky spoločnosťou Východoslovenská 

distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, ktorá je v zmysle § 44 stavebného zákona oprávnená na 

uskutočnenie stavby podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 

stavbyvedúci a bude zodpovedná za uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej 

dokumentácie. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné 

ustanovenia § 43d, § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické 

požiadavky na výstavbu. 

5. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné 

technické normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s 

ustanoveniami zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným 

normám v zmysle ust. § 43f stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu investor predloží 

doklady o vhodnosti použitých výrobkov). 

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

spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.  

7. Stavebné práce realizovať tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmerne narušované a     

obmedzované práva vlastníkov, nájomcov a užívateľov susedných nehnuteľností.  

8. Počas stavebných prác investor zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované 

miestne komunikácie a v prípade znečistenia zabezpečí ich čistenie. 

9. Stavebník je povinný dodržať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.168 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.  

10. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou, alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

11. Pri realizácií vedení je stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 

- pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných sietí a 

zabezpečí ich ochranu, 

- počas výstavby prispôsobiť prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, 

hlavne na miestach sústredeného pohybu peších, 

- investor zabezpečí, aby pri križovaní a súbehu nového rozvodu s inžinierskymi sieťami 

boli dodržané horizontálne a vertikálne odstupy v súlade s STN. 

- pred zasypaním odkrytých inžinierskych sietí  je stavebník povinný prizvať správcov 

dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich vedenia. 

12. V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2019/009251 zo dňa 18.01.2019 je 
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stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 

- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody 

a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov 

a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení 

stavebných prác. Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana 

prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

- Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému, alebo 

následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 

častí, resp. k ich odumretiu: 

- Trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín. 

- V blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním. 

- Navážky vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín. 

- Odsúhlasenie vzdialeností výkopov, od drevín a krovitých porastov na pozemku 

Mesta Košice, správcom (Správou mestskej zelene v Košiciach). 

- Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do 

koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín. 

- Hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných 

prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť 

bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. 

Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. 

- Stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu 

zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby. 

- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť 

zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri 

činnostiach tak pri parkovaní. 

- Všetky použité mechanizmy sa budú pohybovať len po stanovených resp. existujúcich 

príjazdových komunikáciách. 

- V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov a odpadkov. 

- Bezprostredne  po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.  

13. V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2019/008808 zo dňa 

30.01.2019 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 

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

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

ako v súlade s týmto zákonom. 

- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e), zákona o odpadoch odovzdať 

odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje 

ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o 

odpadoch. 

- Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 

spracovateľom týchto odpadov. 

- Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov. 

- V prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa 

platných predpisov.  

- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu, požiada orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 

ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe 

nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia. 

14. V zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii č. 

358/3/2019 zo dňa 17.01.2019 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 

- Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky nariadenia vlády č. 391/2006 

Z.z., nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z., vyhlášky č. 147/2013 Z.z. 

15. Pri realizácii stavby a pri súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 



4 

 

  

6005, STN 38 6413, STN 73 6822, dodržať platné normy, právne a bezpečnostné predpisy. 

15. Počas výstavby zaistiť bezpečnosť pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so staveniskom a 

zabezpečiť prístup k dotknutým okolitým nehnuteľnostiam. 

16. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach 

správcov inžinierskych sietí. 

17. Predpokladaný termín ukončenia stavby je do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.  

18. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods.2 písm.h) stavebného zákona oznámiť začatie 

stavby príslušnému stavebnému úradu.  
19. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.3 písm. j) stavebného zákona stavbu na viditeľnom 

mieste označiť štítkom "STAVBA POVOLENÁ". 

20. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do trvalého užívania  požiadať v zmysle § 79 

stavebného zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom návrh má obsahovať 

náležitosti v súlade s § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 
 

Účastníci konania nepodali žiadne námietky proti realizácii predmetnej stavby. 
 

V zmysle § 71 stavebného zákona, stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho 

platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

 

Toto rozhodnutie je podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.  
 

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V zmysle § 67 

stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo 

dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

Odôvodnenie 
 

Dňa 29.07.2019 (doplnil 23.08.2019) podal stavebník Východoslovenská distribučná a.s., 

Mlynská 31, Košice, v zastúpení ENTO spol. s r .o., Jesenského 8, Košice, na tunajší stavebný 

úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Úprava NN distribučnej sústavy 

a úpravy OEZ, Hroncova ul, Košice“, na pozemkoch parcelné čísla 2529/1, 2521/1, 8306, 

2509/1, 2517 v katastrálnom území Severné Mesto (evidovaných v registri „C“). Na uvedenú 

stavbu bolo vydané mestom Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, pod č. MK/A/2019/10474-

08/I/FOD dňa 20.06.2019 územné rozhodnutie. 

 

Podľa listu vlastníctva č. 13706, vydaných Okresným úradom Košice, katastrálny odbor 

dňa 04.03.2019 vlastníkom stavby trafostanice T 351 na pozemku parcelné číslo 2517 v 

katastrálnom území Severné Mesto (evidovaných v registri „C“) je stavebník. 
 

Podľa listu vlastníctva č. 14039, 11620, vydaných Okresným úradom Košice, katastrálny 

odbor dňa 04.03.2019 vlastníkom pozemkov parcelné čísla 2529/1, 2521/1, 8306, 2509/1 v 

katastrálnom území Severné Mesto (evidovaných v registri „C“) je Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 

Košice. Stavebník predložil Zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za 

obmedzenie vo výkone vlastníckych práv u budúceho povinného z vecného bremena č. 

2019001388 zo dňa 13.08.2019. 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto vyzvalo  navrhovateľa dňa 01.08.2019 na 

zaplatenie správneho poplatku v 15 dňovej lehote odo dňa doručenie výzvy.  

 

Správny poplatok vo výške 200,- €, bol stavebníkom zaplatený dňa 14.08.2019 v zmysle 

pol. 60 písm.g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
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Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, po preskúmaní predloženej žiadosti 

oznámilo dňa 02.09.201 v súlade s § 61 stavebného zákona, začatie stavebného konania verejnou 

vyhláškou všetkým známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom. Nakoľko sú 

stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby, upustilo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho 

šetrenia a ústneho pojednávania a stanovilo účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní dokedy 

mohli byť uplatnené prípadné námietky a pripomienky.  

 

Námietky ani pripomienky nepodal nikto z účastníkov konania.  
   

 K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov: 

- listy vlastníctva č. 14039, 11620, 13706 zo dňa 04.03.2019 

- kópia z katastrálnej mapy č. K1:2019/1285 zo dňa 04.03.2019 

- splnomocnenie  

- Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone 

vlastníckych práv u budúceho povinného z vecného bremena č. 2019001388 zo dňa 

13.08.2019 

- vyjadrenie vlastníka pozemku, Mesta Košice, č. MK/A/2019/08633 zo dňa 21.01.2019 

k umiestneniu líniovej stavby 

- vyjadrenie Mesta Košice, ref. dopravy, č. MK/A/2019/08918 zo dňa 11.02.2019 

k umiestneniu líniovej stavby  

- vyjadrenie Mesta Košice, ref. výstavby, č. MK/A/2019/07704 zo dňa 07.03.2019 

k umiestneniu líniovej stavby 

- vyjadrenie Správy mestskej zelene Košice, č. 2019/000231-39/Ne zo dňa 22.01.2019 

k projektovej dokumentácii 

- záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, OSŽP, odboru ochrany prírody a krajiny, č. 

OU-KE-OSZP3-2019/009251 zo dňa 18.01.2019 k projektovej dokumentácii 

- záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, OSŽP, odpadové hospodárstvo, č.OU-KE-

OSZP3-2019/008808 zo dňa 30.01.2019 k projektovej dokumentácii 

- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, č.ORHZ-

KE3-167-001/2019 zo dňa 22.01.2019 k projektovej dokumentácii 

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, č. 

2019/01482-02/113-HŽPZ zo dňa 29.03.2019 k projektovej dokumentácii  

- stanovisko MO SR, agentúra správy majetku, Košice, č.ASMdpV-9-1156/2018 zo dňa 

29.11.2018 k projektovej dokumentácii 
- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ Košice, č. 991102018/Ko zo 

dňa 05.12.2018 k existencii podzemných vedení a zariadení, č. 24218/2019/Ing.Ze zo dňa 
18.03.20192018 k projektovej dokumentácii 

- vyjadrenie Slovak Telekomu a.s., Bratislava, č. 6611900513 zo dňa 09.01.2019 k existencii 
podzemných vedení a zariadení 

- vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice, č. 27034/2018/ zo dňa  05.12.2018 

k existencii podzemných vedení a zariadení, č. 9862/2018/5100133580 zo dňa 11.05.2018 

k projektovej dokumentácii 
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., Košice, č. 2547/2018 zo dňa 11.12.2018 k existencii 

podzemných vedení a zariadení 
- vyjadrenie Sitel s.r.o., Košice, č. 347/2018/KE zo dňa 27.11.2018 k existencii podzemných 

vedení a zariadení 

- vyjadrenie Tepelného hospodárstva s.r.o., č.USMI/TEHO/2018/1066/5243 zo dňa 

11.12.2018 k existencii podzemných vedení a zariadení, č. USMI/TEHO/300/1897 zo dňa 

28.03.2019 

- vyjadrenie Teplárne a.s. Košice, č. TEKO/2018/039805 zo dňa 04.12.2018, č. 

TEKO/2019/009948 zo dňa 13.03.2019 k existencii podzemných vedení a zariadení 

- vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o., Košice, č. 236/03/2019 zo dňa 08.03.2019 k existencii 

podzemných vedení a zariadení 
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- vyjadrenie Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Košice, č. 29/11.01.2019 zo dňa 

24.01.2019 k existencii podzemných vedení a zariadení 
- vyjadrenie SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/EX/4904/2018/Ka zo dňa 05.12.2018 

k existencii podzemných vedení a zariadení  
- vyjadrenie UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Košice, č. 1292/2018 zo dňa 27.11.2018 a č. 

213/2019 zo dňa 04.03.2019 k existencii podzemných vedení a zariadení 
- vyjadrenie MVSR, centrum podpory Košice, č. CPKE-OTS-2018/000808-406 zo dňa 

06.12.2018 k existencii podzemných vedení 

- vyjadrenie Slovanet a.s, č. 209-19/oDSaTR/Vo zo dňa 08.04.2019 k existencii podzemných 

a nadzemných vedení 

- vyjadrenie Technická univerzita v Košiciach, č. 28462/2018 zo dňa 28.11.2018 k existencii 

inžinierskych sietí  

- vyjadrenie Energotel, a.s., č. 233/2018-Wá zo dňa 17.01.2019 k existencii inžinierskych sietí  

- vyjadrenie SWAN KE, s.r.o., č. IK/370/2018 zo dňa 30.11.2018 k existencii podzemných 

a nadzemných vedení 

- vyjadrenie Delta OnLine spol. s r.o., č. 1900003603 zo dňa 09.01.2019 k existencii 

inžinierskych sietí 

- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 358/3/2019 zo dňa 17.01.2019 k projektovej 

dokumentácii 

- stanovisko Mestskej časti Košice – Sever, č. 2019/001567/00610/ROZ zo dňa 11.03.2019 

k projektovej dokumentácii. 
 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, preskúmalo predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona, v súlade s § 8 a § 9 

vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 

posúdilo aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby spĺňa 

požiadavky o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky rozhodnutia o 

umiestnení navrhovanej stavby. 
 

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

vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do 

podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. 
 

Toto rozhodnutie je podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou. 
 

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 
 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní  v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Mesto 

Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                   Ing. Peter Garaj 

                                                                                    vedúci referátu stavebného úradu 
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Doručí sa: 

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice 

2. ENTO spol. s r .o., Jesenského 8, Košice  

3. Imrich Adam, AdRe, s.er.o., Hrhov 208, 049 44 Hrhov 

4. Ostatní účastníci konania  (t.j. vlastníci pozemkov a stavieb a susediacich pozemkov 

a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke 

a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou 

verejnej vyhlášky v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona  tak, že toto rozhodnutie 

stavebného úradu bude  vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli  tunajšieho úradu, 

príslušnej mestskej časti a na internetovej stránke www.kosice.sk. 

 

 

Na vedomie: 

1. Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice 

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

3. Mesto Košice, odd. právne a majetkové, Tr. SNP 48/A, Košice 

4. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice 

5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd.ŠVS, odd.OH, 

odd.OPaK, Komenského 52, Košice 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice 

8. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice  

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice 

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

11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice  

13. Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, Košice 

14. TEKO a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice 

15. UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 

16. Orange Slovensko a.s., Námestie osloboditeľov1, Košice 

17. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice 

18. Antik telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice 

19. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice 

20. Slovanet , a.s., pobočka Košice, Werferova 3, Košice 

21. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, Košice 

22. O2 Slovakia, s.r.o.,  

23. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

24. Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice 

25. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice 

26. Obvodný úrad Košice, odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Komenského 52,  Košice 

27. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Košice, odd. telekomunikačných 

služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 
28. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1, Košice 
29. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, Košice 

30. Digi Slovakia, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  

31. DELTA OnLine, spol. s r.o., Lomená 10, Košice 

 

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/
http://www.kosice.sk/
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POTVRDENIE 

 

 Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 

číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v 

znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

mestskej časti. 

Po  uplynutí tejto lehoty  a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto 

potvrdenie zaslať na stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice – Staré 

Mesto,  Hviezdoslavova č. 7, Košice. 

 
 

 

 

Číslo rozhodnutia: MK/A/2019/17855-05/I/FOD         zo dňa 04.10.2019 

 

 

Vyvesené dňa:                                                 Zvesené dňa: 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


