
 

                          
 

 

 

                                                                                                
 

                                     

                                               

                                                Košice dňa 06.05.2019 

                                                          MK/A/2019/08893-02/IV/TOM 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh,  Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ) v platnom znení prerokovalo 

žiadosť stavebníka podľa § 61 stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov v  stavebnom konaní a po preskúmaní 

žiadosti rozhodlo takto: 

Stavba pod názvom: „KE_KRS, ZS a RR bod Krásna n/H, Štrkovisko“ na 

pozemku parc. č. 14375 a 1605/303 v katastrálnom území Krásna (evidovanom v registri 

„C“) - v Mestskej časti Košice – Krásna sa podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky      

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

povoľuje 

pre stavebníka:   

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

   

 

Popis - základné údaje o stavbe:  

V zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sa 

jedná o inžiniersku stavbu, a to základňovú stanicu pozostávajúcu z nového 

telekomunikačného stožiara na ktorý sa osadia antény, optickej prípojky, NN prípojky vrátane 

elektroinštalácie pre priehradový stožiar, technologického kabinetu (RBS621 - 2ks) pri 

stožiari a oplotenej betónovej plochy. Jedná sa o osadenie oceľového stožiara vysokého max. 

+ 40 m nad úrovňou upraveného terénu = max. nadmorská výška cca 226,40 m n.m.Bpv (bez 

antén a bleskozvodov) ukotveného do železobetónového základu na pozemku parc. č. 14375 

v kat. úz. Krásna na ktorý budú osadené GSM antény a MW anténa. Dva technologické 

kabinety sú navrhnuté na betónovej ploche o pôdorysnom rozmere 6,4 m x 5,0 m vedľa 

stožiara. Objekt sa navrhuje zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám osadením tabúľ 

a ochranného oplotenia. Betónova plocha (o pôdorysnom rozmere 6,4 m x 5,0 m) bude 

oplotená 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom so vstupnou bránkou, pričom oplotenie 

pozostáva zo stĺpov z oceľových pozinkovaných trubiek v betónových základoch. Všetky 

časti stavby sú navrhnuté na pozemku parc. č. 14375 v kat. úz. Krásna, pričom navrhovaná 
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podzemná káblová elektrická NN prípojka bude vedená aj na pozemku parc. č. 1605/303 

v kat. úz. Krásna, kde je miesto napojenia v existujúcej istiacej a rozpojovacej skrini 

transformačnej stanice.  

Navrhovaná stavba umožní spojenie medzi účastníkmi verejnej telefónnej siete 

a účastníkmi verejnej rádiotelefónnej siete (mobilná účastnícka stanica), ďalej umožní 

spojenie medzi dvoma mobilnými stanicami. Účelom predmetnej stavby je zabezpečovať 

šírenie signálu GSM, LTE a UMTS. Prevádzka predmetných zariadení nevyžaduje trvalú 

obsluhu, pretože prevádzka a stav zariadení je monitorovaný diaľkovým dohľadom 

v rádiotelefónnej ústredne MSC.  

  Pri realizácii stavby je možné použiť taký montážny mechanizmus, ktorý neprekročí 

nadmorskú výšku 260,80 m n.m.Bpv, t.j. výšku cca 74,4 m od úrovne terénu. 

Podrobnosti o stavbe sú zrejmé z predloženej a tunajším úradom overenej projektovej 

dokumentácie.  

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 

2. Pred začatím predmetnej stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy 

stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v súlade s rozhodnutím 

o umiestnení stavby vydaným tunajším stavebným úradom, pod číslom 

MK/A/2018/11081-02/IV/TOM dňa 10.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

19.11.2018. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník pri kolaudačnom 

konaní. 

3. Prístup k predmetným stavebným pozemkom bude z jestvujúcej miestnej komunikácie - 

ul. Nábrežná v Mestskej časti Košice – Krásna. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému 

úradu názov a adresu /sídlo/ zhotoviteľa /dodávateľa/ stavebných prác, jeho oprávnenie 

na stavebnú činnosť ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti do 15 dní po ukončení výberového konania. Stavbyvedúci bude zodpovedný 

za uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej dokumentácie, STN EN a platných 

predpisov.  

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

6. Ak počas realizácie zemných prác budú odkryté archeologické nálezy, je stavebník 

povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť 

nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po 

dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým 

ústavom. 

7. Dodržať plánované technické a prevádzkové parametre stavby ZS a RRB a dodržať 

podmienky nenarušenia prevádzky rádiokomunikačných zariadení vojenskej správy. (Pre 

zabezpečenie bezpečnosti letovej prevádzky v zmysle leteckého zákona dáva 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Komenského 39/A, Košice pre investora 

(stavebníka) do pozornosti závery AFFSC(E) / Air Force Flight Safety Conference 

(Europe) konanej v Ljubljane 1-5.5.2015, ktoré poukazuje na používanie výstražného 

LED osvetlenia vlnovej dĺžky neviditeľnej pre prostriedky NVG. 

8. Vodohospodárske zariadenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v plnom 

rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky platných STN EN (STN 73 6005) z dôvodu 

zabezpečenie prevádzkovej činnosti. V súlade so zák. č. 442/2002 Z.z. stavebník objedná 

vytýčenie zariadení verejného vodovodu a kanalizácie v teréne, pričom termín vytýčenia 
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je potrebné dohodnúť s technickým pracovníkom Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s.. Dbať na to, aby vykonávanými stavebnými prácami nedošlo 

k poškodeniu vodohospodárskych zariadení a inž. sietí /vodovod, kanalizácia/ a aby boli 

rešpektované ich ochranné pásma podľa STN 736005 a ďalších súvisiacich predpisov, 

ako aj vyjadrenie ich prevádzkovateľa. Zabezpečiť dobrý technický stav používaných 

mechanizmov pri prácach, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd. 

9. Dodržať nasledujúce 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 so zákonom o odpadoch, 

 držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch odovzdať 

odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch 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, 

 iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 

 nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 

 stavebník - pôvodca odpadov je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania 

s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby povoľujúcemu orgánu do 15 dní od 

skončenia prác na stavbe. 

10. Dodržať nasledujúce podmienky:  

 Pri realizácii stavebných prác navrhovateľ (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 nielen počas realizácie stavebných prác ale aj po ukončení prác. 

Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

 Prítomné okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo 

k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 

podzemných alebo 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, odsúhlasiť vzdialenosti výkopov od 

stromov a krovitých porastov na pozemku mesta Košice správcom. 

 Pri výkopových prácach nenávažať 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 porušiť korene hrubšie ako        

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

ošetria. 

 Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné: Predmetné 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 používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených 

resp. existujúcich príjazdových komunikáciách. 
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 V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 

 Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu. 

11. Stavebník  je povinný rešpektovať vyjadrenia  správcov inžinierskych sietí, 

predovšetkým Východoslovenskej distribučnej a.s., Orange Slovensko, a.s. a 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice. 

12. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d, § 47 až   

§ 53 stavebného zákona, ktoré definujú základné požiadavky na stavby a všeobecné 

a technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, a príslušné STN EN. 

13. Stavebník je povinný v zmysle ust. § 43i ods.3 stavebného zákona dodržať podmienky 

pre stavenisko. 

14. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné 

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

s ust. zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží vyhlásenia výrobcu o zhode 

stavebných výrobkov použitých na stavbe.  

15. Stavebník je povinný pri realizácii predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou 

činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 

nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných 

mechanizmov. 

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

spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

17. Stavebník (zhotoviteľ stavby) musí dbať na to, aby vplyvom stavebných prác neboli 

znečisťované prístupové komunikácie. V prípade znečistenia prístupovej komunikácie je 

stavebník povinný zabezpečiť jej okamžité očistenie. 

18. Stavebník upovedomí vlastníka a užívateľa pozemku a stavby na ktorých bude stavba 

umiestnená minimálne 3 dni pred začatím prác. 

19. Stavba bude dokončená najneskôr do 12 mesiacov od začatia stavby. 

20. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby je do 50 000 eur. 

21. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu 

(Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice).  

22. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka. Ak 

by nastala skutočnosť vylučujúca uskladnenie materiálu tak, ako je to vyššie uvedené, 

tunajší úrad zaväzuje stavebníka pred uskladnením na verejnom priestranstve vyžiadať si 

súhlas správcu a vlastníka pozemku. 

23. Pred začatím zemných výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie 

všetkých existujúcich podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, resp. môžu 

byť stavbou dotknuté jednotlivými správcami týchto sietí a vykonať opatrenia proti ich 

poškodeniu. Rešpektovať ochranné pásma, jestvujúcich podzemných a nadzemných 

vedení, resp. zabudovaných zariadení. Dodržať priestorovú normu. V prípade 

nevyhnutného zásahu do ochranného pásma požiadať príslušný správny orgán o udelenie 

výnimky.  

24. V mieste križovania a súbehu podzemných vedení so stavbou prevádzať opatrný ručný 

výkop. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné znova zasypať 

iba so súhlasom príslušného správcu podzemných vedení. 
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25. Počas stavebných prác rešpektovať príslušné STN EN, VZN mesta Košice, jestvujúce 

stavby – inžinierske siete v danom území a ich ochranné pásma. 

26. Pri križovaní resp. súbehu podzemných sietí s novoukladaným vedením rešpektovať ich 

ochranné pásma podľa ust. STN 736005 - Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia a ďalšie súvisiace predpisy, ako aj vyjadrenie ich prevádzkovateľa. Zabezpečiť 

dobrý technický stav používaných mechanizmov pri prácach, aby nedošlo k úniku 

ropných látok do podzemných vôd. 

27. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie (realizačný projekt) a stavebné práce realizovať 

v súlade s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby vypracovanou projektantom: 

Ing. Jozef Antol - DelCom Slovakia a. s., - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 

0328*Z*A2, 0328*Z*I3, 0328*A*4-1, ako aj v súlade so statickým posúdením 

(výpočtom) predmetnej stavby vypracovaným autorizovaným stavebným inžinierom:   

Ing. Slavomír Fedák - DelCom Slovakia a. s., - autorizovaný stavebný inžinier s reg.       

č. 5016*Z*I3. 

28. Stavebník je povinný rešpektovať všetky stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia 

dotknutých orgánov a organizácií vydané k predmetnej stavbe. 

29. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia 

overená v stavebnom konaní v zmysle ust. § 43i ods. 5 stavebného zákona a všetky 

doklady týkajúce sa realizácie stavby. 

30. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. §§ 98 – 104 stavebného zákona. 

31. Do doby kolaudácie stavebník upraví okolie stavby, zlikviduje zvyšky stavebných 

materiálov, stavebný odpad, uskutoční sadové úpravy a vykoná obnovu povrchov 

spevnených plôch. 

32. Stavebník doloží ku kolaudačnému konaniu doklad o využití, resp. zneškodnení zeminy 

a stavebnej sute /doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii 

stavby/. 

33. Stavebník (budúci prevádzkovateľ) je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b/ zákona            

č. 355/2007 Z.z. pred začatím činnosti v prevádzke požiadať (príslušný orgán – úrad 

verejného zdravotníctva) o záväzné stanovisko k návrhu na kolaudáciu stavby a následne 

podať návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane vypracovaného 

prevádzkového poriadku. Zariadenie je zdrojom neionizujúceho  elektromagnetického 

žiarenia, z toho dôvodu je nutné po inštalácii technológie predložiť výsledky 

objektivizácie expozície obyvateľov  a zamestnancov elektromagnetickému poľu od 

zdrojov jeho vyžarovania, vykonanej v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku 

verejného zdravotníctva 

34. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby 

pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

K návrhu na  vydanie   kolaudačného  rozhodnutia a k ústnemu rokovaniu budú doložené 

všetky  potrebné náležitosti v rozsahu zodpovedajúcom povahe stavby podľa ust. § 17 

a 18 vyhlášky č.  453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Konštatuje sa, že účastníci konania 

nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti realizácii predmetnej stavby. 

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. 
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V zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych 

nástupcov účastníkov konania. 

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou 

vyhláškou. 

Odôvodnenie 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice obdržalo dňa 

06.02.2019 žiadosť stavebníka: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava v zastúpení DelCom Slovakia a. s., so sídlom Drobného 27, 841 01 Bratislava  o 

vydanie stavebného povolenia na stavbu pod názvom: „KE_KRS, ZS a RR bod Krásna n/H, 

Štrkovisko“ na pozemku parc. č. 14375 a 1605/303 v katastrálnom území Krásna 

(evidovanom v registri „C“) - v Mestskej časti Košice – Krásna. Dňom podania žiadosti o 

vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu bolo začaté stavebné konanie.  

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Košice, pracovisko Košice – Juh, 

Smetanova č. 4, 040 79 Košice rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MK/A/2018/11081-

02/IV/TOM dňa 10.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2018.  

V zmysle horeuvedeného a predloženej žiadosti sa jedná o líniovú inžiniersku stavbu - 

základňovú stanicu pozostávajúcu z nového telekomunikačného stožiara na ktorý sa osadia 

antény, optickej prípojky, NN prípojky vrátane elektroinštalácie pre priehradový stožiar, 

technologického kabinetu (RBS621 - 2ks) pri stožiari a oplotenej betónovej plochy. 

Mesto Košice, pracovisko  Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, v zmysle     

§ 61 ods. 4 stavebného zákona oznámilo začatie stavebného konania dňa 20.03.2019 verejnou 

vyhláškou, ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu formou 

zverejnenia na internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk) a zároveň dňa 20.03.2019 

všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a upustilo od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe 

miestne pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. 

V stanovenej lehote nik z účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov nepodal 

žiadnu námietku. Tunajší stavebný úrad k vyššie uvedenému uvádza, že upovedomil 

účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o stavbu s 

veľkým počtom účastníkov konania, pričom tunajší úrad taktiež uvádza, že na pripomienky a 

námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní (alebo pri prerokúvaní 

územného plánu zóny) sa neprihliada. 

Tunajší úrad uvádza, že navrhovateľ ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu 

v oblasti elektronických komunikácií má k pozemkom (stavbám) dotknutým predmetnou 

navrhovanou stavbou iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona 

vyplývajúce z iných právnych predpisov, a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov oprávňujúce ho 

k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach. Vzhľadom na 

to, v konaní o umiestnení takejto stavby súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude 

prechádzať verejná telekomunikačná sieť, sa nevyžadujú. V ust. § 66 ods. 1 a 2 zákona           

č. 351/2011 Z.z. sú zároveň upravené povinnosti poskytovateľa siete a v ods. 3, 4 a 5 aj 

oprávnenia vlastníkov nehnuteľností, obmedzenia užívania cudzích nehnuteľností z titulu 

zriadenia stavby a prípadný spôsob riešenia nezhôd. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam 

podľa citovaného zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. 

Stavebník v konaní predložil Nájomnú zmluvu (pod č. 2159/2017-KE) zo dňa 

15.11.2017 a 12.12.2017 uzatvorenú medzi SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM 

PODNIKOM, štátny podnik, ako vlastníkom pozemku parc. č. 14375 v kat. úz. Krásna (evid. 

http://www.kosice.sk/
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v registri „C“ podľa Výpisu z Listu vlastníctva č. 7177) a navrhovateľom Slovak Telekom, 

a.s.. Navrhovateľ v konaní taktiež predložil Dohodu o jednorázovej náhrade za nútené 

obmedzenie užívania nehnuteľnosti zo dňa 26.07.2018 a 16.08.2018 uzatvorenú medzi spol. 

KRÁSNA PRI JAZERE spol. s r.o., ako vlastníkom pozemku parc. č. 1605/303 v kat. úz. 

Krásna (evid. v registri „C“ podľa Výpisu z Listu vlastníctva č. 5282) a navrhovateľom 

Slovak Telekom, a.s. (jedná sa o súčasť predmetnej stavby, a to umiestnenie a prevádzkovanie 

podzemnej káblovej elektrickej NN prípojky). 

V súlade s vyššie uvedeným tunajší stavebný úrad skonštatoval, že žiadateľ 

(stavebník) doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného 

povolenia, tak ako to ustanovuje § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 

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

vyhlášky MŽP SR    č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a posúdil aj vyjadrenia 

účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 

ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom 

chránené záujmy účastníkov konania.  

Dokumentácia stavby spĺňa, primerane povahe stavby, požiadavky stanovené § 47 až 

§ 53 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

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

námietky nepodal nikto z účastníkov konania. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 

nie sú záporné ani protichodné a stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

Správny poplatok vo výške 100 eur zaplatený v zmysle pol. 60. písm. g/ Sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v 

znení neskorších právnych predpisov. 

Poučenie 

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

v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 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. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

+ odsúhlasená projektová dokumentácia              

2. DelCom Slovakia a. s., Drobného 27, 841 01 Bratislava    

3. DelCom Slovakia a. s., Pri hati č. 1, 040 13 Košice 

4. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 

Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice 

5. KRÁSNA PRI JAZERE spol. s r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica 

6. Projektant: Ing. Jozef Antol - DelCom Slovakia a. s., Drobného 27, 841 01 Bratislava  

7.                   Ing. Slavomír Fedák - DelCom Slovakia a. s., Drobného 27, 841 01 Bratislava 

8. Ostatní účastníci konania t.j. vlastníci susedných pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú 

k takýmto pozemkom a stavbám na nich vrátane iné právo, ak ich vlastnícke alebo iné 

práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 59 ods. 1 

písm. b/ stavebné zákona) – verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na internetovej stránke Mesta Košice 

(www.kosice.sk) 

Na vedomie 

1. Mestská časť Košice – Krásna zastúpená starostom, Opátska č. 18, 040 18 Košice  

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

3. Mesto Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, ref. 

dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice 

4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 

Košice 

5. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1, 040 78 Košice 

6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 

7. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 

041 26 Košice 

8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

9. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, SAMaV Košice, Komenského 39/A, Košice 

11. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, 041 

02 Košice 

12. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar 

vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 

Košice 

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

14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice 

15. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, 

Medzi mostami 2, Košice 

16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice 

17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

18. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 

Košice 

19. Slovak Telekom, a.s., Poštová č. 18, P.O.Box D-30, 042 10 Košice 

20. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská č. 3, 042 92 Košice 

21. Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského č. 7, 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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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta) a po uplynutí tejto lehoty zaslať 

toto potvrdenie na Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice. 

 

Číslo rozhodnutia: MK/A/2019/08893-02/IV/TOM zo dňa 06.05.2019 

 

 

Vyvesené dňa:                                                        Zvesené dňa: 

 

Pečiatka, podpis: 

 

 

 

Pripomienky: 

 
 

 

 


