V E R E J N Á V Y H L Á Š KA
č. MK/A/2019/06340-02/II/GAZ
v Košiciach 10.1.2019

Vec
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36,
ods.1 a ods.4 zák. č.50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon).
Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a.s., sídlo Mlynská 31 v Košiciach, podal dňa
11.12.2018 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej
inžinierskej stavby.
Konanie bolo začaté dňom podania návrhu.
Predmetom návrhu na umiestnenie je líniová inžinierska stavba energetického zariadenia
s názvom :
„V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN“, v katastrálnom území
Lorinčík a Baška.
Popis stavby a územia - trasy stavby:
Predmetom stavby je zriadenie prepojovacieho vedenia medzi vedeniami V596 a V283.
Súčasťou stavby je preložka priebežnej blokovej trafostanice TS2 v katastri MČ Lorinčík
mesta Košice. Trafostanica bude napájaná VN káblom uloženým v zemi. Súčasťou projektu je
zriadenie NN vedenia, ktoré bude napájať existujúce vzdušné NN vedenie a prípojky.
Projektované VN vedenie začína v katastrálnom území Baška mimo zastavaného územia,
odbočením z existujúceho vzdušného VN vedenia V283, zemným káblom trasovaným
prevažne v zelenej ploche a v lesnom prieseku, pozdĺž existujúceho 110kV vedenia (v
existujúcom ochrannom pásme VV). V katastri Lorinčík trasa prechádza do zastavaného
územia obce v smere od záhradkárskej lokality, kábel bude vedený v zemi vedľa miestnej
komunikácie s ukončením v existujúcej trafostanici TS3, pri lokalite IBV Vyšný Lorinčík.
Jestvujúca trafostanica TS2 bude preložená na pozemok KN-C č. 5463, k.ú. Lorinčík. Z novej
trafostanice budú zrealizované dva vývody káblom v zemi, v trase súbežne s VN vedením, po
najbližší jestvujúci podperný bod, druhý NN rozvod bude smerovať pozdĺž existujúceho
oplotenia po existujúci skupinový rozvádzač, ktorý napája záhradkársku lokalitu. Križovanie
miestnej komunikácie bude riešené podvŕtaním.
Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 a § 119, ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa
§ 36, ods.1 a ods.4, stavebného zákona
oznamuje
začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne
nariaďuje

na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutoční :

dňa 14.2.2019 (štvrtok) o 10,00 hod.

so stretnutím na Meste Košice, referáte stavebného úradu, pracovisku Košice – Západ, Tr.
SNP č. 48 (prízemie, trakt F, kancelária č. F003c).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší
čas, je povinný požiadať o predĺženie lehoty pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc.
Do podkladov podania je možné nahliadnuť v dňoch
pondelok : od 8,00 – 12,00 hod. – 13,00 – 15,00 hod.,
streda :
od 8,00 – 12,00 hod. – 13,00 – 16,00 hod.,
piatok :
od 8,00 – 12,00 hod.,
na tunajšom stavebnom úrade Mesto Košice, referáte stavebného úradu, pracovisko Košice –
Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, do termínu uvedenom v tomto oznámení.
V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení, sa začatie územného konania o umiestnení predmetnej
líniovej rozsiahlej stavby, doručuje účastníkom konania - vlastníkom pozemkov dotknutých
umiestnení stavby, vzhľadom k veľkému počtu, formou verejnej vyhlášky, ktorá bude
vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – Meste Košice pracovisku
Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice (budova Magistrátu mesta) a na internetovej stránke
tunajšieho úradu www.kosice.sk. Za deň doručenia verejnou vyhláškou sa považuje posledný
15-ty deň zverejnenia vyhlášky.

Ing. Peter Garaj
referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok
poverený zamestnanec
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Oznámenie sa doručuje:
Účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Východoslovenská distribučná a.s., sídlo Mlynská 31 v Košiciach
2. Vlastníci pozemkov dotknutých umiestnením stavby a vlastníci susedných pozemkov a
stavieb, ktorých vlastnícke, alebo iné práva môžu byť umiestnením stavby dotknuté.
Dotknutým orgánom:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice - okolie
MČ Košice Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice
Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Popradská 78, Košice
Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Popradská 78, Košice
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Komenského 52, Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP (štátna vodná správa), Komenského 52, Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP (štátna správa odpadového hospodárstva, Komenského 52, Košice
12. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Hroncova č. 13, Košice
13. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP (štátna vodná správa), Hroncova č. 13, Košice
14. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP (štátna správa odpadového hospodárstva), Hroncova č. 13, Košice
15. Mesto Košice, odd. výstavby, investícií a stavebného úradu, referát dopravy, Tr. SNP
48/A, Košice
16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice
17. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, Košice
18. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
19. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
20. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice
21. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
22. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Na vedomie (nemá účinky doručenia):
1. Východoslovenská distribučná a.s., sídlo Mlynská 31 v Košiciach
Pozn. Žiadame starostov obce Baška a Mestskej častí Košice - Lorinčík, o informatívne
vyvesenie tejto verejnej vyhlášky po dobu 15 dní, na verejne prístupnom mieste (nemá
účinky doručenia).
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.

Vybavuje : Ing. Gazdagová, tel. 055/6419514
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