VEREJNÁ VYHLÁŠKA

MK/A/2021/11454-02/II/GAZ
Košice, 7.4.2021

Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dňa 15.3.2021 podala Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice návrh
na kolaudáciu líniovej inžinierskej stavby energetického zariadenia s názvom :
„V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN“,
- v katastrálnom území Lorinčík na pozemkoch:
KN-C č. 264/62, 264/3, 263/5, 265/1, 299/19, 299/16, 299/22, 298/1, 305/4, 297/1, 5463,
5318, 5690, 5504, 5498, 5488, 5478, 5474, 5669, 5668, 5667, 5666, 5665, 5662, 5695, 5660,
293/1,
KN-E č. 245/1, 245/2, 247/2, 1859/9
- v katastrálnom území Baška na pozemkoch:
KN-C č. 3295/1, 1598/2, 3408/1
KN-E č. 331,332,333,334,335,336,337,338/1,338/2, 339, 340, 341/1, 341/2, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375/1,
375/2, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 403, 404, 405, 406, 407,
408.
Na predmetnú stavbu bolo stavebným úradom mesto Košice, pracovisko Košice –
Západ, vydané stavebné povolenie pod č. MK/A/2019/13577/II/GAZ zo dňa 21.6..2019
právoplatné 29.7.2019.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP 48/A, Košice, ako vecne
a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
oznamuje
začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
29.4.2021 o 9,00hod.
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so stretnutím účastníkov na pracovisku stavebného úrad Tr. SNP/A, Košice, prízemie F003c.
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný pripraviť
doklady v súlade s § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a to najmä:
 Dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, originál
právoplatného stavebného povolenia.
 Porealizačné (geodetické) zameranie inžinierskych sietí.
 Záznam o odovzdaní a prevzatí stavby, doklad o odstránení vád a nedorobkov.
 Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a revízne správy.
 Doklady o požadovanej akosti výrobkov (certifikáty, vyhlásenia o parametroch) a
doklady uvedené v podmienkach stavebného povolenia.
 Stavebný denník.
 Záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby z hľadiska odpadového hospodárstva od
Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
Vlastníci pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom konania, je povinný strpieť
miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 správneho poriadku a k tomuto účelu ich sprístupniť.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko
Košice - Západ, Tr. SNP 48/A, Košice, č. dverí F003c, v stránkových hodinách (pondelok
800-1200 hod., 1300-1500 hod., streda 800-1200 hod., 1300-1600 hod., piatok 800-1200 hod.) a pri
ústnom pojednávaní.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, v prípade záujmu
o nahliadnutie do podkladov je potrebné si vopred dohodnúť, telefonicky alebo e-mailom
konkrétny termín a čas sprístupnenia podkladov.
Zároveň stavebný úrad v súlade s § 142h písm. b) stavebného zákona upovedomuje
účastníkov konania, že bola v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID
– 19 predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Iveta Kramárová
vedúca referátu stavebného úradu
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Doručí sa:
1. Východoslovenská distribučná a.s., sídlo Mlynská 31 v Košiciach
2. Mesto Košice, v zastúpení primátorom, Tr. SNP 48/A, Košice
3. Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou, ktorých vlastnícke, alebo iné práva mohli byť
povolením stavby priamo dotknuté - verejnou vyhláškou ktorá bude vyvesená po dobu 15
dní na úradnej tabuli správneho orgánu – Meste Košice, pracoviska Košice – Západ, Tr.
SNP č. 48/A a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk,
4. Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice - okolie
5. MČ Košice Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP (štátna správa odpadového hospodárstva, Komenského 52, Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Komenského 52, Košice
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14,
Košice
10. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
11. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice
12. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
13. Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice

Vybavuje: Ing. Gazdagová, 055/6419514, gabriela.gazdagova@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.

