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Vec   

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania 
 

Dňa 06.05.2019 podala Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská ul. č.9, Košice, 

v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom : Ing. Pavol Berinšter, Pri hati 1, Košice, na 

tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „STL plynovod 

Šaca – Nemessanyho ulica“,  na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 1303/1 (KN-E 339/1, 

338/3), kat. úz. Šaca, Šemšianska ulica a na pozemku reg. KN-C parc. č. 358/84, kat. úz. 

Šaca, Nemessányiho ulica v Košiciach. 

Predložená projektová dokumentácia rieši realizáciu líniovej stavby – STL plynovodu 

s celkovou dĺžkou 380 m. Navrhovaná vetva sa napojí na jestvujúci plynovod STL D 90 

ukončený Šemšianskej ulici na pozemku reg. KN-C parc. č. 1303/1 ( KN-E 339/1) kat. úz. 

Šaca, následne pokračuje na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1303/1 ( KN-E 338/3 , 339/1), 

následne bočí na Nemessányiho ulicu, kde na pozemku reg. KN-C parc. č. 358/84, kat. úz. 

Šaca, pokračuje až po rozostavaný rodinný dom na pozemku podľa reg. KN-C parc. č. 

358/55, kat. úz. Šaca v Košiciach. 

Pre predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Košice, 

pracoviskom Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, pod č. MK/A/2019/08333-03/II/PER, dňa 26. 

marca 2019.   
 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný 

stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, konajúc v zmysle § 61 ods. 1 a 4 

stavebného zákona  

o z n a m u j e 
začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nakoľko sú 

stavebnému úradu známe pomery staveniska v súlade s ust. § 61 odst. 2 a 3 stavebného 

zákona, 

u p ú š ť a 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určuje lehotu 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania vyjadriť svoje námietky 

k žiadosti. Na neskôr podané námietky stavebný úrad pri rozhodovaní nebude prihliadať. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. V prípade, že niektorý 

z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať o 

predĺženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.  



Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k povoľovanej zmene stavby, predpokladá sa, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov  

súhlasí. 

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, oddelenie výstavby, investícií a stavebného 

úradu a životného prostredia, ref. stavebného úradu, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 

48/A do termínu uvedenom v tomto oznámení. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí jeho zástupca  

predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.  

 

 

V súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v platnom znení sa toto oznámenie o začatí konania doručuje aj  formou 

verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste Mesta Košice, 

pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, Košice a na internetovej stránke tunajšieho úradu 

www.kosice.sk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Garaj 

vedúci referátu stavebného úradu 
 

 

 

O tom sa upovedomujú : 

 

1. Ing. Pavol Berinšter, Pri hati č. 1, Košice 

2. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, Košice 

3. Ing. Jozef Kotulič, Kurská 33, Košice 

4. Formou verejnej vyhlášky sa toto oznámenie doručuje aj osobám ktoré majú vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom dotknutých predmetnou stavbou a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 

a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

5. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 

6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

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

8. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor,  Zádielska 1, Košice 

9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, OH, Komenského č. 52, Košice 



10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

ŽP, ŠSOPaK, Komenského č. 52, Košice 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice 

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

13. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

14. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

15. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 

16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 

17. Alternet s.r.o., Popradská 12, Košice 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje : Ing. Pereš 

tel. č. : 055/6419745 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/

