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                                                                                                       Košice dňa 22.06.2020   

                                                                                                  MK/A/2020/13227-02/ IV /KON       

 
 

 

 

 

                                             

 
 

ROZHODNUTIE 
 

 

 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, 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 § 39, § 39a  stavebného zákona v súlade s § 4 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  vydáva  

 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

 
„V299, V268 – ES Košice IV – smer Barca (Svetlá) – zriadenie podzemného VN 

vedenia“ na pozemkoch parcelné čísla  2748/14, 2748/8, 2748/1, 2748/9, 2748/17, 2739/2, 

2739/1, 2748/10, 2739/1, 1349/3, 1354/16, 1354/40, 1354/41, 1353/10, 1353/12, 1353/1, 

1353/15, 1353/19, 1353/27, 1353/30, 1514/5, 1347, 1337/1, 1514/5, 1353/35, 1337/19, 

1513/5, 1304/28, 1304/25, 1304/19,  1304/35, 1304/20, 1304/21, 1304/22, 1304/23, 1304/24, 

1514/5, 1303/1, 1514/4, 1304/1, 1514/4, 865/26 v katastrálnom území Barca (evidovaných 

v registri „C“) a na pozemkoch parcelné čísla 7427, 7426, 7376/1, 474/2, 474/3,  452/501, 

453/404, 453/503, 453/502 v katastrálnom území Barca (evidovaných v registri „E“) tak, ako 

je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

pre navrhovateľa spol. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 

599 361. 

 

Základné údaje o stavbe: Predmetom navrhovanej líniovej stavby je zriadenie káblového 

VN vedenia V268. Projektované VN vedenie bude realizované káblom uloženým v zemi, 

ktoré sa napojí v elektrickej stanici (nový vývod) ES Košice IV. Káblové vedenie bude 
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smerovať v časti v súbehu s existujúcim vzdušným VN vedením a ďalej bude vedené v poľnej 

komunikácii až po lokalitu Svetlá Pustá. Ďalej bude projektované VN káblové vedenie 

smerovať pozdĺž miestnej komunikácie a ukončené bude na podpernom bode VN vedenia. 

Trasa projektovaného VN vedenia bude križovať dvakrát miestnu komunikáciu. Súčasťou 

stavby bude aj demontáž časti existujúceho vzdušného vedenia vrátane podperných bodov. 

Projektované káblové VN vedenie v zemi bude v dĺžke 2040 m.  

 

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

dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

    

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia – situačnom výkrese, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

2. Prístup k stavebným pozemkom je z jestvujúcich miestnych komunikácií v Košiciach. 

3. Požiadať všetkých správcov podzemných vedení a zariadení o ich presné vytýčenie. 

Projekt stavby bude rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich podzemných 

a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení v súlade s vyjadreniami jednotlivých 

správcov týchto sietí. Dodržať priestorovú normu, STN 73 6005. V prípade 

nevyhnutného zásahu do ochranného pásma požiadať príslušný správny orgán o udelenie 

výnimky. 

4. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude rešpektovať záujmy 

a investičné zámery vlastníkov nehnuteľností v navrhovanej trase. 

5. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predložiť dotknutým 

orgánom a správcom inžinierskych sietí na vyjadrenie - odsúhlasenie primerane k povahe 

predmetnej stavby ešte pred stavebným konaním (to neplatí v prípade, že v územnom 

konaní bolo vyjadrenie vydané už aj k stavebnému povoleniu a nedošlo k zmenám 

v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie). V rámci spracovania ďalšieho 

stupňa projektovej dokumentácie rešpektovať podmienky - pripomienky uvedené v 

jednotlivých vyjadreniach vydaných dotknutými orgánmi a dotknutými príslušnými 

správcami inžinierskych sietí. 

6. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

7. Pri spracovaní projektovej dokumentácie zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov 

a organizácií. 

8. Navrhovateľ je povinný k žiadosti o stavebné povolenie predložiť všetky náležitosti 

podľa § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

 

Námietkam p. Štefana Vargu, Radlinského 1, Košice vo veci uvedenia parcelných 

čísel 1347, 1337/1 v katastrálnom území Barca (evidovaných v registri „C“), vo veci z akého 

podnetu  dáva do zeme VN vedenie v extraviláne a nie v intraviláne MČ  Košice - Barca  

VSD a.s. ako monopol a vo veci prečo nebolo oznámenie vyvesené v MČ  Košice - Barca  sa 

nevyhovuje. 
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Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť 

o vydanie stavebného  povolenia. 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa 

a ostatných účastníkov územného konania ( § 40 ods. 4 stavebného zákona ). 

Toto rozhodnutie podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa oznámi verejnou vyhláškou. 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ spol. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 

599 361 podal dňa 07.05.2020 na tunajšom stavebnom úrade - Meste Košice, pracovisko 

Košice – Juh návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „V299, V268 – 

ES Košice IV – smer Barca (Svetlá) – zriadenie podzemného VN vedenia“ na pozemkoch 

parcelné čísla  2748/14, 2748/8, 2748/1, 2748/9, 2748/17, 2739/2, 2739/1, 2748/10, 2739/1, 

1349/3, 1354/16, 1354/40, 1354/41, 1353/10, 1353/12, 1353/1, 1353/15, 1353/19, 1353/27, 

1353/30, 1514/5, 1347, 1337/1, 1514/5, 1353/35, 1337/19, 1513/5, 1304/28, 1304/25, 

1304/19,  1304/35, 1304/20, 1304/21, 1304/22, 1304/23, 1304/24, 1514/5, 1303/1, 1514/4, 

1304/1, 1514/4, 865/26 v katastrálnom území Barca (evidovaných v registri „C“) a na 

pozemkoch parcelné čísla 7427, 7426, 7376/1, 474/2, 474/3,  452/501, 453/404, 453/503, 

453/502 v katastrálnom území Barca (evidovaných v registri „E“). Dňom podania návrhu na 

vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby bolo začaté územné konanie.  

Správny poplatok vo výške 100 eur bol zaplatený podľa pol. 59. písm. a/2 Sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch,                        

v znení neskorších predpisov.  

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice v zmysle § 36 

stavebného zákona oznámilo dňa 18.05.2020 začatie územného konania všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 16.06.2020 uskutočnilo ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním. 

 

Verejná vyhláška bola uverejnená na internetovej stránke mesta Košice od 20.05.2020 

do 04.06.2020, na úradnej tabuli mestskej časti Košice -  Barca vyvesená dňa 25.05.2020 

a zvesená dňa 09.06.2020 a na úradnej tabuli stavebného úradu mesta Košice, pracovisko Juh, 

vyvesená dňa 20.05.2020 a zvesená dňa 04.06.2020. 

 

P. Štefan Varga, Radlinského 1, Košice dňa 15.06.2020 na tunajšom stavebnom úrade 

nahliadal do predmetného spisového materiálu a podal námietky: vo veci uvedenia parcelných 

čísel 1347, 1337/1 v katastrálnom území Barca (evidovaných v registri „C“), vo veci z akého 

podnetu  dáva do zeme VN vedenie v extraviláne a nie v intraviláne MČ  Košice - Barca  

VSD a.s. ako monopol a vo veci prečo nebolo oznámenie vyvesené v MČ  Košice - Barca. 

 

    Stavebný úrad uvádza k námietkam nasledovné:  

 

1. Vo veci uvedenia parcelných čísel 1347, 1337/1 v katastrálnom území Barca 

(evidovaných v registri „C“) - existencia predmetných parciel bola tunajším stavebným úradom 

overená. Predmetné parcelné čísla sú uvedené v situačnom výkrese, ktorý vypracoval Ing. 

Martin Berezňanin, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 6581*A2, Komplexné 
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architektonické a inžinierske služby. V zmysle § 45 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. vybrané 

činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon 

týchto činností (ďalej len „oprávnená osoba“) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú 

povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy. V zmysle § 46 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. 

projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 

dokumentácie podľa § 45 ods. 2. 

 

Projektant stavby v zmysle vyššie uvedeného zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania projektovej dokumentácie.  

 

V zmysle § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a 

o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 

územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 

verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.  

 

Vlastníci predmetných parciel evidovaných v registri „C“ aj  „E“ boli týmto spôsobom 

oboznámení s umiestnením predmetnej stavby. 

 

2. Vo veci z akého podnetu  dáva do zeme VN vedenie v extraviláne a nie v intraviláne 

MČ  Košice - Barca  VSD a.s. ako monopol sa stavebný úrad z dôvodu neopodstatnenosti 

nevyjadruje. 

 

3. Vo veci prečo nebolo oznámenie vyvesené v MČ  Košice – Barca - verejná vyhláška 

bola na úradnej tabuli mestskej časti Košice -  Barca vyvesená dňa 25.05.2020 a zvesená dňa 

09.06.2020. 

 

Tunajší stavebný úrad uvádza, že navrhovateľ doložil primerane povahe stavby, všetky 

potrebné doklady k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. 

Tunajší úrad taktiež uvádza, že navrhovateľ ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

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. § 

11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov oprávňujúce ho zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia 

obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej 

sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a 

zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie 

dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb.  

Vzhľadom na to, v konaní o umiestnení takejto líniovej stavby  súhlasy  vlastníkov  

pozemkov,  cez  ktoré bude prechádzať káblové vedenie, sa nevyžadujú.  

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice posúdilo návrh na 

umiestnenie predmetnej stavby podľa § 37 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., v súlade s vyhláškou 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 

javascript:%20fZzSRInternal('20213',%20'14586588',%20'14586588',%20'3965530',%20'3965533',%20'0')
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a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a 

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.  

Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií nie sú záporné ani protichodné. 

Oprávnené požiadavky, pripomienky pre spracovanie projektovej dokumentácie, vyplývajúce 

z ich písomných vyjadrení ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov inžinierskych sietí, 

tunajší stavebný úrad zosúladil a zakotvil do podmienok tohto rozhodnutia.  

Požiadavky, ktoré sa týkali samotného uskutočňovania stavby, resp. jej budúceho 

užívania, budú predmetom prerokovania a vyhodnotenia v následnom stavebnom konaní. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o 

umiestnení predmetnej stavby. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním 

nikto z účastníkov konania neuplatnil námietku k predloženému návrhu umiestnenia stavby.  

Rozhodnutím o umiestnení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani 

neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov 

konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hospodársko  - sídelnej 

aglomerácie Košice. 

 

Poučenie 

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

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

Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova č. 4, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Iveta Kramárová 

                                                                                            vedúca referátu stavebného úradu 

                                                                                                       poverená zastupovaním 

  

Doručí sa:  

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

2. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, Košice 

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

4. Ostatní účastníci konania  (t.j. vlastníci 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 § 36 ods. 4 stavebného zákona  tak, že oznámenie stavebného úradu č. 

MK/A/2020/13227-02/ IV /KON zo dňa 22.06.2020 bude  vyvesené na dobu 15 dní na 

úradnej tabuli  tunajšieho úradu, príslušnej mestskej časti a na internetovej stránke 

www.kosice.sk.       

http://www.kosice.sk/
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Na vedomie 

1. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

2. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice 

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

4. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice 

5. KR PZ v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, Košice 

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

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

52, Košice 

8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, Komenského 52, 

Košice 

9. MO SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, Komenského 

39/A, Košice 

10. MV SR, Centrum podpory Košice, odd. telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 

Košice 

11. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, Košice 

12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 

13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  

14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s OZ, Komenského 50, Košice 

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

16. Tepelné hospodárstva s.r.o., Komenského 7, Košice 

17. Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, Košice  

18. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 

19. SWAN KE, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice 

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

21. O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, Bratislava 

22. UPC Slovensko a.s., Alvinczyho 14, Košice 

23. Eltodo Sk s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava  

24. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice 

25. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 

26. DELTA OnLine s.r.o., Pri salaši 2, Košice 

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

28. UPJŠ_SANET, Šrobárova 2, Košice 

29. DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice 

30. Heizer Optik spol.s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18, Bratislava 

 
 

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. 

 

 

 


