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S T A V E B N É       P O V O L E N I E 
 

 

 

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, na základe žiadosti, zo 

dňa 06.05.2019 o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom projektovej 

dokumentácie „STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica“, ktorú podal na stavebnom úrade 

stavebník, po jej preskúmaní podľa ust. §58 - §62 stavebného zákona v spojení 

s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na 

základe vyhodnotení stanovísk, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodol 

takto : 

 

podľa ust. § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

p o v o ľ u j e  

 
inžiniersku stavbu : „STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica“,  s napojením na jestvujúci 

plynovod STL D 90 ukončený na pozemku reg. KN-C parc. č. 1303/1 

(KN-E 339/1) kat. úz. Šaca, následne vedený po pozemku podľa registra 

KN-C parc. č. 1303/1 (KN-E 339/1, 338/3), kat. úz. Šaca, Šemšianska 

ulica v dĺžke 118 m a D 90 a po pozemku reg. KN-C parc. č. 358/84, kat. 

úz. Šaca, Nemessányiho ulica v Košiciach v dĺžke 262 m a D 50, 

 

 

pre stavebníka :   Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská ul. č. 9, Košice, IČO : 00 691 

054. 

 

 

 

Inžinierska stavba sa povoľuje v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby 

vypracovanej oprávnenou osobou, ktorá bola overená v stavebnom konaní a ktorá tvorí 

nedeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia. 
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Popis stavby : 

Predložená projektová dokumentácia rieši realizáciu líniovej stavby – STL plynovodu 

s celkovou dĺžkou 380 m. Navrhovaná vetva D 90 s dĺžkou 118 m sa napojí na jestvujúci 

plynovod STL D 90 ukončený na pozemku reg. KN-C parc. č. 1303/1 ( KN-E 339/1) kat. úz. 

Šaca, Šemšianska ulica a následne pokračuje na pozemkoch registra KN-C parc. č. 1303/1 ( 

KN-E 338/3 , 339/1), kat. úz. Šaca. Odbočí na Nemessányiho ulicu, kde na pozemku reg. KN-

C parc. č. 358/84, kat. úz. Šaca, pokračuje vetva s dĺžkou 262 m priemeru D 50, až po 

rozostavaný rodinný dom na pozemku podľa reg. KN-C parc. č. 358/55, kat. úz. Šaca 

v Košiciach. 

 

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa v súlade s ust. § 66 odst. 2 a 3  stavebného zákona, stanovujú 

tieto záväzné podmienky : 
 

1. Inžinierska stavba plynovodu bude realizovaná na pozemkoch 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. 

2. Inžinierska stavba bude umiestnená a vytýčená v súlade s podmienkami územného 

rozhodnutia č. MK/A/2019/08333-03/II/PER zo dňa 26. marca 2019,  ktoré vydal tunajší 

stavebný úrad. 

3. Stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 

oprávnenou osobou Ing. Jozefom Kotuličom, autorizovaným stavebným inžinierom, 

reg.č. 3716*A2, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projektová 

dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je nedeliteľnou súčasťou tohto 

rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

4. Uskutočňovanie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na 

uskutočňovanie stavieb zakotvenými v ust. § 48-53 stavebného zákona a v súlade 

s ustanoveniami vyhlášky 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. 

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

technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky 

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006 

Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie 

platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a 

ochrany zdravia ľudí. 

6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým 

konaním. Stavebník je povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby, jeho 

oprávnenie na stavebnú činnosť ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania 

(najneskôr však pred zahájením stavby). 

Stavbyvedúci zodpovedá za vedenie denníka o stavbe, za dodržiavanie podmienok 

rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby (územné rozhodnutie, stavebné 

povolenie) a za dodržiavanie realizácie stavby podľa schválenej projektovej 

dokumentácie, STN EN a platných predpisov. 
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7. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť 

tunajšiemu úradu termín začatia stavby. 

8. Lehota výstavby : 24 mesiacov od začatia stavebných prác. 

9. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby je  60 000 €. 

10. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, v zmysle ust. § 46a, 

stavebného zákona tak, aby nedošlo k škodám na cudzom majetku. 

11. V súlade s ust. §46d stavebného zákona bude na stavbe stavbyvedúcim vedený stavebný 

denník so záznamom o všetkých dôležitých údajov o stavebných prácach, vykonaní 

štátneho stavebného dohľadu, dozoru projektanta a o činnostiach ovplyvňujúcich 

stavebné práce a postup výstavby.  

12. Stavebník podľa ust. § 66 ods. 3 písm. j) označí stavbu na viditeľnom mieste tabuľkou, na 

ktorej uvedie číslo rozhodnutia, ktorým stavba bola povolená, meno stavebníka, kto 

zodpovedá za vedenie stavby a termín ukončenia stavby. 

13. Stavebník zabezpečí pred začatím stavebných prác stavenisko v súlade s ust. § 43i. ods. 3 

stavebného zákona.  

14. V súlade s ust. § 43i. ods. 5 stavebného zákona na stavenisku musí byť po celý čas 

výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na 

uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

15. Na stavbe budú používané vhodné stavebné výrobky podľa § 43 f/ stavebného zákona a 

stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu doklady o overení vlastností výrobkov 

použitých na stavbe podľa  zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v jeho 

platnom znení  (certifikáty preukázania zhody). 

16. Stavebník je povinný rešpektovať existujúce inžinierske siete – najmenšie dovolené 

vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí, ako aj ich ochranné pásma, 

v zmysle príslušných STN EN, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách, zákon č. 657/2004 Z.z., zákona o vodách a v súlade 

s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a  križovaní inžinierskych sietí. 

17. Pri prácach v blízkosti plynových rozvodov dodržať STN EN 1594, STN 38 6413, STN 

38 6415, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 

(ochranné pásma) energetického zákona č. 251/2012 Z.z., vyhlášku MPSVaR SR č. 

508/2009 a ostatných súvisiacich noriem.  

18. Stavebník je povinný pred realizáciou zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných 

rozvodov a sietí u ich jednotlivých správcov a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich 

vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať jednotlivých správcov. 

19. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavebných úprav, 

resp. škody odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o 

zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník). 

20. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať platné VZN mesta Košice, týkajúce sa ochrany 

zelene a zaujatia verejného priestranstva počas výstavby. 

21. Počas uskutočňovania stavby dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny 

ustanovené zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

22. Skladovať  stavebný materiál na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom obce. 

23. Po ukončení stavby bude terén dotknutý stavebnou činnosťou uvedený do pôvodného 

stavu. 

24. V prípade, že pri realizácii 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 SAV. 

25. Stavebník je povinný dodržať nasledujúce podmienky : 
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 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 znehodnotiť 

odpad inak ako v súlade s týmto zákonom, 

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

odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať 

ustanovenia § 77 zákona o odpadoch 

 stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 

spracovateľom týchto odpadov, 

 iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na 

recykláciu, 

 nerecyklovateľný  a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných 

odpadov 

26. Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody 

a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov 

a pomôcok musia dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení 

stavebných prác. Stavebník je ďalej povinný : 

 rešpektovať prítomné dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému 

alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných 

a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu, 

 všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí 

byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako 

pri činnostiach tak pri parkovaní, 

 všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených trasách 

 v okolí stavby nevytvárať žiadne skládky odpadkov a odpadov 

 bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu 

 navážku vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín 

 v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným výkopom alebo pretláčaním  

 dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a rešpektovať STN 83 

7010 

27. Stavebník je povinný : 

 dodržať ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sieti 

 pri križovaní a súbehu s plánovaným výkopom zabezpečiť vedenie proti vzniku 

previsu 

 odkryté vedenie zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu 

 projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany prípadne 

prekládky predložiť na odsúhlasenie vlastníkovi siete 

 v okolí jestvujúcich káblov 3 m je potrebný ručný výkop 

 pred zasypaním odkrytých chráničiek, prizvať zástupcu spoločnosti kvôli kontrole 

nepoškodenosti vedenia 

 pri prácach v ochrannom pásme predmetných zariadení, ku každému výkopu pri 

ktorom dôjde ku križovaniu alebo súbehu s plynovým potrubím pred zasypaním 

prizvať zástupcu vlastníka inžinierskych sieti 

 pri križovaní siete, tesných súbehoch, budovaní spevnených plôch chrániť 

telekomunikačné siete žľabovaním 

 v prípade vynútenej prekládky siete predložiť na schválenie projekt prekládky 

vlastníkovi siete 

 pri realizácií zabezpečiť všetky účinné ochranné opatrenia  

 dodržiavať všeobecné podmienky ochrany sieti jednotlivých správcov 

 bezodkladne oznámiť príp. poškodenie siete jej správcovi  
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28. Podaniu návrhu na kolaudáciu budú predchádzať všetky predpísané skúšky, prehliadky a 

merania o spôsobilosti prevádzkových zariadení stavby na plynulú a bezpečnú     

prevádzku, vydané rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia resp. iné príslušné 

opatrenia  dotknutých orgánov. 

29. Stavebník je povinný pred uvedením do prevádzky vyhradené technické zariadenie 

plynové skupiny B/g, vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a 

§ 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou 

právnickou osobou.  

30. Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia ku dokumentácii v kolaudačnom konaní 

v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. Zákona o odpadoch. 

31. Stavbu možno začať užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebník po ukončení zmeny stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

v súlade s ust. § 79 stavebného zákona v spojení s ust. § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona, pripojí certifikáty preukázania 

zhody použitých stavebných výrobkov, prípadne technické osvedčenie na všetky 

stavebné výrobky, doklady o skúškach plynových zariadení a ďalšie doklady.  

 

 

Stavebné práce možno zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti so stavbou nezačne. 

 

V zmysle ust. § 70 stavebného zákona je toto rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania.  
 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :  

Účastníci konania v stanovenej lehote nepodali žiadne námietky ani pripomienky 

k stavbe. 

 

 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

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. 

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.   

Stavebník preukázal k časti výstavbou dotknutým pozemkom registra KN-C parc. č. 

1303/1 (KN-E 339/1, 338/3), kat. úz. Šaca, „iné právo“ podľa ust. § 139 ods. 1 písm. a) 

stavebného zákona vyplývajúce z Nájomnej zmluvy č. PNZ-P40412/11.00, zo dňa 
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12.09.2011, uzatvorenej s prenajímateľom Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 

Bratislava a podľa Listu vlastníctva č. 2494, kat. úz. Šaca, je vlastníkom pozemku reg. KN-C 

parc. č. 358/84 kat. úz. Šaca v Košiciach. 

Tunajší stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie pričom zistil, 

že spĺňa náležitosti stanovené podľa ust. § 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. MŽP SR ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe toho listom č. 

MK/A/2019/13649-02/II/PER, zo dňa 10. mája 2019 oznámil začatie stavebného konania 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného 

zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú tunajšiemu úradu 

dobre známe  pomery stavby a stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní na 

uplatnenie námietok k prejednávanej veci. 

Stavebný úrad posúdil, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a oznámil 

začatie konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 

71/1967b Zb. o správnom konaní v platnom znení formou verejnej vyhlášky vyvesenej po 

dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste Mesta Košice, pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP 

48/A a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk. 

V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania ani dotknutých orgánov uplatnené 

žiadne námietky ani pripomienky  k veci konania. 

V stavebnom konaní stavebný úrad posúdil navrhovanú stavbu z hľadísk uvedených 

v ust. § 62 stavebného zákona pričom zistil, že projektová dokumentácia je spracovaná 

odborne spôsobilým projektantom podľa osobitných predpisov, zohľadňuje všeobecno-

technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb zakotvené v ust. § 48 stavebného zákona a 

spĺňa požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia.  

Projektová dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na uskutočňovanie 

stavieb stanoveným § 48 až §53 stavebného zákona a vyhláškou 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. Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa 

verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia a jeho zložiek, ochrany 

zdravia a požiarnej ochrany. 

Žiadosť bola posúdená odbornými zložkami štátnej správy ochrany životného prostredia 

a ostatnými dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov. 

Pri povoľovaní stavby tunajší úrad vychádzal z kladných stanovísk dotknutých orgánov, 

ako aj zo všeobecno technických požiadaviek na výstavbu. Záväzné stanoviská dotknutých 

orgánov, vydané k predmetnej stavbe podľa osobitných predpisov, predložené v konaní boli 

kladné, resp. neboli záporné, ani rozporné. Podmienky dotknutých orgánov pre samotnú 

realizáciu stavby, vyplývajúce zo záväzných stanovísk, stavebný úrad zakotvil do výrokovej 

časti stavebného povolenia, s cieľom ochrany verejných záujmov, podľa osobitných 

predpisov. Stavebný úrad stanovil vo výrokovej časti rozhodnutia podmienky na realizáciu 

stavby s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť osôb, ako aj z hľadiska ochrany 

cudzích nehnuteľností a hlavne životného prostredia.  

 

Po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti stavebný úrad  posúdil, že povolením navrhovanej 

inžinierskej stavby  pri rešpektovaní podmienok zakotvených vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia nebude ohrozený život, zdravie osôb ani životné prostredie. Zároveň posúdil, že 

nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani práv a právom chránených záujmov účastníkov 

konania. Vyhovel preto žiadosti a rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia 
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POUČENIE :  Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s ust. § 53 a § 54 

zákona   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa 

jeho doručenia, na Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP 48/A, Košice. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Garaj 

vedúci referátu stavebného úradu 

 

Podľa ust. §4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je stavebník Mestská časť Košice – Šaca, oslobodená od platenia 

správneho poplatku.  

 

 

V súlade s ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1976 Zb. 

o správnom konaní v platnom znení sa toto stavebné povolenie doručuje aj formou verejnej 

vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste pracoviska Košice – Západ, 

Tr. SNP č. 48/A a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.   

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí : 
 

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

2. Ing. Jozef Koulič, Kurská 33, Košice 

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

4. Formou verejnej vyhlášky sa rozhodnutie doručuje ostatným účastníkom konania – 

právnické a fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky účastníkov konania podľa ust. § 59 

ods. 1 písm. b) stavebného zákona (osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkom v trase navrhovaného plynovodu KN-C parc. č. 1303/1 ( KN-E 339/1, 338/3 

), 358/84, kat. úz. Šaca  a stavbám na nich, vrátane vlastníkov susedných pozemkov 

a stavieb, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)  

 

 

Na vedomie : 
 

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 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

