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Vec  

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenia od ústneho 

 pojednávania 

 

 

 

Mestu Košice, pracovisko – Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice bola dňa 

14.11.2022 doručená žiadosť stavebníka: spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so 

sídlom Mlynská 31, Košice,  o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom „Košice – 

Šaca –ul. Mierová, Jabloňová, Ku Mlynu, Kaštieľna, Kamenná, Ranná – úprava NN...., 

ul. Košice“ na pozemkoch KN-E 1-12, KN-C 1494/1, 1146/21, KN-E 1-1502,1-1503/4,1-

1504/2, 1-1505/2, KN-C 1133, KN-E 1-1031, KN-E 1-113,v katastrálnom území Šaca.  

 

           Na predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie 

o umiestnení stavby, pod č. MK/A/2022/06412-12/II/BER zo dňa 31.05.2022, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2022. 

 

  Projektová dokumentácia rieši  skabelizovanie – uloženie do zeme,  úsekov existujúceho 

vzdušného vedenia NN distribučnej sústavy  a verejného osvetlenia v zastavanom území 

v katastrálnom území Šaca. Rekonštrukcia sa navrhuje v zmysle predloženej projektovej 

dokumentácie v 4 úsekoch: 

 

 - „N-O“ o dĺžke 270m, pozdĺž ulice Buzinská, začína pri pozemku KN-C číslo 904, a vedie 

po pozemku číslo 1133, popri ceste 1.triedy,až ku križovatke a k pozemku číslo 1164/22. – 

„J1-J “ o dĺžke 165m, pozdĺž cesty 1.triedy, začína na križovatke Buzinská s Jabloňovou pri 

stĺpe VO na pozemku KN-E číslo 1-1031 južným smerom a vo vzdialenosti 13m sa zatáča 

pozdĺž cesty Buzinská po pozemku KN-E číslo 1-1031 v zeleni, v ochrannom pásme cesty, po 

pozemku KN-C číslo 894/7, ku stĺpu VO. 

 -„L-L1-M“ o dĺžke 340m, ulica Ranná, začína stĺpom VO na hranici s pozemkom 635/3, 

križuje Jabloňovú ulicu a pozemok KN-C číslo 1107 (KN-E 12), pokračuje Rannou ulicou po 

pozemku KN-C číslo  1107(KN-E 1494/1) v zeleni, a vedľa pozemku 887/1, prechádza na 

druhú stranu ulice a pokračuje  zeleňou smerom na sever cez pozemky 1- 1505/2, 1-1504/2, 1-

1503/4,1-1502 na hranicu s Budovateľskou ulicou 

-„F-B“ o dĺžke 60m, začína na Kamennej ulici, na pozemku KN-C číslo  1-113, stĺpom VO 

pri pozemku 532/2, v zeleni a pri hranici pozemku 1524/7 prechádza na druhú stranu ulice 

Kamenná a pokračuje v zeleni až k hranici ulice Kaštieľna, tam prechádza popod cestu na 

pozemku KN-C 1-113 k stĺpu VO pri pozemku KN-C číslo 508/1. 

Celková dĺžka zemných káblových trás pre NN 805m, pre verejné osvetlenie 425m, pre 
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optické vedenie 437m. Trasa je vedená prevažne v zeleni, križovanie spevnených plôch, 

vjazdov do domov a garáži a miestnych komunikácií je navrhnuté podvŕtaním.  

 

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

             

           Vzhľadom na to, že predložená žiadosť neobsahovala predpísané  doklady, stavebný 

úrad, pracovisko  Košice – Západ vyzval žiadateľa na doplnenie potrebných dokladov  žiadosti 

a súčasne stavebné konanie pod č. MK/A/2023/08808-03/II/BER zo dňa 25.01.2023 prerušil. 

Navrhovateľ dňa  20.02.2023 doplnil chýbajúce doklady. 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č. 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 § 61 ods. 1 stavebného zákona  

 

oznamuje 

 

začatie stavebného konania verejnou vyhláškou a nakoľko sú stavebnému úradu dobre 

známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby,  upúšťa  v zmysle  § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. 

 

   Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom 

úrade najneskôr do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim 

nebude prihliadnuté.  

 

 V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, v zmysle § 61 ods. 6 

stavebného zákona, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov 

súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší 

čas, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o predĺženie uvedenej lehoty pred jej 

uplynutím.  

 

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 

alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko 

Košice- Západ, Tr.SNP č. 48/A, Košice, č. dverí F004a, v stránkových hodinách (pondelok 

800-1200 hod., 1300-1500 hod., streda 800-1200 hod., 1300-1600 hod., piatok 800-1200 hod.) 

najneskôr v určenej lehote. 

 

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. 

Oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 

stavebného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
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správneho, webovom sídle tunajšieho úradu -www.kosice.sk a informatívne na úradnej tabuli 

príslušnej mestskej časti. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

  

   

 
 
 
  

 

 

 

                                                             

                                                                                          Ing. Iveta Kramárová 

                                                                                         poverená zastupovaním 

                                                                               vedúceho  oddelenia stavebného úradu 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Doručí sa: 

1. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 

2. Ing. Marek Guman, Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice 

3. Mesto Košice, Tr.SNP č. 48/A, 040 11 Košice 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81716 Bratislava 

5. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice (informatívne vyvesenie 

verejnej vyhlášky) 

6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, odpadové 

hospodárstvo,  Komenského 52, Košice 

8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné  prostredie, ochrana prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice 

9. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1,Košice 

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

52, Košice 

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

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

13.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice 

14. Mesto Košice, ref. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, 

Tr. SNP 48/A, Košice 

15.  Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky, Tr. SNP 48/A, Košice 

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

17. Inšpektorát práce Košice,, Masarykova 10, Košice 

18.  KR Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice 

19.  Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 

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

21. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 

82519 
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22.  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 

23. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 

24. SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 

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

26.  MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, Košice 

27.  Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice 

28.  Technická inšpekcia SR, Južná trieda 95, Košice 

29. Alternet s.r.o., so sídlom Popradská 12, 040 11 Košice  

30. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej 

dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava 810 05 

31. Ostatní účastníci konania (vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré 

majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke alebo  iné práva k 

týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej 

vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona tak, že oznámenie o začatí územného 

konania bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu, príslušnej 

mestskej časti, a na internetovej stránke www.kosice.sk  

 

 

 

Vybavuje: Ing. Berinšterová, t.č.055/6419516, iveta.berinsterova@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. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kosice.sk/

