
MK/A/2019/15281-04/II/BAL 

Košice, 02.júla 2019  

Vybavuje : Ing. Balounová 

Telefón :    055/6419 515  

 

 

 

 

 

 

 
 

Vec :   

Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 

stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním  

 

 

 Mestu Košice,  pracovisku Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, ako vecne a 

miestne príslušnému stavebnému úradu  I. stupňa podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bol 

dňa 05.06.2019 doručený návrh podaný spoločnosťou NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 

929 01 Dunajská streda zastupujúcou navrhovateľa spoločnosť Slovak Telecom, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na vydanie územného rozhodnutia - zmeny územného 

rozhodnutia č. MK/A/2017/07114-04/II/BAL zo dňa 22.februára 2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 03.04.2017. 

Citovaným rozhodnutím bola pre navrhovateľa Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 

817 62 Bratislava, umiestnená stavba  „Optický kábel GROT Košice“ na pozemkoch KN-C 

parc. č. 4680/637, 4680/647, 4680/11, 7075/3, 7075/6, 7055, 7056, 7122, 4718/743, 

4718/104, 4718/168, 4718/22, 4718/745, 4718/747, 4718/23, 4718/750, 4718/755 k.ú. Terasa. 
 

Navrhovateľ požiadal o povolenie zmeny citovaného územného rozhodnutia pre časť 

územia stavby, v lokalite Rezidencia GROT - 27 rodinných domov (RD O1 až O27), ktorá sa 

nachádza  medzi ulicami Tvrdošínska, Topoľčianska a Levická a v lokalite radových 

rodinných domov na juhovýchodnej strane Topoľčianskej ulice. 

Zmena územného rozhodnutia spočíva v posune umiestnenej optickej trasy na 

severozápadnej strane Topoľčianskej ulice a na južnej strane Tvrdošínskej ulice, v doplnení  

novej optickej komunikačnej siete pozdĺž severovýchodnej strany Levickej ulice pri 

územnom bloku Rezidencia GROT 27 rodinných domov a vo vybudovaní zákazníckych 

bodov  (ZB)  pred parcelami vlastníkov rodinných domov (Rezidencia GROT 27 rodinných 

domov a rodinných domov na južnej strane Topoľčianskej ulice).   

Projektovaná trasa sa napojí na existujúcu sieť z existujúcej rúry na pozemku KN-C 

parc. č. 4718/750 k.ú. Terasa. Odtiaľ budú do výkopu uložené zväzky tubičiek DB Nx7/4 

mm, pospájaním ktorých vznikne ucelený funkčný káblový systém  od optických rozvádzačov  

(PODB) k zákazníkom. Projektovaná trasa križuje Topoľčiansku ulicu a ďalej vedie 

v povolenom chodníku okolo bloku Rezidencia GROT - 27 rodinných domov pozdĺž 

komunikácií Topoľčianska, Tvrdošínska a Levická. Z existujúcej trasy vedenej po 

juhovýchodnej strane Topoľčianskej ulice sa rieši pripojenie existujúcich radových rodinných 

domov (typ D a typ B/M). Budované optické vláknové zväzky sa ukončia na jednej strane  

v nových zákazníckych bodoch (ZB)  a na druhej strane v PODB na konektoroch. ZB sa 

umiestnia pred parcelami vlastníkov rodinných domov na kovových stĺpikoch. Jeden  

zákaznícky bod slúži pre pripojenie max. 4 rodinných domov.  Nová sieť bude sústredená  

v existujúcom pasívnom optickom distribučnom bode (optický rozvádzač PODB), 

vybudovanom na pozemku KN-C parc. č. 4718/750 k.ú. Terasa.    
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Zmena územného rozhodnutia stavby „Optický kábel GROT Košice“ je navrhovaná 

v dokumentácii pre územné rozhodnutie s názvom „FTTH_KE_KBV_Rezidencia GROT“ 

vypracovanej spoločnosťou NEVITEL, a.s., Dunajská Streda, Ing. Igor Podešva, v júni 2019.     

Zmenou územného rozhodnutia sú dotknuté pozemky KN-C parc. č. 4718/23, 

4718/750, 4718/947, 4718/838, 4718/830, 4718/790, 4718/795, 4718/796, 4718/800, 

4718/649, 4718/186, 4718/185, 4718/175, 4718/737, 4718/736, 4718/708, 4718/706, 

4718/725, 4718/724, 4718/723, 4718/101, 4718/760, 4718/762, 4718/203, 4718/100, 

4718/765, 4718/766, 4718/768, 4718/721, 4718/722, 4718/720, 4718/719, 4718/104, 

4718/764, 4718/761, 4718/228, 4718/763, 4718/225, 4718/767 kat. územie Terasa.  

 

 Mesto Košice,  pracovisko Košice Západ, po preskúmaní návrhu konajúc v zmysle ust. 

§ 36 ods. 1 a 4 v spojení s ust. § 41 stavebného zákona  a podľa ust. § 18 ods. 3 zákona č.  

71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (správny poriadok)  

o z n a m u j e 

začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie predloženého návrhu 

v súlade s ust. § 21 správneho poriadku  

n a r i a ď u j e  

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  
 

08.augusta 2019 (štvrtok)  o 10.00 hod. 
 

so stretnutím pozvaných na tunajšom úrade, meste Košice, ref. stavebného úradu, 

pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, prízemie, trakt F, č. dv. F 004c.  
 

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky k prejednávanému návrhu  

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.   

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 navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov  súhlasí. 
 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 

uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  
 

Do podkladov podania možno nahliadnuť do uvedeného termínu na tunajšom úrade –meste 

Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, prízemie, trakt F, 

č. dv. F 003b :   Po, Ut, Št     od 8.00 – 12.00     a     od 13.00 – 15.00 

              St                 od 8.00 – 12.00     a     od 13.00 – 16.00 

              Pi                 od 8.00 – 12.00. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Ing. Peter Garaj 

vedúci referátu stavebného úradu  
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V súlade s ust. § 36 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 územného 

konania doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli v sídle pracoviska tunajšieho stavebného úradu na Triede SNP č. 48/A, Košice a 

 na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.  

 

 

Oznámenie sa doručuje 

 

Verejnou vyhláškou účastníkom konania  
 

1. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská streda  

2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice  

3. MČ Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice 

4. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky 

účastníkov konania podľa ust. § 34 ods. 2 stavebného zákona  (právnické a fyzické 

osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane 

vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) 

– vlastníci pozemkov a stavieb vrátane susedných pozemkov a stavieb v trase vedenia.   

 

Dotknuté orgány  
 

5. Mesto Košice, Odd. výstavby, investícií a SÚ, Ref. dopravy, Trieda SNP 48/A, Košice  

6. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Odd. OP a vybraných zložiek ŽP, 

ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice 

7. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Odd. OP a vybraných zložiek ŽP, 

ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice 

8. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Odd. OP a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, 

Komenského 52, 041 26 Košice 

9. Ministerstvo DVaRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. Oblastného hygienika 

Košice, Štefánikova 50/A, Košice  

10. Okresné riaditeľstvo HZZ, Požiarnická 4, Košice 

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

12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice  

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

14. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

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

16. DPMK a.s. Bardejovská 6, Košice 

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

18. Delta online, Srbská 6, Košice      

19. Alternet, s.r.o., Popradská 12, 040 11 Košice  

 

Na vedomie (nemá účinky doručenia) 
 

20. NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská streda  

21. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice  

22. MČ Košice Západ, Trieda SNP 39, 040 11 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  a na úradnej tabuli 

v priestoroch prevádzkovateľa. 

 

http://www.kosice.sk/
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Pozn. Žiadame starostu dotknutej Mestskej časti Košice - Západ, o informatívne zverejnenie 

tohto oznámenia na verejne prístupnom mieste. 


