
 

 

 

 

                                                                                           V Košiciach dňa  13.8.2019 

                                                                                           MK/A/2019/16368-05/ I /KRA 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

 
Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, 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 spojení s ustanovením § 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 

 

„CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice.“ na pozemkoch parcelné čísla 3196/1, 3196/2 

a 3196/18 v katastrálnom území Letná (evidovaných v registri „C“)  tak, ako je zakreslené v 

návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí  neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre 

navrhovateľa  IH  Real Estate s.r.o., Popradská 82, Košice, IČO 50 590 499. 

       

Toto rozhodnutie nahrádza rozhodnutie mesta Košice, pracovisko Košice – Staré 

mesto o umiestnení stavby „Bytový dom s polyfunkciou – rezidencia SKY ONE, Garbiarska 

1, Košice.“ č. A/2016/16487-04/ I /KRA dňa 24.8.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

8.10.2016. 

 

Členenie stavby na stavebné objekty:  

SO 01   Rekonštrukcia  a prístavba objektu 

SO 02   Garážový dom a spevnené plochy a komunikácie 

SO 03   Preložka VN 

SO 04   Preložka NN 

SO 05   Rekonštrukcia prípojky ELI 

SO 06   Rekonštrukcia prípojky slaboprúdu 

SO 07   Rekonštrukcia prípojky plynu 

SO 08   Rekonštrukcia prípojky a vnútro areálová kanalizácia  

SO 09   Rekonštrukcia prípojky a vnútro areálový rozvod vody 

SO 10  Dažďová kanalizácia 

SO 11  Studne 

 

 Projekt pre územné rozhodnutie rieši stavebné úpravy a nadstavbu existujúceho 13 

podlažného objektu  na účely  administratívnej budovy  s  občianskym  vybavením. Stavebné  
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úpravy rátajú so zachovaním pôdorysnej stopy pôvodnej budovy a prístavbou vyvýšenej 

ochodze s prislúchajúcimi schodiskami a rampou, ktoré zabezpečujú prekonanie výškového 

rozdielu medzi okolitým terénom a vstupom do objektu. Dochádza k redukcii južného 

schodiskového rizalitu. Je navrhovaná dostavba 14.NP na plnohodnotné. Navrhovaná je 

novostavba trojpodlažného (1.PP, 1.NP a 2.NP) garážového domu. Ďalej sa navrhujú 

stavebné úpravy, nové rozvody a preložky jestvujúcich inžinierskych sietí a úprava okolia 

objektu. 

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto  podmienky: 

1. Odstupy novostavby SO 02 od hraníc susedných: 

- stavieb  

     na parcele číslo 3205/2 a 3205/3 /t.j. severovýchodnej strany/ - 0,0 m 

     na parcele číslo 3196/18  (navrhovaný SO 01) / t.j. juhozápadnej strany/ - 0,0 m 

   - pozemkov 

   od  parcely číslo 8150 /t.j. severozápadnej strany/ - 0,0 m 

 od parcely číslo 3202/3 /t.j. juhozápadnej strany/  - 4,282 m 

2. Celková zastavaná  plocha budovy  SO 01 je 395,00 m
2
, celková využiteľná podlahová 

plocha určená na nebytové účely je 5182,5 m
2 

, z toho úžitková plocha administratívnych 

priestorov je 2779,81 m
2
 a úžitková plocha občianskej vybavenosti 490,98 m

2
. Celková 

zastavaná  plocha budovy  SO 02 je 1100,00 m
2
 (99 parkovacích miest z toho 33 miest na 

1.PP, 29 miest na 1.NP a 37 na miest 2.NP). 

3. Predmetná stavba SO 01 má v zmysle § 43c ods. 1 písm. b/ stavebného zákona charakter 

nebytovej budovy t.j. budova pre administratívu. 

4. Výška atiky plochej strechy navrhovanej stavby SO 01 bude na kóte + 47,720 od kóty 

+0,00, ktorá bude na úrovni 1.NP. Výška atiky plochej strechy navrhovanej stavby SO 02 

bude na kóte + 5,160 od kóty – 1,160, ktorá bude na úrovni 1.NP. 

5. Stavba  je napojená na jestvujúce inžinierske siete: elektrickú sieť, plynovod,  kanalizáciu 

a vodovod. Navrhované sú len  stavebné úpravy existujúcich prípojok. Zdrojom 

tepla/chladenia bude kombinácia - plynová kotolňa, tepelné čerpadlo voda-voda 

a kondenzačné jednotky VZT. 

6. Pre jednotlivé prípojky, rozvody a preložky inžinierskych sietí je potrebné spracovať 

projektovú dokumentáciu s následným odsúhlasením technického riešenia a bodov 

napojenia u jednotlivých správcov inžinierskych sietí. 

7. Prístup k stavebnému pozemku bude zo miestnej komunikácie  parcelné číslo 8150 v 

katastrálnom území Letná, Garbiarska ulica, cez dva jestvujúce vjazdy. 

8. V zmysle STN 73 6110/Z2 je potrebné vytvoriť 92 parkovacích miest. Stavebník vytvára 

99 parkovacích miest, z toho 33 parkovacích miest na 1.PP, 29 parkovacích miest na 1.NP  

a 37 parkovacích miest na 2.NP garážového domu, a z toho 4 parkovacie miesta sú 

vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.  

9. Pre povolenie časti stavebného objektu SO 02 Garážový dom a spevnené plochy 

a komunikácie je navrhovateľ povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad pre 

miestne a účelové komunikácie, Mesto Košice,  Tr. SNP 48/A, Košice. 
10. Pre povolenie stavebného objektu vodných stavieb je navrhovateľ povinný požiadať 

príslušný špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti 

o životné   prostredie, štátna vodná správa,  Komenského 52, Košice. 

11. V zmysle záväzného stanoviska  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice I, 

č. 2019/02588-02/045-PPL zo dňa 13.6.2019 je navrhovateľ povinný dodržať tieto 

podmienky: 

        - Navrhnúť také preventívne opatrenia v súlade s § 132 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z.z. 

o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby objemová aktivita  
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      radónu vo vnútornom ovzduší budov počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok 

neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m
-3

 za kalendárny rok. 

       - Navrhnúť vybavenie zariadenie spoločného stravovania účelovým 

a strojnotechnologickým zariadením vo vzťahu ku navrhovanej činnosti a zabezpečenie  

jednosmernosti výrobných procesov v zariadení spoločného stravovania tak, aby 

nedochádzalo ku kríženiu čistých a nečistých činností. 

       - Žiadateľ je  povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona 

č. 355/2007 Z.z. predložiť úradu návrh na kolaudáciu stavby spolu s výsledkami 

minimálnej analýzy vzorky pitnej vody odobratej y novovybudovanej vodovodnej 

prípojky podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania 

a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

12. V zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Košice č. 

ORHZ-KE1-1484-001/2019 zo dňa 5.6.2019 je stavebník povinný v ďalšom stupni 

projektovej dokumentácie zohľadniť túto podmienku: 

      - V predloženom riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby y 03/2019 (ďalej len PBS) je 

nesprávne určená požiadavka na potrebu vody na hasenie požiarov pre požiarny úsek 

hromadnej garáže, a to 12 l/s, pričom pre požiarny úsek hromadnej garáže má byť 18 l/s, 

nakoľko plocha požiarneho úseku je väčšia ako 1000 m
2
 – rozpor s ustanoveniami § 4 

písm. k) zákona č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

rozpor s ustanoveniami § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení  neskorších predpisov a s ustanoveniami § 6 vyhl.  MV SR č. 699/2004 

Z.z.. 

13. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce  podzemné inžinierske siete a ich ochranné 

pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí. 

14. Navrhovateľ je povinný  zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení 

u ich správcov  ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie. 

15. Pri projektovaní stavby  pri súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami dodržať STN 

73 6005, STN 38 6413, STN 73 6822, dodržať platné normy, právne a bezpečnostné 

predpisy. 

16. V štádiu projektovej prípravy je navrhovateľ povinný zohľadniť oprávnené  pripomienky 

vyjadrení, súhlasov, stanovísk a  rozhodnutí dotknutých orgánov. 

17.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.  

18. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je projektant povinný uplatniť vyhlášku 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 

 Účastníci konania nevzniesli námietky k  navrhovanému umiestneniu stavby . 

  

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre 

právnych nástupcov jeho navrhovateľa  a ostatných účastníkov územného konania. 

  Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou 

vyhláškou. 

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

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

o vydanie stavebného  povolenia. 
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Odôvodnenie 

 

      

 IH  Real Estate s.r.o., Popradská 82, Košice zastúpená v konaní HEST CO spol. 

s r.o., Zinková 10, Košice podala dňa  26.6.2019  návrh na  zmenu rozhodnutia o umiestnení 

stavby „CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice.“ na pozemkoch parcelné čísla 3196/1, 3196/2 

a 3196/18 v katastrálnom území Letná, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa podľa listu 

vlastníctva č. 11745,  vydaným  Okresným úradom Košice,  katastrálny odbor, dňa 

26.6.2019. 

 

 Toto rozhodnutie nahrádza rozhodnutie mesta Košice, pracovisko Košice – Staré 

mesto o umiestnení stavby „Bytový dom s polyfunkciou – rezidencia SKY ONE, Garbiarska 

1, Košice.“ pod č. A/2016/16487-04/ I /KRA dňa 24.8.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 8.10.2016. Následne bolo tunajším stavebným úradom vydané stavebné povolenie na 

stavbu „Bytový dom s polyfunkciou – rezidencia SKY ONE, Garbiarska 1, Košice.“  pod 

číslom MK/A/2017/05613-03/ I /KRA zo dňa 16.1.2017 a rozhodnutie o povolení zmeny 

stavby pred jej dokončením pod č.  MK/A/2017/19419-05/ I /KRA zo dňa 20.11.2017 pre 

stavebníka SKY ONE s.r.o., Južná trieda 31, Košice. Navrhovateľ IH Real Estate s.r.o. je 

právnym nástupcom stavebníka. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona  územné 

rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov 

územného konania. 

 

 Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto vyzvalo  navrhovateľa  dňa 

28.6.2019 na zaplatenie správneho poplatku v 15 dňovej lehote odo dňa doručenie výzvy.  

Správny poplatok bol navrhovateľom dňa  2.7.2019 zaplatený vo výške  200 € 

slovom dvesto eur, podľa pol. 59 písm. a/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý  je 

súčasťou zákona č 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch, v znení  neskorších predpisov.  

 

Stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, v zmysle § 36 stavebného zákona 

oznámil dňa 1.7.2019 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania  a 

dotknutým orgánom a dňa 25.7.2019  uskutočnil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním. Verejná vyhláška bola na mestskej časti Košice – Staré mesto vyvesená dňa  

4.7.2019 a zvesená  dňa 18.7.2019 a na internetovej stránke www.kosice.sk od  2.7.2019 do 

17.7.2019. Na ústnom pojednávaní spojenom  s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov 

konania neuplatnil námietku  k predloženému návrhu umiestnenia stavby. 

 

 Oprávnené požiadavky pre spracovanie projektovej dokumentácie, vyplývajúce 

z písomných vyjadrení dotknutých orgánov ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov 

inžinierskych sietí, stavebný úrad zosúladil a zakomponoval do podmienok, uvedených vo 

výrokovej časti rozhodnutia. Požiadavky, ktoré sa týkali samotného uskutočňovania stavby, 

resp. jej budúceho užívania, budú predmetom prerokovania a vyhodnotenia v nasledujúcich 

konaniach. 

  

Pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok dotknutý umiestňovanou  stavbou,  je 

spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia. Predmetná stavba sa nachádza na 

plochách obytnej viacpodlažnej zástavby v kombinácii s plochami mestského 

a nadmestského občianskeho vybavenia. Navrhované  umiestnenie predmetnej stavby je v 

súlade s ÚPN HSA Košice. 

 

http://www.kosice.sk/
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K návrhu umiestnenia stavby boli doložené tieto doklady:   

- list vlastníctva č. 11745 zo dňa 26.6.2019 

- kópia z katastrálnej mapy  č.  70944/2019 zo dňa 28.6.2019 

- plná moc zo dňa  9.4.2019 

- stanovisko mesta Košice,  ref. útvaru hlavného architekta, č. MK/C/2019/00885-2 zo dňa 

29.5.2019 

- vyjadrenie mestskej časti Košice – Staré Mesto, zo dňa 12.7.2019 

-  vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, štátna 

vodná správa, č. OU-KE-OSZP3-2019/027195  zo dňa 10.5.2019 

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, štátna 

správa odpadového hospodárstva, č. OU-KE-OSZP3-2019/027162  zo dňa  9.5.2019 

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, ochrana 

prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2019/028205  zo dňa 16.5.2019 

-  právoplatné rozhodnutie na výrub drevín, č. A/2016/20858-13  zo dňa 6.12.2016 

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, ochrana 

ovzdušia, č. OU-KE-OSZP3-2019/027128  zo dňa 6.5.2019 

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice I, č. 2019/02588-

02/045-PPL zo dňa 13.6.2019 

- stanovisko Okresného úradu Košice, odb. krízového riadenia, č. OU-KE-OKR-

2019/006732/129 zo dňa 10.5.2019 

- stanovisko Okresného hasičského a záchranného zboru Košice, č. ORHZ–KE1-1484-

001/2019 zo dňa 5.6.2019 

- vyjadrenie KR PZ KDI Košice,  KRPZ-KE-KDI-26-391/2019 zo dňa 31.5.2019 

- stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 376/2019/Ke zo dňa 7.6.2019 

- stanovisko MO SR, Agentúra správy majetku, č. ASMdpV-49-91/2019 zo dňa 19.3.2019 

- stanovisko MV SR, odd. telekomunikačných sužien, č. CPKE-OTS-2019/000025-093 zo 

dňa 27.2.2019 

- vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Košice, č. 6611914955 zo dňa 28.5.2019 a č. 2219000145 

zo dňa 19.6.2019 

- vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a..s. Košice, č. 1043/2019/ zo dňa 29.5.2019 

a č. 11268/2019/ zo dňa 17.6.2019 

- vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu a.s. OZ Košice, č.  TD/EX/0713/2019/Ka 

zo dňa 11.2.2019 a č. TD/KS/0043/2019/Va zo dňa 11.6.2019  

- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.OZ Košice, č. 14127/2019/Ko 

zo dňa 15.2.2019 a č. 47317/2019/Má zo dňa 29.5.2019 a č. 40071/2019/Má zo dňa 6.5.2019 

- stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik š.p. č. CS SVP OZ KE 2859/2019/3 zo dňa 

4.6.2019 

- vyjadrenie Tepelného hospodárstva s.r.o., č. ÚSMI/TEHO/2018/195/1466 zo dňa 4.3.2019 

- vyjadrenie Teplárne a.s. Košice, č. TEKO/2019/022744  zo dňa 21.6.2019 a č. 

TEKO/2019/006561 zo dňa 14.2.2019 

- vyjadrenie Veolia VS a.s., č. 125/08.02.2019 zo dňa 1.3.2019 

- vyjadrenie Orange Slovensko a.s., č. KE-0381/2019 zo dňa 19.2.2019 

- vyjadrenie UPC Slovensko s.r.o. Košice, č. 125/2019 zo dňa  7.2.2019 

- vyjadrenie Slovanet a.s., č. 098-19/oDSaTR/Vo zo dňa 19.2.2019 

- vyjadrenie SWAN s.r.o., č. IK/41/2019 zo dňa  14.2.2019 

- vyjadrenie Antik telecom s.r.o., č. 121/02/2019 zo dňa 28.2.2019 

- vyjadrenie Delta Online s.r.o., č. 1900005645 zo dňa 7.2.2019 

- vyjadrenie TU Košice, ústav výpočtovej techniky, č. 4672/2019 zo dňa 11.2.2019 

- vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice č. 641/2019/UTaU-IL zo dňa 18.2.2019 
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- vyjadrenie Alternet s.r.o., č. 1900005751 zo dňa 19.2.2019 

- vyjadrenie Energotel a.s., č. V760/2019/MR zo dňa 8.2.2019 

- vyjadrenie Towercom a.s., č. 1108/2019 zo dňa 18.2.2019 

- vyjadrenie Sitel s.r.o., č.168/2019/KE zo dňa 7.2.2019 

 

Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a predloženú 

dokumentáciu pre územné konanie a posúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade 

so  všeobecnými požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä § 47 stavebného zákona 

ako aj s vyjadreniami dotknutých  orgánov podľa povahy veci. 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, posúdilo  návrh na umiestnenie 

stavby podľa § 37 stavebného  zákona, v spojení s ustanovením § 3 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistilo, že jej 

umiestnenie  zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením 

nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom 

chránené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru.  Vyjadrenia dotknutých orgánov 

nie sú záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto 

rozhodnutia.  Navrhované  umiestnenie predmetnej stavby je v súlade s ÚPN HSA Košice. 

 

Toto rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby má v zmysle § 42 ods. 2 

stavebného zákona  povahu verejnej vyhlášky.  

   

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol  tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

Poučenie 

 

 

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

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať na stavebný úrad, pracovisko 

Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice odvolania do 15 dní odo dňa jeho  

doručenia. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                            Ing. Peter Garaj 

                                                                             vedúci referátu stavebného úradu 
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Doručí sa: 

1.IH  Real Estate s.r.o., Popradská 82, Košice  

      + odsúhlasený návrh umiestnenia stavby 

2. HEST CO spol. s r.o., Zinková 10, Košice 

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

4. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice 

5.  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/2019/16368-05/ I /KRA zo dňa 13.8.2019 bude  vyvesené na dobu 15 dní na 

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

www.kosice.sk. 

 

Na vedomie: 

1. Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice 

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

3. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnícka 4, Košice 

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

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

Tr.SNP 48/A, Košice 

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

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

8.Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 825 19 

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

10. Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice 

11. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 821 08 

12. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, Košice 

13. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice 

14. Delta online spol. s r.o., Pri salaši 2, Košice 040 17 

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

16. Swan KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 

17. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinzcyho 14, Košice 

18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Ďumbierska 14, Košice 

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

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

21. KR PZ KDI, Kuzmányho 8, Košice 

22. Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 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/
http://www.kosice.sk/


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


