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Vec  

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho 

pojednávania 

 

Stavebný úrad Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 

Košice prijal dňa 13.01.2021  žiadosť Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 

Košice, v zastúpení Alfonzom Halenárom, Bauerova 26, Košice, vo veci vydania 

stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu s názvom:  

„Košice – Sever, Bankov, záhrady – NN.“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 6956/7, 

6958/6, 8020/2, 6954/113, 6945/160, 6945/191, 6945/190 v katastrálnom území Severné 

Mesto, ktorú dňa 21.01.2021 zmenil na žiadosť vo veci vydania územného rozhodnutia na 

horeuvedenú stavbu. 

 

Predložená projektová dokumentácia navrhuje rozšírenie NN distribučnej sústavy, 

pre záhradné chaty v Košiciach, Severné Mesto a odberné elektrické zariadenie (OEZ) -

pripojenie predmetných záhrad. 

 

Členenie stavby na stavebné objekty:  

 

SO 01- Rozšírenie a úprava NN distribučnej sústavy VSD, a.s. 

 

Na p.č. 6958/6 je na betónových stĺpoch vedené vzdušné nn vedenie. Na určený betónový 

stĺp UO220-906004 sa osadí rozpojovacia istiaca skrinka VRI 6x250A 3H+2D do 240, KPH, 

označená R0220-906011, vo v=1,7m. Napojí sa do vzdušného vedenia 4x35 AlFe6, káblom 

AES 4x120. 

Za istením v skrini VRIS sa napojí navrhovaný kábel WL1 – NAYY J 4x150 mm
2
, ktorý 

bude na stĺpe uložený v chráničke a bude vedený v zemi na p.č. 6958/6, popod príjazdovú 

cestu v chráničke a ďalej pozdĺž parciel v p.č 6958/6 a v p.č.8020/2, kde sa pred p.č. 

6945/160 zaústi do navrhovanej istiacej skrine SR6 (DINO VV 2/5), č. 1, ktorá sa osadí na 

p.č. 8020/2. 

Zo skrine SR6 č.1, bude vedený navrhovaný kábel WL2-NAYY J 4x150 mm
2
 v zemi na p.č. 

8020/2, kde sa pred p.č. 6945/187 zaústi do navrhovanej istacej skrine SR6 č.2 (DINO VV 

2/5), č.2, ktorá sa osadí na p.č 8020/2. 

Zo skrine SR6 č.2 bude vedený navrhovaný kábel WL3 – NAYY J 4x150 mm2 v zemi na 
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p.č. 8020/2 a popod miestnu komunikáciu v chráničke a ďalej v p.č. 6954/113, kde sa zaústi 

do existujúcej istiacej skrine SR6 DINO (ozn. R0220-208025), ktorá je osadená na p.č. 

6954/113 a pred p.č. 6954/112 v rámci akcie VSD a.s. 

 

SO- Odberné elektrické zariadenie (OEZ) 

 

Z istacej skrine SR6 č.1 a SR6 č.2 sa budú napájať záhradné chaty a záhrady. Navrhované 

elekromerové rozvádzače  RE sa osadia (pred záhradnými chatami na p.č 6945/242, 

6945/228, 6945/261, 6945/189, 6945/187) v oplotení, na verejne prístupnom mieste. 

Výzbroj RE1-RE5 bude obsahovať hlavný istič pred elektromerom QF1 25A/3B, trojfázový 

elektromer PJ1 a vývod do rozdvojnice chaty. Z elektromerovej rozvodnice RE bude 

navrhovaný kábel WL – CYKY J 5x10mm2 vedený v zemi a zaústi sa do rozvodnice chaty. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 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 § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona  

 

oznamuje 

 

oznamuje začatie územného konania a nakoľko pre územie je spracovaná 

územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  upúšťa  v zmysle  § 36 ods. 2  stavebného zákona od miestneho šetrenia a 

ústneho pojednávania. 

 

  Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom 

stavebnom 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, inak sa má za to, že 

so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej 

správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať tunajší stavebný 

úrad o predĺženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.  

 

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadať. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko 

Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, č. dverí 65, v stránkových hodinách 

(pondelok 8
00

-12
00

 hod., 13
00

-15
00

 hod., streda 8
00

-12
00

 hod., 13
00

-16
00

 hod., piatok 8
00

-12
00

 

hod.) najneskôr v určenej lehote. 
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Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike, v prípade záujmu 

o nahliadnutie do podkladov je potrebné si vopred dohodnúť, telefonicky alebo e-mailom  

konkrétny termín a čas sprístupnenia podkladov.   

 

Zároveň stavebný úrad v súlade s § 142h písm. b) stavebného zákona upovedomuje 

účastníkov konania, že bola v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 

– 19 predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia. 

 

 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 § 36 ods. 4 

stavebného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

správneho orgánu, 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 

                                                                              vedúca referátu stavebného úradu 

 

 

 

                                                                                    

 

Doručí sa: 

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

2.  v zastúpení: Alfonz Halenár, Bauerova 26, Košice 

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

4. Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice 

5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

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

hospodárstvo,  Komenského 52, Košice 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice 

8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie,  štátna vodná správa, 

Komenského 52, Košice 

9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, 

http://www.kosice.sk/
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Komenského 52, Košice 

10. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielská 1,Košice 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnícka 4, Košice 

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

13. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, Košice 

14. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice 

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

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

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

82519 

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

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

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

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

22. Orange Slovensko a.s., Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11, Košice 

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

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

25. Delta OnLine  s.r.o., Žižkova 30, Košice 

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

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

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

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

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

31. Ostatní účastníci konania  (t.j. vlastníci dotknutých pozemkov a stavieb a vlastníci 

susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktorí majú k takýmto pozemkom a stavbám 

iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté)  

 

 Vybavuje: Ing. Fodorová,  055/6827216, maria.fodorova@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/

