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VEC 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho 

pojednávania 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Dňa 15.7.2019 podal stavebník Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 

Košice žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu nazvanú „Košice – Svätoplukova, 

Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova - úprava NN siete“ na pozemkoch 

registra „C“ parcelné čísla 2470, 2211/2, 2469, 2471, 2472/1, 2474/1, 2277, 2467, 2465, 2466, 

2468, 2558 v katastrálnom území Stredné Mesto a na pozemkoch parcelné čísla 8292/1, 3276 

v katastrálnom území Letná. 
 
Predmetom riešenia predloženej projektovej dokumentácie je výmena jestvujúceho 

elektrického vzdušného NN vedenia na  uliciach Svätoplukova, Rumanova, Thurzova, 
Lӧfflerova, Kmeťova, Jiskrova, Masarykova a Alvinczyho za káblovú NN sieť. Účelom stavby 
je odstránenie nevyhovujúceho technického stavu elektrických zariadení vrátane podperných 
bodov ako aj el. prípojok (strešníky, vodiče AlFe)  a zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej 
dodávky elektrickej energie. Súčasťou stavby je aj výstavba káblového rozvodu verejného 
osvetlenia. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 
Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako 

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 § 29 ods. 
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
rozhodnutím  č. MK/A/2019/17208-05/ I /BUN zo dňa 12.9.2019 začaté konanie prerušilo 
a vyzvalo žiadateľa, aby v stanovenej lehote podanie požadovaným spôsobom doplnil. Dňa 
5.2.2020 boli stavebnému úradu doručené požadované náležitosti, na základe čoho stavebný 
úrad v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania verejnou 
vyhláškou a súčasne podľa § 61 ods. 1 nariadil k prerokovaniu žiadosti ústne pojednávanie na 
deň 24.3.2020, kedy už v Slovenskej republike platila mimoriadna situácia v súvislosti 
s ochorením COVID-19, v dôsledku ktorej stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a 
miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu. 
 
 Vzhľadom na túto skutočnosť a na to, že stavebnému úradu sú známe pomery 
staveniska,   žiadosť bola doplnená o potrebné podklady a poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad opakovane oznamuje začatie stavebného konania 

podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a súčasne upúšťa v zmysle 
ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.  
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné písomné námietky a 

pripomienky uplatniť na Meste Košice, pracovisku Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 
Košice, č. dverí 52 počas stránkových hodín (pondelok 8

00
-12

00
 hod. ; streda 8

00
-12

00
 hod, 14

00
-

16
00

 hod; piatok 8
00

-12
00

 hod). 

  V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak v zmysle § 61 ods. 
6 stavebného zákona sa má zato, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  
  

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

alebo pri  prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť písomnú plnú moc  toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     Ing. Iveta Kramárová 

                                                                  referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok  

                  poverený zamestnanec 

 
 
 
 

Doručí sa: 

1. Stavebník:  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice 
2. Projektant: Ing. Vladimír Oravec, VSD a.s., odbor projekty, Mlynská 31, Košice 
3. Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice + verejná vyhláška 
4. Okresný úrad Košice, odb.ŠoŽP (OH, OPaK, ŠVS), Komenského 52, Košice 
5. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice 
6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 
7. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice 
8. Ministerstvo obrany SR agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice 

9. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice 

10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 

11. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 
13. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 09 
14. Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice 
15. TEHO s.r.o., Košice, Komenského 7, Košice 
16. TEKO a.s., Teplárenská 3, Košice 
17. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08 



18. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, Košice 
19. upc broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 
20. Antik telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice 
21. Swan KE s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice 
22. Delta OnLine s.r.o., Žižkova 30, Košice 
23. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Štefánikova 60, Košice  
24. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice 
25. Mesto Košice, odd. právne a majetkové, Tr. SNP 48/A, Košice 
26. Ostatní účastníci konania(t.j. vlastníci predmetných pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú 

k týmto pozemkom a stavbám iné právo, ak ich vlastnícke a iné právo k týmto pozemkom         
a stavbám  môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)  formou verejnej vyhlášky v zmysle § 
61 ods. 4  stavebného zákona  tak, že toto oznámenie  bude  vyvesené na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli tunajšieho úradu, príslušnej mestskej časti a na internetovej stránke 
www.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/
http://www.kosice.sk/
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POTVRDENIE 

 

 
 
 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona a 

musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 

 Po uplynutí vývesnej doby je potrebné  potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať späť na adresu 
Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice. 
 

Názov stavby: „Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho,  

                          Masarykova - úprava NN siete“ 

 
 

Číslo oznámenia:  MK/A/2020/05824-09/I/BUN      zo dňa : 15.5.2020 

 

 

 

 

Vyvesené:       Zvesené: 

 

 

 

 

 

 

Pripomienky: 

 

           
 
 
 
 

                                       

 

 

 


