
 
                                                                                    

 

 

                                                                                 

                                                                                         V Košiciach dňa  18.05.2020 

                                                                                         MK/A/2020/13227-01/ IV /KON 

                                                                                         Vybavuje: Ing. Konczová 

                                                                                         Telefón: 7208046 

 

 

 

VEC  

Oznámenie  o  začatí  územného konania verejnou vyhláškou a  nariadenie ústneho  

pojednávania. 

 

Dňa  07.05.2020 podala  spol. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 

Košice návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  stavby: „V299, V268 – ES Košice IV – 

smer Barca (Svetlá) – zriadenie podzemného VN vedenia“ na pozemkoch parcelné čísla  

2748/14, 2748/8, 2748/1, 2748/9, 2748/17, 2739/2, 2739/1, 2748/10, 2739/1, 1349/3, 

1354/16, 1354/40, 1354/41, 1353/10, 1353/12, 1353/1, 1353/15, 1353/19, 1353/27, 1353/30, 

1514/5, 1347, 1337/1, 1514/5, 1353/35, 1337/19, 1513/5, 1304/28, 1304/25, 1304/19,  

1304/35, 1304/20, 1304/21, 1304/22, 1304/23, 1304/24, 1514/5, 1303/1, 1514/4, 1304/1, 

1514/4, 865/26 v katastrálnom území Barca (evidovaných v registri „C“).  

  

 Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, 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 v súlade s  § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona, 

v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne 

nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

 

16.06.2020 o 09,00  hod. 

 

so stretnutím účastníkov na tunajšom úrade, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, 

Košice, 2. posch., č. dverí 23. 

Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom konania je povinný strpieť miestne 

zisťovanie podľa § 38 ods. 1 správneho poriadku a k tomuto účelu ich sprístupniť. 
  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade mesto Košice, 

pracovisko Košice - Juh,  č. dverí 23 v stránkových hodinách (pondelok 8
00

-12
00 

hod., streda    

8
00

-12
00 

hod, piatok 8
00

-12
00 

hod). Pred nahliadnutím do spisového materiálu a projektovej 

dokumentácie kontaktujte referenta na e-mailovej adrese livia.konczova@kosice.sk, prípadne 

telefonicky z dôvodu dohodnutia presného času na nahliadanie. 

 Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

mailto:livia.konczova@kosice.sk


 V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že 

so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

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. 

 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc  toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného 

zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

správneho orgánu. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                           Ing. Iveta Kramárová 

                                                                 referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok  

                                                                                          poverený zamestnanec 
 

 

Doručí sa: 

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

2. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, Košice 

3. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

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

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

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

7. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice 

8. KR PZ v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, Košice 

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

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

52, Košice 

11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, odpadové hospodárstvo, 

Komenského 52, Košice 

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

krajiny, Komenského 52, Košice 

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

Komenského 52, Košice 

14. MO SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 

Košice 

15. MV SR, Centrum podpory Košice, odd. telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 

Košice 

16. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika 

rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Štefániková 50/A, Košice 

17. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 

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

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

20. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  



21. Tepelné hospodárstva s.r.o., Komenského 7, Košice 

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

23. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 

24. SWAN KE, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice 

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

26. O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, Bratislava 

27. UPC Slovensko a.s., Alvinczyho 14, Košice 

28. Eltodo Sk s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava  

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

30. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 

31. DELTA OnLine s.r.o., Pri salaši 2, Košice 

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

33. UPJŠ_SANET, Šrobárova 2, Košice 

34. DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice 

35. Heizer Optik spol.s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18, Bratislava 

36. 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/2020/13227-01/ IV /KON zo dňa 18.05.2020 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/

