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Vec  

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a 

nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

Mestu Košice, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP č. 48/A, Košice, bol dňa 20.10.2020 

doručený návrh navrhovateľa spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom 

Mlynská 31 v Košiciach, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

„Košice – Pereš - úprava TS1, NN na ul. Sabinovská, Medzevská, Jasovská a Gelnická“. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Nakoľko za podaný návrh nebol uhradený správny poplatok, tunajší stavebný úrad   vyzval 

navrhovateľa listom č. MK/A/2020/20605-02/II/MIN zo dňa 22.10.2020, aby v lehote do 15 

dní od doručenia výzvy zaplatil správny poplatok za podanie návrhu na vydanie územného 

rozhodnutia. V stanovenej lehote bol správny poplatok uhradený. 

 

Po preskúmaní predloženého návrhu tunajší úrad zistil, že predmetný návrh nie je 

dostatočným podkladom pre začatie konania v danej veci, na základe čoho rozhodnutím č. 

MK/A/2020/20605-04/II/MIN zo dňa 27.11.2020 vyzval navrhovateľa k doplneniu podania 

a zároveň územné konanie prerušil.  

 

Postupne, v stanovených lehotách (naposledy dňa 29.03.2022) navrhovateľ doplnil a 

upravil svoj návrh.  

Upravená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši umiestnenie nového VN 

vedenia káblom uloženým v zemi v katastrálnych územiach Pereš a Lorinčík, v časti v 

zastavanom území a v časti mimo zastavaného územia obce. Súčasťou návrhu je prekládka TS1 

na pozemok parc. č. 871, kat. úz. Pereš, za novú betónovú, blokovú trafostanicu. Napojenie 

trafostanice na VN vedenie je navrhnuté káblom v zemi z jestvujúceho vzdušného VN vedenia 

od posledného podperného bodu VN 596 (parc. č. 5061, kat. úz. Lorinčík) pred pôvodnou 

stĺpovou trafostanicou TS1 križovaním poľnej cesty s pokračovaním v zelenom páse na 

Jasovskej ulici, v dĺžke 235 m. Dvojitý podperný bod pôvodnej stĺpovej trafostanice ostáva 

jestvujúci pre ukončenie VN vzdušného vedenia, zdemontuje sa transformátor s VN poistkami, 

NN rozvádzač a pol betónový stĺp so železnou konštrukciou. 

Projekt ďalej rieši umiestnenie nových NN káblov do zeme v hornej časti Jasovskej ulice, 

v dĺžke 140 m s ukončením v jestvujúcej pilierovej skrini typu SR6, nové NN vedenie na 

pozemku KN-E parc. č. 240/64, kat. úz. Pereš, medzi Jasovskou a Gelnickou ulicou, s osadením 

nových pilierových skríň.  
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Umiestnenie ďalšieho nového NN kábla v zemi je navrhnuté na Sabinovskej ulici, so 

začiatkom od križovatky ulíc Na Košarisku a Sabinovská až po križovatku ulíc Medzevská a 

Sabinovská. Cez križovatku ulíc Na Košarisku a Sabinovská je navrhnutá výmena podperného 

bodu a modernizácia existujúceho nadzemného vedenia vzdušným káblom dĺžky 10 m.Od 

podperného bodu č. 1 pokračuje kábel v zemi po pozemku KN – C parc. č. 5063, kat. úz. 

Lorinčík, v zelenom páse, v dĺžke 500 m a končí pri križovatke ulíc Sabinovská a Medzevská, 

kde sa napojí na jestvujúci podperný bod vzdušného NN vedenia na ul. Medzevská.   

 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný 

stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 

stavebného zákona  

oznamuje 

 

začatie územného konania verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 

 

31.05.2022 (utorok) o 10.00 hod. 

 
so stretnutím pozvaných na tunajšom úrade - Meste Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku 

Košice – Západ, Tr. SNP č. 48 (prízemie, trakt F, č. dv. F003d). 

 

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. 

  

 Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, 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 podania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko Košice – 

Západ, Tr. SNP č. 48, prízemie, trakt F, č.dv. F003d, v stránkových hodinách (pondelok 800-

1200 hod., 1300-1500 hod., streda 800-1200 hod., 1300-1600 hod., piatok 800-1200 hod.) v určenej 

lehote.  

 

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 aj verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného 

zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – 

meste Košice, pracovisku Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, webovom sídle tunajšieho úradu – 
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www.kosice.sk  a informatívne na  úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                         

Ing. Iveta Kramárová 

                                   poverená zastupovaním 

        vedúceho  oddelenia stavebného úradu 

 

 

Doručí sa  

 

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

2. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, Košice 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

4. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, 

v trase navrhovaného vedenia, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – formou 

verejnej vyhlášky 
5. MČ Košice – Pereš, starosta MČ, Revúcka 14, Košice 
6. Mestská časť Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, Košice  

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

8. Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky, Tr. SNP č. 48/A   

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice 

10. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 

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

12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Komenského č. 52, Košice 

13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Komenského č. 52, Košice 

14. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Komenského č. 52, Košice 

15. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

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

17. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava  

18. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, Košice 

19. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 

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

21. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

22. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

23. KRPZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice 

24. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

 

 

Pozn. Žiadame starostov dotknutých Mestských častí mesta Košice, o informatívne zverejnenie 

tohto oznámenia na verejne prístupnom mieste. 

 
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/

