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ROZHODNUTIE 
 

Verejná vyhláška 

  
 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č. 48/A, 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  takto  

 

                                                       rozhodlo: 

 

Podľa § 39 a § 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 líniovej stavby 

 

„Košice – Šaca –ul. Mierová, Jabloňová, Ku Mlynu, Kaštieľna, Kamenná, Ranná – 

úprava NN“ na pozemkoch KN-E 1-12, KN-C 1494/1, 1146/21, KN-E 1-1502,1-1503/4, 1-

1505/2, KN-C 1133, KN-E 1-1031, KN-E 1033, v katastrálnom území Šaca, pre navrhovateľa:  

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice 

Popis stavby: 

Predmetom územného rozhodnutia  je skabelizovanie úsekov existujúceho vzdušného vedenia 

NN distribučnej sústavy  a verejného osvetlenia, s ktorým sa uloží do ryhy optika (pre interné 

potreby VSD a.s.). Celková dĺžka zemných káblových trás pre NN 990 m, pre verejné 

osvetlenie 425m, pre optické vedenie 437m. Trasa je vedená prevažne v zeleni, križuje 

spevnené plochy, vjazdy do domov a garáži, miestne cesty a cestu I. triedy – Buzinská. 

 

Členenie stavby na stavebné objekty:  

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody 01 

úsek 01 –NN kábel – montáž 

úsek 02 –VO kábel – montáž 

SO 02 – Technologické optické vedenie 

úsek 03 – UOK -montáž, 

podrobnejšie podľa  predloženej a stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie. 
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Týmto rozhodnutím sa navrhovaná líniová stavba umiestňuje na pozemkoch v katastrálnom 

území Košice – Šaca, podľa situácie osadenia stavby vypracovanej spoločnosťou 

Východoslovenská distribučná a.s., zodpovedný projektant stavby Ing. Marek Guman, č.o. 

4304*Z*A2, zo dňa 04/2021, zákazkové číslo: IP10781 a tvorí neoddeliteľnú súčasť 

dokumentácie pre územné rozhodnutie. 
 

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a 

stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto podmienky: 

1. Navrhovaná trasa kabeláže bude umiestnená  v súlade  so situáciou  osadenia  stavby,  ktorá 

tvorí neoddeliteľnú  súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie, a skladá sa zo štyroch 

úsekov, v katastrálnom území Šaca: 

- „F-G“ o dĺžke 270m, pozdĺž ulice Buzinská, začína pri pozemku KN-C číslo 904, a vedie 

po pozemku číslo 1133, popri ceste 1.triedy,až ku križovatke a k pozemku číslo 1164/22  

- „E- E1“ o dĺžke 165m, pozdĺž cesty 1.triedy, začína na križovatke Buzinská s Jabloňovou 

pri stĺpe VO na pozemku KN-C číslo 1104/1 (1-1031) južným smerom a vo vzdialenosti 

13m sa zatáča pozdĺž cesty Buzinská po pozemkoch KN-C číslo 894/5, 894/6 (1-1031) 

v zeleni, v ochrannom pásme cesty, po pozemku KN-C číslo 894/73, ku stĺpu VO. 

 -„C-D“ o dĺžke 340m, ulica Ranná, začína stĺpom VO na hranici s pozemkom 635/3, 

križuje Jabloňovú ulicu a pozemok KN-C číslo 1107 (KN-E 12), pokračuje Rannou ulicou 

po pozemku KN-C číslo  1107(KN-E 1494/1) v zeleni, a vedľa pozemku 887/1, prechádza 

na druhú stranu ulice a pokračuje  zeleňou smerom na sever cez pozemky 1- 1505/2, 1-

1504/2, 1-1503/4,1-1502 na hranicu s Budovateľskou ulicou 

-„A-B“ o dĺžke 60m, začína na Kamennej ulici, na pozemku KN-C číslo 1085/1( 1-113), 

stĺpom VO pri pozemku 532/2, v zeleni a pri hranici pozemku 1524/7 prechádza na druhú 

stranu ulice Kamenná a pokračuje v zeleni až k hranici ulice Kaštieľna, tam prechádza 

popod cestu na pozemku KN-C 1084 (1-113) k stĺpu VO pri pozemku KN-C číslo 508/1. 

2 Účelom navrhovanej  líniovej stavby je uloženie častí vzdušnej NN siete do zeme, spolu 

s káblami pre VO, zároveň sa ku káblom zrealizuje technologické optické vedenie. 

3 Projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie musí byť vypracovaná oprávnenou 

osobou podľa ust. §45,§46,§47 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov.  

4 Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby bude overená dokumentácia 

pre územné  rozhodnutie. 

5 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. 

6 K žiadosti o vydanie  stavebného  povolenia stavebník je povinný predložiť doklady a 

projektovú  dokumentáciu stavby v súlade s § 58 stavebného zákona a § 8 a 9 vyhlášky  

MŽP  SR  č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

7 V projektovej dokumentácii stavby  pre stavebné povolenie riešiť projekt organizácie 

výstavby v súlade s ust. § 43i stavebného zákona a NV SR č. 269/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na stavenisko. 

8 Pri projektovej príprave stavby rešpektovať polohu všetkých jestvujúcich verejných 

rozvodov inžinierskych sietí podľa ich presného vytýčenia, a podmienky vlastníkov resp. 

správcov sietí.  
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9 Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných sietí v súlade s platnými 

predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Z.z. o energetike č. 

657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. 

442/2022 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení, technickými 

normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí. 

10 V zmysle vyjadrenia Slovak Telecom, a.s. č. 6612026874 zo dňa 25.09.2020, ak po 

fyzickom vytýčení sa zistí, že zámer pre ktorý stavebník podal žiadosť zasahuje do 

ochranného pásma, alebo je v kolízii so sieťami Slovak Telecom a.s., je potrebné požiadať 

o nové konkrétne podmienky ochrany siete. 

11 V zmysle vyjadrenia VVS a.s. č. 76716/2020/Ing.Ze zo dňa 20.07.2020 pre upresnenie 

umiestnenia zariadenia, zamedzeniu umiestnenia akejkoľvek nadzemnej stavby (a ich 

zakreslenie do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie) objednať vytýčenie 

zariadení vodovodného a kanalizačného potrubia vrátane prípojok v teréne. 

12 V zmysle vyjadrenia SPP - Distribúcia a.s. číslo TD/NS/0261/2020/Lo zo dňa 14.07.2020 

stavebník je povinný v projektovej dokumentácii rešpektovať a zohľadniť existenciu 

plynárenských zariadení alebo ich ochranných pásem. 

13 V zmysle vyjadrenia UPC Broadband Slovakia s.r.o. číslo 812/2020 zo dňa 08.07.2020 

projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečne 

a bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách a príslušné STN. 

14 Vypracovanú   projektovú   dokumentáciu pre stavebné povolenie  je   potrebné, (v prípade, 

že nebolo vydané spoločné vyjadrenie pre územné aj stavebné konanie)   predložiť  

dotknutým  orgánom  a  správcom verejných sietí na posúdenie. 

15 V štádiu projektovej prípravy je navrhovateľ povinný zohľadniť oprávnené  pripomienky 

vyjadrení, súhlasov, stanovísk a  rozhodnutí orgánov dotknutých v územnom konaní. 

16 V projektovej dokumentácii stavby riešiť zatriedenie a spôsob nakladania so vzniknutým 

odpadom v zmysle ust. vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov a podľa ust. zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

17 Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie bude vypracovaná tak, že 

zabezpečí komplexnú ochranu krajiny dotknutú umiestnenou stavbou, vrátane použitých 

mechanizmov a stavebných pomôcok. 

18 V zmysle vyjadrenia Mesta Košice č. MK/A/2021/12870 zo dňa 21.04.2021: 

-  rešpektovať existujúce stromové porasty a ich ochranné pásma 2,5 m od päty kmeňa 

a trasu viesť tak, aby nebol potrebný výrub vzrastlých stromov, na zabránenie styku 

koreňového systému stromov s navrhovanými sieťami zriadiť koreňovú clonu 

-  križovanie ciest realizovať pretláčaním.   

19 V súlade s ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v jeho 

platnom znení a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia, navrhovateľ predloží projektovú dokumentáciu stavby 

pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na posúdenie a vydanie odborného 

stanoviska k dokumentácii oprávnenej právnickej osobe.  

20 V zmysle stanoviska Mestskej časti Košice – Šaca č. 263/2/2021/PRED/IZ zo dňa 

29.04.2021 Mestská časť požaduje zachovanie stĺpov verejného osvetlenia a verejného 

rozhlasu. 
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21 Navrhovateľ je povinný  k žiadosti  o vydanie  stavebného  povolenia  v zmysle § 58 ods.2 

stavebného zákona preukázať, že má k dotknutým pozemkom vlastnícky vzťah  (alebo, že 

má k pozemkom, stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods.1 cit. zákona).   

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 

Účastníci konania proti navrhovanému umiestneniu stavby nevzniesli námietky. 

 

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ust. §40 ods.1 stavebného zákona, tri 

roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

 

 Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných 

účastníkov konania (§ 40 ods.4 stavebného zákona). 

 
Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v konaní 

zastúpený poverenou Ing. Ilonou Obyšovskou 8, Muškátova č.8, 040 11 Košice, podal dňa 

19.05.2021  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v zastavanom území 

Mestskej časti Košice – Šaca, s názvom „Košice – Šaca –ul. Mierová, Jabloňová, Ku Mlynu, 

Kaštieľna, Kamenná, Ranná – úprava NN“ na pozemkoch KN-E 1-12, KN-C 1494/1, 1146/21, 

KN-E 1-1502,1-1503/4, 1-1505/2, KN-C 1133, KN-E 1-1031, KN-E 1033, v katastrálnom 

území Šaca. Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej 

stavby bolo začaté územné konanie. 

 

 Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, vyzvalo  navrhovateľa  dňa 28.06.2021 na 

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

Správny poplatok bol navrhovateľom dňa 16.07.2021 (doplatok zaplatený dňa 

31.05.2022), 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.  

  
Keďže návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia líniovej 

stavby, stavebný úrad Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, dňa 26.07.2021 územné 

konanie prerušil rozhodnutím č. MK/A/2021/14673-03/II/BER a vyzval na doplnenie 

podkladov návrhu, a to aj opakovane, dňa 26.10.2021 a 24.01.2022.  

 
         Predmetom umiestnenia je skabelizovanie silnoprúdových elektrických rozvodov NN 

distribučnej sústavy, ktoré sú v súčasnosti vzdušné, spolu s rozvodmi pre verejné osvetlenie. 

Súčasťou je umiestnenie technologického optického vedenia, ktoré bude slúžiť na interné 

potreby VSD a.s..    

 

Pozemky KN-E p.č. 12, KN-C p.č. 1494/1, KN-Cp.č. 1146/21, v katastrálnom území Šaca, 

vedené na liste vlastníctva číslo 2491 sú vo vlastníctve Mesta Košice 

Pozemky KN-E p.č. 1502,KN-C 1503/4, 1504/2, 1505/2 v katastrálnom území Šaca,  sú vedené 

na liste vlastníctva 2680   vo vlastníctve Mesta Košice. 

Pozemok KN-C číslo 1133 v katastrálnom území Šaca, vedený na liste vlastníctva číslo 3037 

je vo vlastníctve Mesta Košice .   
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Navrhovatelia predložili k návrhu na umiestnenie stavby zmluvu o budúcej zmluve o vecnom 

bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č. 1292/VSD/2021 zo dňa 

22.7.2021 s dodatkom zo dňa 17.03.2022. 

 

Pre pozemky neznámych vlastníkov KN-E p.č. 1031, KN-E p.č. 1033 vydal  dňa 28.10.2020 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava súhlas s umiestnením a realizáciou stavby. 

 

Pozemok KN-E, v katastrálnom území Šaca je podľa listu vlastníctva č. 1000  je vo vlastníctve 

Slovenskej republiky a v správe OÚ Košice, ktorý listom číslo OU-KE-MPO-2022/014323 zo 

dňa 23.03.2022 súhlasí  s umiestnením stavby. 

 

Pozemok KN-C číslo 508/1 je podľa listu vlastmíctva č. 398 vo vlastníctve Ing. Matúš Kunder, 

Budkovce 418, Michalovce a Barnáš Kavka, Kaštieľna 21, Košice. 

Pozemok  KN-E číslo 1-1031, k.ú. Šaca je v podielovom vlastníctve Helena Hamšíková, 

Dúbravská 4, Košice, Šuťáková Irena, Kvetná 1, Košice, Dušan Zajak Mierová 18, Košice, 

Belyová Mária, Železiarenská 46, Košice, Kondáš Štefan, Kondáš František, Viera Vádová 

Čižatice 95, Kecerovce, Kondáš Komboši Andrej, podľa listu vlastníctva číslo 1743. 

PozemokKN-C číslo 894/73 je podľa listu vlastníctva číslo 3736 vo vlastníctve Lidl s.r.o., 

Ružinovská 1E, Bratislava. 

Navrhovatelia predložili k návrhu na umiestnenie stavby súhlas známych súkromných 

vlastníkov pozemkov. 

 

Po doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad, pracovisko Košice - Západ,  posúdil 

predložený návrh a, v zmysle § 36 stavebného zákona, oznámil verejnou vyhláškou  dňa 

12.04.2022 začatie územného konania  všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a dňa 19.05.2022 uskutočnil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.  

   

 V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a 

o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 

územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 

verejnou vyhláškou aj v  prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt  nie sú známi. 

 

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle  

www.kosice.sk vyvesená dňa 19.04.2022 a zvesená dňa 04.05.2022 a informatívne na úradnej 

tabuli Mestskej časti Košice - Šaca vyvesená dňa  25.04.2022 a zvesená  dňa 11.05.2021.  

 

Na konanie boli prizvaní účastníci konania v zmysle § 34 stavebného zákona. Zároveň 

stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a 

pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

Námietky nepodal nikto z účastníkov konania. 

 
 Oprávnené požiadavky pre spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a pre 

uskutočňovanie stavby, resp. jej budúceho užívania, 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.  

 

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

spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia - ÚPN HSA Košice, stavba sa 

http://www.kosice.sk/
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nachádza na plochách určených pre málo podlažnú zástavbu resp. pre výrobu a sklady. 

Umiestnenie predmetnej stavby je v súlade s ÚPN HSA Košice. 

K návrhu pre vydanie územného rozhodnutia boli primerane k povahe a rozsahu stavby 

doložené potrebné doklady v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a to najmä: 

 - situácia umiestnenia dotknutých úsekov vedenia na podklade katastrálnej mapy, 

- stanovisko mesta Košice, odd. Útvar hlavného architekta, č. MK/C/2021/00332-2 zo dňa 

22.02.2021 

- vyjadrenie Mesta Košice, č. MK/A/2021/12870 zo dňa 21.04.2020 

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice, č. 

2020/05121-02/3215/HŽPZ zo dňa 19.10.2020, 

- stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru k územnému konaniu č. ORHZ-KE4-1458-

001/2020 zo dňa 12.10.2020, 

- vyjadrenie Mestskej časti Košice – Šaca, Železiarenská 9, Košice č.263/2/2021/PRED/1ž zo 

dňa 29.04.2021, 

- vyjadrenie Mesta Košice, odbor dopravy, č. MK/A/2020/19479 zo dňa 29.09.2020, 

- vyjadrenie OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KE-OCDPK-

2020/035200-002 zo dňa 05.08.2020, 

- vyjadrenie OÚ Košice, odbor krízového riadenia č. OU-KE-OKR1-2021/000212-323 zo dňa 

13.08.2021, 

- záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia OÚ Košice, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-

KE-SZP3-2020/035189-002 zo dňa 14.07.2020, 

-vyjadrenie OÚ Košice , odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-

KE-OSZP3-2020/035194-002 zo dňa 13.07.2020, 

- vyjadrenie OÚ Košice , odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva OU-KE-OSZP3-2020/35576-002 zo dňa 13.08.2020, 

-  stanovisko MO SR č. ASMdpV-20-738/2020 zo dňa 07.10.2020, 

- stanovisko MDaV SR č. 24702/2022/SŽDD/48291 zo dňa 02.05.2022, 

-  vyjadrenie k existencii sietí v území Sitel, Teho, Teko,Delta onLine, Heiser Optik, Eltodo, 

Veolia, Orange, Slovanet – nenachádzajú sa, 

-  vyjadrenie k existencii sietí v území Dopravný podnik, Slovak Telecom, VVS a.s., SPP,UPC, 

Antik,  - dôjde do styku so sieťou, resp. s ochranným pásmom. 

  

 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. 

 

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. 

 

Stavebný úrad, pracovisko Košice - Západ, posúdil  návrh na umiestnenie stavby podľa 

§ 37 stavebného  zákona, v spojení s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie  zodpovedá hľadiskám 

starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani 
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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.   

   

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

časti tohto rozhodnutia.  

 

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby má podľa § 42 ods. 2 stavebného 

zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho 

orgánu a webovom sídle www.kosice.sk po dobu 15 dní. Posledný deň je tejto lehoty je 

dňom doručenia. 
 

 
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 zákona   č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote l5 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, 

Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                            Ing. Iveta Kramárová 

                                                                                           poverená zastupovaním 

                                                                                  vedúceho oddelenia stavebného úradu 

 

                                    

 Doručí sa: 

1. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 

+ odsúhlasený návrh umiestnenia stavby 

2. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81716 Bratislava 

4. Ostatní účastníci konania (vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k 

takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke alebo  iné práva k týmto pozemkom a 

stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 

2 stavebného zákona tak, že oznámenie o začatí územného konania 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 – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice  

    (informatívne . vyvesenie verejnej   vyhlášky) 

2.Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 

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

    Komenského 52, Košice 

http://www.kosice.sk/
http://www.kosice.sk/
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4.Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné  prostredie, ochrana prírody a vybraných 

   zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice 

5.Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1,Košice 

6.Okresný úrad Košice, odbor  cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52,  

    Košice 

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

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

9.Mesto Košice, ref. špeciál. staveb. úradu pre miestne a účelové cesty, Tr. SNP  48/A, Košice 

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

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

12. KR Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Technická inšpekcia SR, Južná trieda 95, Košice 

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

30.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy 

     a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava 810 05 

 

 

Vybavuje: Ing. Berinšterová, t.č.055/6419516, iveta.berinsterova@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. 

 

 

 

 

 

mailto:iveta.berinsterova@kosice.sk
http://www.kosice.sk/
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Tento situačný výkres spracovaný na podklade kópie 

z katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú súčasť   rozhodnutia 

Mesta Košice zo dňa 31.05.2022 číslo MK/A/2022/06412 - 12/II/BER  

 

                                                                                          
 

 

 

     

                                                                                          Ing. Iveta Kramárová 

                                                                                         poverená zastupovaním 

                                                                               vedúceho  oddelenia stavebného úradu 
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