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VEC   

Stavba „ Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice - Košická Nová Ves“, kat. územie 

Košická Nová Ves  

Oznámenie  o  začatí   stavebného  konania líniovej stavby  a upustenie  od  ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania                                                                                                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––             

 

Dňa  13.7.2016 podala spoločnosť  SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

26, IČO 35 910 739 na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú  

stavbu „Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice - Košická Nová Ves “ v katastrálnom 

území Košická Nová Ves  s objektovou skladbou: 

SO 01 - Plynovody 

SO 02 - Pripojovacie plynovody  

SO 03 - Dopojenia OPZ  

SO 04 - Prepoje a odpoje 

Projektová dokumentácia rieši obnovu  stredotlakových plynárenských zariadení v MČ Košice -

Košická Nová Ves, na uliciach Furčianska, trnková, Ortváňová, Agátová, Herlianska a Jaseňová. 

Na udržanie vyhovujúceho technického stavu, sú neefektívne vynakladané stále vyššie 

prevádzkové prostriedky. Z uvedených dôvodov , sa navrhuje vybudovať stredotlaké plynárenské 

zariadenie – plynovody a prípojky z materiálu PE 100RC o dimenziách: D160, D110, D63, D50, 

D40 a D32, ktoré zabezpečia  bezpečnú dodávku plynu a potrebné tlakové pomery v danej 

oblasti. 

Účelom navrhovanej stavby  je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárskych zariadení, s tým, 

že  navrhovaná tlaková hladina  STL plynovodov bude STL1 100 kPa a STL2 2300 kPa. Všetky  

rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách  resp. ochrannom pásme 

plynovodov. Križovanie navrhovaných plynovodov s miestnymi komunikáciami , chodníkmi , 

parkoviskami,  príp.vstupmi k rodinným domom, je navrhované bezvýkopovou technológiou. 

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie.  

         Mesto Košice,  pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice, ako vecne a miestne 

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

poriadku /stavebný zákon/ v znení noviel v súlade s ust. § 61 stavebného zákona a v súlade s § 18 

ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

      

                                                    o z n a m u j e   
 

začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nakoľko sú 



stavebnému úradu známe pomery staveniska v súlade s ust. § 61 ods.2 a 3 stavebného zákona  

 

                                                       u p ú š ť a  
 

od ústneho pojednávania a  miestneho zisťovania a určuje lehotu 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto  oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania vyjadriť svoje  námietky k žiadosti. 

Na  neskôr podané námietky stavebný úrad pri rozhodovaní  nebude prihliadať. 

       V   rovnakej   lehote  môžu  oznámiť  svoje stanovisko  dotknuté orgány. V prípade, že 

niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný 

požiadať o predĺženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím. 

Ak dotknutý orgán v určenej  alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 

stavbe, predpokladá sa, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.    

        Do    podkladov  podania   možno  nahliadnuť na tunajšom  stavebnom úrade, so sídlom na     

Meste Košice,  pracovisko  Košice - Východ,  Dvorkinova  č.7,   Košice,  pavilón „B“ prízemie    

č.dv.9b.  do termínu uvedenom v tomto oznámení,  v stránkových dňoch. 

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

písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

                                                                                  

            

 

        

                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Jarmila VIRBOVÁ  

                                                                                           vedúci referátu stavebného úradu 

 

 

 
 

Toto oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby má povahu verejnej vyhlášky podľa 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s ust. § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v platnom znení sa doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po   dobu 

15 dní na : 

 úradnej tabuli Mesta Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice  

 na úradnej tabuli MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice  

 na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk 

 

 

 

O tom sa upovedomujú: 

1. SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

2. SPP – distribúcia, a.s., Ing. Richard Neklapil,  Baltická 1,040 12 Košice 

3. Mestská časť Košice- Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice  

4. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 



5. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 

6. Krajské riaditeľstvo PZ, KDI,  Kuzmányho 8,  041 02 Košice 

7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice 

8. Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 

9. Mesto Košice, ref. ÚHA, Tr. SNP 48/A, Košice  

10. Okresný úrad  Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných  

      zložiek ŽP, Komenského 52, Košice   

      11. OÚ  Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 

      12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01  

            Košice 

      13. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

      14. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, Košice  

      15. SPP - distribúcia, a.s.,  Radomír Kormaník - stavebný dozor, Mlynské nivy 44/b,  

            Bratislava 825 11 

      16. SPP - distribúcia, a.s., Ladislav Cisko - projektant, Mlynské nivy 44/b,  

            Bratislava 825 11 

      17. SPP - distribúcia, a.s., Ing. Jozef Bačko - projektant, Mlynské nivy 44/b,              

            Bratislava 825 11 

      18. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice 040 01     

      19. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampova 5, 040 01 Košice 

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

      21. ANTIK  Telekom, s.r.o.,  Čárskeho 10, Košice 

      22. Ing. Agáta Harčárová, Ortváňova 63, Košice 

      23. Ján Martinčko,Jaseňová 2, Košice  

      24. Helena Martinčková, Jaseňová 2, Košice  

      25. Ing. Radek Minarčík, Furčianska 58, Košice 

      26. 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,  

            ktoré sú stavbou priamo dotknuté – verejná vyhláška   

 

 
 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Beličáková 

Tel: 055/64 19 530  

Email: jana.belicakova @kosice.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


