
 

 

 

 

 

 

                 Košice 5.8.2016 

                 č.j.: A/2016/17141-1/III/POL 
 

                 

 

 

 

O Z N Á M E N I E       o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona 

                                               a nariadenie ústneho pojednávania 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Navrhovateľ ORANGE Slovensko, a.s., Metodova č. 8, 821 08 Bratislava, IČO 

35 697 270, v konaní zastúpený spoločnosťou M-TEL, s.r.o., Južná trieda č. 74, 040 01 

Košice, IČO 36 172 961, podal dňa 12.7.2016 na Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, 

Dvorkinova č. 7, 040 22 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 

neskorších predpisov, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Košická 

Nová Ves, Zelená stráň a Panoráma FTTH pripojenie“. 

 

Cieľom telekomunikačnej stavby je vybudovanie FTTH siete spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s. pre obytný súbor Zelená stráň v MČ Košice – Košická Nová Ves  

a polyfunkčný objekt Panoráma v MČ Vyšné Opátske v Košiciach.  
 

Navrhovaná trasa výkopov je vedená v intraviláne mesta Košice v katastrálnych 

územiach Furča, Košická Nová Ves a Nižná úvrať. Trasa začína od nového servisného bodu 

SP na Clementisovej ulici v mieste novej rúrovej spojky umiestnenej na optickej trase FTTH 

Dargovských hrdinov. Od nového servisného bodu je navrhovaná trasa vedená v zeleni, popri 

chodníku, trasa dvakrát prekrižuje miestnu komunikáciu a pokračuje v zeleni za garážami ku 

križovatke ulíc Trieda arm. gen. Ludvíka Svobodu a Herlianska. Trasa riadeným podvrtom 

prekrižuje Triedu arm. gen. Ludvíka Svobodu a následne cestu I. triedy č. 19. Trasa pokračuje 

v zeleni okolo poľnej cesty (plánovaná výstavba prístupovej komunikácie) k obytnému 

súboru Zelená stráň. Pred obytným súborom bude vybudovaná deliaca optická spojka (DOS). 

Prvá vetva navrhovanej trasy vstupuje do areálu obytného súboru a ďalej pokračuje 

v budúcich zelených plochách popri jednotlivých bytových domoch s ukončením vo 

vchodoch na optických rozvádzačoch (ODF). Druhá vetva pokračuje od DOS popri poľnej 

ceste v smere k polyfunkčnému objektu Panoráma. Trasa prekrižuje cestu III. triedy č. 3410 

a pokračuje v zeleni okolo parkoviska a vchádza do objektu polyfunkčného domu. Tu bude 

trasa ukončená na novom ODF.  
 

Stavba bude realizovaná pomocou HDPE rúr priemeru 40 mm uložených vo výkope 

v pieskovom lôžku. Do výkopu sa uložia 2 HDPE rúry s predinštalovanými siedmymi 

mikrotrubičkami 10/8 mm a 3 rezervné HDP rúry. Následne sa v SP vzájomne prepoja 

mikrotrubičky existujúcej trasy s trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie objektov sa 

do jednej trubičky v HDPE rúre zafúkne 48 vláknový optický minikábel od SP po novú DOS 

a 24 vláknový minikábel pre objekty Zelená stráň a Panoráma. 
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Projektovaná trasa je vedená v súbehu s jestvujúcimi chodníkmi a cestami prevažne vo 

voľnom teréne. Križovanie spevnených plôch, chodníkov a ciest bude riešené podvŕtaním 

resp. pri šírke nad 12 m riadeným podvŕtaním. Pod spevnenými plochami budú HDPE rúry 

uložené v dvoch PE chráničkách priemeru 110 mm. Po ukončení stavebných prác bude terén 

uvedený do pôvodného stavu. Celková dĺžka projektovanej zemnej káblovej trasy je 1920 m.  
 

Trasa optickej siete prechádza parcelami KN-C:  

katastrálne územie Furča:  parc.č. 1829/12, 1590/2, 1774/1, 1775/1, 2326/1, 

katastrálne územie Košická Nová Ves: parc.č. 1629, 1250/3, 1250/4, 1158/1, 1158/45, 

1158/32, 1158/43, 1158/44, 1158/3, 1158/47, 1158/48, 1158/50, 1209/33, 1163/109, 

1163/103, 1209/36, 1206/7, trasa k Zelenej stráni - 1164/710, 1164/514, 1164/156, 1164/518, 

1164/537, 1164/538, 1164/539, 1164/513, 1164/540, 1164/561, 1164/560, 1164/607, 

1164/234, 1164/702, 1164/648, 1164/694, 1164/697, 1164/695, 1164/696, 1164/606,  

1164/598, 1164/586, 1164/701, 1164/145, 1164/574, 1164/700, 1164/120,  1164/562, trasa 

k Panoráme - 1209/2, 1167/1, 1251/1,  

katastrálne územie Nižná úvrať: parc.č. 1251/5, 1579/691, 1579/1, 1579/768. 

 
Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o umiestnení líniovej stavby.  

Po preskúmaní návrhu na umiestnenie stavby podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona     

a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona a po doplnení podania,  Mesto Košice,  ako vecne a miestne príslušný  stavebný úrad  

podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)     o z n a m u j e     

verejnou vyhláškou začatie konania o umiestnení líniovej stavby a podľa § 21 správneho 

poriadku 

n a r i a ď u j e 
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

6. septembra 2016 (utorok) o 10.00 hod. 
 

so stretnutím na stavebnom úrade v budove MÚ MČ Košice – Dargovských hrdinov, 

Dvorkinova č.7, v zasadačke na prízemí pavilónu „B“, č. dv. 8b. 

 
Do podkladov podania možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 

stavebnom úrade, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova č. 7, Košice, pavilón „B“,          

č. dv. 7b a pri ústnom pojednávaní. 
 

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská 

dotknuté orgány a obec v mieste stavby. V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov 

potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať o predĺženie lehoty pred 

jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k umiestňovanej stavbe predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 

V odvolacom konaní sa v zmysle § 42 ods. 4 stavebného zákona neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť. 
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 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť  

písomnú plnú moc s vlastnoručným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 

zastupovať. 
 

 

 Toto oznámenie sa v súlade s § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 26 zákona  č. 71/1967 Zb.  v znení neskorších predpisov doručuje 

formou verejnej vyhlášky  a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach 

MČ Košice – Dargovských hrdinov, MČ Košice – Košická Nová Ves, MČ Košice – 

Vyšné Opátske a stavebného úradu spolu so situačným návrhom umiestnenia stavby 

a na internetovej stránke tunajšieho úradu www.kosice.sk.  

Dotknutým orgánom sa toto oznámenie doručuje jednotlivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Iveta KRAMÁROVÁ 

        referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok 

                         poverený zamestnanec                                                                                                                                    

 
Doručí sa na vyvesenie: 
  

1. MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova č.7, 040 22 Košice 

2. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna č.1, 040 14 Košice 

3. MČ Košice – Vyšné Opátske, Nižná úvrať č.25, 040 01 Košice 

 
Ďalej sa doručí: 
 

4. Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s. Metodova č.8, 821 08 Bratislava 

5. Splnomocnený zástupca: M-Tel, s.r.o., Južná trieda č.74, 040 01 Košice 

6. Projektant: Ing. Richard Nagy, M-Tel, s.r.o., Južná trieda č.74, 040 01 Košice  

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

8. NES-PAN & MARADA Development, s.r.o., Alžbetina č.41, 040 01 Košice 

9. MM Invest Košice, s.r.o., Kováčska č.19, 040 01 Košice 

10. Mesto Košice, ref. výstavby, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice 

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

12. Mesto Košice, ref. ÚHA, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice 

13. Správa mestskej zelene, Rastislavova č.79, 040 01 Košice  

14. MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova č.7, 040 22 Košice 

15. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna č.1, 040 14 Košice 

16. MČ Košice – Vyšné Opátske, Nižná úvrať č.25, 040 01 Košice 

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

č.52, 041 26 Košice 

18. Slovenská správa ciest, Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 

19. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, KDI, Kuzmányho č.8, 041 02 Košice 

http://www.kosice.sk/
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20. MDVaRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, 

Štefánikova č.50/A, 040 01 Košice 

21. Okresný úrad Košice, odbor pozemkový a lesný, Zádielska č.1, 040 78 Košice 

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

ŽP, Komenského č.52, 041 26 Košice 

23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická č.4,      

040 01 Košice 

24. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná č.25, 040 01 Košice 

25. Archeologický ústav SAV, Akademická č.2, 949 21 Nitra 

26. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č.31, 042 91 Košice 

27. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy č.44/b, 825 11 Bratislava 

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

29. Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o., Komenského č.7, 040 01 košice 

30. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č.28, 817 62 Bratislava 

31. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Prevádzka Východné Slovensko, Alvinczyho 

č.14, 040 01 Košice 

32. ANTIK, Telecom, s.r.o., Čárskeho č.10, 040 01 Košice 

33. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová č.5, 040 01 Košice 

34. Ostatní účastníci konania – verejná vyhláška 
 

 

 

 

 

 

co: vybavujúci Ing. Katarína Polányiová, katarina.polanyiova@kosice.sk 

       tel. 055/6419 531 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


