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        Košice,  9.8.2016 

 

 

 

 

 

 

Vec   

Telekomunikačná prípojka Zelená stráň – stavebník Antik Telecom s.r.o., Košice 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania 

 

 Dňa 19.7.2016 podala spoločnosť Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova č.12, P.O. BOX 

D-27, Košice v zastúpení navrhovateľa Antik Telecom, s.r.o.,   so sídlom Čárskeho 10, 040 

01, Košice, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

s názvom  „Telekomunikačná prípojka Zelená stráň“.  

  

 Predložený návrh rieši umiestnenie stavby – optické prepojenie telekomunikačnej 

štruktúry investora. Trasa výkopov sa začína v existujúcej šachte pri bloku na rohu ulice 

Clementisova a Maurerova. Trasa podvrtaním križuje miestnu komunikáciu a potom sa tiahne 

v zeleni, prechádza popod most na ulici Ludvíka Svobodu a tesne za ním sa stáča vpravo do 

zelene smerom k ceste I/19 na ul. Herlianska. Pri križovatke Ludvíka Svobodu a Herlianska 

navrhovaná trasa križuje riadeným podvŕtaním cestu I. triedy I/19. Za ňou sa navrhovaná trasa 

napája na existujúcu šachtu investora, v ktorej sa projektovaná trasa výkopov končí. Trasa 

optickej siete je navrhnutá vo výkopoch  v  nespevnených plochách vo voľnom teréne.  

Spevnené plochy, chodníky a cesty je navrhnuté križovať pretláčaním a uložením do PE 

chráničiek. Celková trasa navrhovaných výkopov je 290 m.  

    

  Dňom podania návrhu bolo začaté  územné  konanie. 

     

 Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice,  ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods.1 zákona  č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov podľa ust. § 

36  stavebného zákona  a ust. § 18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov   

o z n a m u j e 
 

začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne 

 

n a r i a ď u j e 

 



na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 

6.9.2016 o 10.oo hod. 

 

so stretnutím pozvaných v zasadačke stavebného úradu Košice – Východ, Dvorkinova 7, 

Košice. 

Do podkladov podania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch: pondelok, streda a 

piatok  od 8,00 hod - 15,00 hod. na  tunajšom stavebnom úrade Mesto Košice, pracovisko 

Košice - Východ, (trakt B, prízemie, č. dv. 11b) do termínu uvedenom v tomto oznámení. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. V odvolacom konaní sa 

neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené byť mohli.  

      Ak dotknutý orgán  neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe najneskôr pri 

ústnom pojednávaní má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí.V prípade , že niektorý z dotknutých orgánov  potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 

je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o predĺženie lehoty pred jej uplynutím. 

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

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

zastupovať. 

 

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v platnom znení sa toto oznámenie o začatí územného konania doručuje aj 

formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste a to 

v mieste sídla tunajšieho stavebného úradu Dvorkinova 7, Košice, MÚ MČ Košice – Košická 

Nová Ves, Mliečna 1, Košice  a na internetovej stránke tunajšieho stavebného úradu 

www.kosice.sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Iveta Kramárová 

referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok  

                                poverený zamestnanec 

 

 

 

 

 

O tom sa upovedomujú : 

 

1. Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova č.12, P.O.BOX D-27, 042 07 Košice 

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

3. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A,  Košice 
4. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Letná 27, Košice 
5. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice 
6. MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice                                                                                

http://www.kosice.sk/


7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
8. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 

9. MDVaRR SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika rezortu, 

Štefánikova č.50/A, Košice  

10. Krajský pamiatkový úrad Košice, ul. Hlavná č.25, Košice 

11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského č.52, 041 26 Košice 

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

13. VVS, a.s., závod Košice, ul. Komenského č.50, Košice 

14. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy č.44/b, 825 11 Bratislava 

15. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská č.3, 042 92 Košice 

16. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, Komenského č.7, Košice 

17. KR PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice 

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

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

20. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava  

21. Digi Slovakia s. r. o., Röntgenova 26, Bratislava, 85101                                                   

22. Mesto Košice, odd. VISÚ a ŽP, ref. dopravy, Tr. SNP č. 48/A,  Košice 

23. Mesto Košice, odd. VISÚ a ŽP, ref. výstavby, Tr. SNP č. 48/A,  Košice 

24. SMsZ, Rastislavova 79, Košice 

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

č.52, 041 26 Košice 

26. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského č.52, 041 26 Košice 

27. Okresný úrad Košice, odb. pozemkový a lesný, Zádielska 1, Košice 
28. Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6, 043 29 Košice 
29. MO SR, Agentúra správy majetku, Komenského č.39/A, Košice  

30. MV SR, centrum podpory Košice, odd.  telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 

02 Košice 

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

32. SLOVANET a.s., Werferova 3, Košice 

33. ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Rampová 5, Košice 

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

práva k pozemkom ktoré sú stavbou – umiestnením kábelového vedenia priamo dotknuté 

– verejná vyhláška   

 

 

Co: vybavujúci Mgr. Bernadeta Pytelová, tel. 055/6419 532 

 

 

                          

                          

        

 


