
 
 

 

 

 

               Košice 8.11.2016 

               č.j.: A/2016/21693-1/III/POL 
 

                 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E    o začatí konania podľa § 68 stavebného zákona o zmene stavby 

                                            pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

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

36 599 361, podal dňa 21.10.2016 na Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, 

Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 

stavebného zákona, žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby „Košická Nová Ves, IBV 

RD Čerešňová – VN, TS, NN“ – I. etapa pred jej dokončením. Líniová stavba bola povolená 

stavebným povolením tunajšieho úradu č.j. A/2016/05810-7/III/POL zo dňa 5.5.2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 13.6.2016, pre stavebníka Východoslovenská distribučná a.s., 

Mlynská č. 31, 042 91 Košice. 
 

Zmena stavby pred dokončením v rozsahu SO 07 Verejné osvetlenie je vyvolaná 

požiadavkou na zriadenie verejného osvetlenia na ulici Čerešňová v Košiciach. Zmena stavby 

spočíva v uložení kábla verejného osvetlenia AYKY-J 4x16 RE v trase povolených VN a NN 

káblov na parcele KN-C č. 657/43 (KN-E č. 982/501), katastrálne územie Košická Nová Ves, 

osadení 6 kusov osvetľovacích stožiarov, na ktoré sa namontujú LED svietidlá typu MEGIN 

M 26W a osadení 1 rozvádzača verejného osvetlenia. Projektovaná dĺžka trasy verejného 

osvetlenia je 135 m. 

 
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie podľa § 68 stavebného zákona.  

Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova č. 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 neskorších predpisov 
 

o z n a m u j e 
 

podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, účastníkom konania a 

dotknutým orgánom začatie konania o zmene líniovej stavby pred dokončením.  

 
Pretože sú tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 

ods. 2 stavebného zákona 

upúšťa 
 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
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Do podkladov podania možno nahliadnuť na tunajšom úrade: Mesto Košice,              

ref. stavebného úradu, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova č. 7, Košice, pavilón „B“,     

č.dv. 7b (budova Miestneho úradu MČ Košice – Dargovských hrdinov). 

 
V zmysle § 61 ods. 1, 3 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje prípadné 

námietky a pripomienky k predmetnej zmene stavby pred dokončením uplatniť na tunajšom 

úrade najneskôr do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne 

neprihliadne.  

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby. 

Ak dotknutý orgán v určenej lehote, alebo predĺženej lehote podľa § 61 ods. 5 stavebného 

zákona, neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej zmene stavby, predpokladá sa v zmysle 

citovaného ustanovenia stavebného zákona, že so zmenou stavby z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 

 

V odvolacom konaní sa v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada na 

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

hoci uplatnené mohli byť. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 

v územnom konaní sa neprihliada. 
 

 

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

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

zastupovať. 

 

 Toto oznámenie sa v súlade s § 61 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 úradnej tabuli MČ 

Košice – Košická Nová Ves a na úradnej tabuli a internetovej stránke tunajšieho úradu 

www.kosice.sk. Dotknutým orgánom sa toto oznámenie doručuje jednotlivo. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Jarmila VIRBOVÁ 

                                                                                     vedúci referátu stavebného úradu    

 
Doručí sa na vyvesenie: 
  
1. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna č.1, 040 14 Košice 

 

Jednotlivo sa doručí : 
 

2. Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č.31, 042 91 Košice 

3. Zodpovedný projektant: Ing. Mária Demečková, Východoslovenská distribučná, a.s., 

Úsek Enerkos, odbor Projekty, Mlynská č.231, 042 91 Košice 

http://www.kosice.sk/
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4. Vlastníci a správcovia stavbou dotknutého pozemku: Mesto Košice, Tr.SNP č.48/A,     

040 11 Košice 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č.36, 817 15 Bratislava 11 

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

7. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č.4, 040 01 Košice 

8. Ostatní účastníci konania – verejná vyhláška 

 

 

 

 

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

       tel. 055/6419 531 

 

 


