MK/A/2018/11737-3/III/BEL
Košice, 1.6.2018

ROZHODNUTIE
Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia
návrhu zo dňa 10.4.2018 podanom na tunajšom úrade navrhovateľom spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469, v konaní zastúpená splnomocneným
zástupcom spoločnosťou: Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice, po jeho preskúmaní
v súlade s ust. § 36-38 stavebného zákona, v spojení s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe uskutočneného konania,
vyhodnotení stanovíska vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodol takto:
podľa ust. §§ 39, 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky MŽP SR 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 v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„ KE_Košice_optika _Reinguss “ na pozemkoch KN-C parc.č. 1249/1, 1224/1, 1121/93,
1121/41, 1119, 1121/139, 1121/160, 1121/38, 1121/92 a na pozemkoch KN-E parc.č. 980/501,
971/505, 977, v katastrálnom území Košická Nová Ves tak, ako je to zakreslené v situačnom
výkrese umiestnenia stavby, spracovaného na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia
pre navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469
v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnosťou Telekomunik,
s.r.o., Klimkovičova 12, Košice, IČO: 36 171 786.
Popis a umiestnenie stavby:
Predmetom predloženej projektovej dokumentácie stavby je vybudovanie optickej prístupovej
siete pre podnikateľské pre štyri podnikateľské subjekty na ul. Agátovej v MČ Košická Nová
Ves, prostredníctvom optických káblov zafúknutých do mikrotrubičkových multirúr. Od
existujúceho PODB ( pasívny optický distribučný bod), ktorý sa nachádza na ul. Agátová vedú
existujúce multirúry, ktoré sa pomocou mikrotrubičkovej rovnej spojky 1MRS1 prepoja
s navrhovanými multirúrami. Navrhovaná trasa výkopov od novo navrhovanej rovnej
mikrotrubičkovej spojky 1MRS1 vedie po ľavej strane k miestnej komunikácii, kde sa trasa vetví.
Následne trasa výkopov križuje miestnu komunikáciu podvŕtaním k oploteniu spoločnosti Loli
Garden, s.r.o. a pokračuje po ľavej starne nespevnenej cesty až k podnikateľským subjektom
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k existujúcej hale. Navrhovaná trasa výkopov pred halou križuje nespevnenú cestuprekopaním
a pokračuje popri plote zo zadnej strany k administratívnej budove Reinguss. Spoločnosť
Maximus Slovakia, s.r.o., bude tiež pripojená na optickú sieť zo zadnej strany a vedie popri plote
až k budove. Ďalej trasa výkopov pokračuje až po koniec plotu a končí na pozemku
parc.č.1121/92 v k.ú. Košická Nová Ves (p. Bandžuch), kde sa ponechá rezerva pre budúce
pripojenie. Trasa je navrhnutá v nespevnených plochách vo voľnom teréne vo výkope širokom
0,25m a hlbokom 0,6m. Celková trasa navrhovaných výkopov je cca 355 m.
Táto optická prístupová sieť bude umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz vo
vysokej kvalite ( TV s vysokým rozlíšením, vysokorýchlostný internet, telefón).
Účelom líniovej stavby je vybudovanie optickej prístupovej siete pre podnikateľské
subjekty v Košickej Novej Vsi na ul.Agátovej. Táto optická prístupová sieť bude umožňovať
súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz vo vysokej kvalite ( TV s vysokým rozlíšením,
vysokorýchlostný internet, telefón).
Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:
Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických
komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods.1 písm. c)
stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č.351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe
siete na cudzích nehnuteľnostiach.
Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s ust. § 39a ods. 2
stavebného zákona a ust. § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude umiestnená v súlade s priloženou situáciou umiestnenia stavby, vypracovanou
Ing. Štefanom Šipošom, oprávneným projektantom, reg.č 1865*Z*A2, ktorá tvorí
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia pre uskutočňovanie stavby musí byť spracovaná oprávnenou
osobou podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 45 ods. 1, 2a ,4 a § 46
stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byť vypracovaná v zmysle
všetkých platných právnych predpisov v súlade s ust. §§ 43, 43a - i) a nasledujúcich a § 47 –
53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi,
hlavne z hľadiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany
životného prostredia a požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
3. 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, 657/2004
Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, technickými
normami a v súlade s ust. STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
4. Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske
siete.
5. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov
podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
6. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných
a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
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Pri realizácii stavby a pri súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami dodržať STN
73 6005, STN 38 6413, STN 73 6822, rešpektovať ich ochranné pásma v súlade s platnými
predpismi, dodržať platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.
8. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných verejných vedení a v ich ochranných
pásmach vykonávať výkopové práce ručne. Po uložení káblov bude trasa výkopov
uvedená do pôvodného stavu. Pri ukladaní vedenia dodržať priestorovú normu o križovaní
a súbehu inžinierskych sietí(STN 73 6005).
9. V štádiu projektovej prípravy je stavebník povinný zohľadniť všetky pripomienky vyjadrení,
súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.
10. Konkrétnu polohu výkopu v línii trasy voliť s ohľadom na existujúci stav povrchu a zelene,
výkopy uskutočňovať v nevyhnutnom rozsahu a tým minimalizovať negatívny dopad na
verejnú zeleň, spevnené a iné plochy a životné prostredie.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení podľa vyhlášky č.147/2013Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky
č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie platné
predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti o práce a ochrany
zdravia.
12. Rešpektovať a zabezpečiť ochranu vodohospodárskych
zariadení a existujúcich
inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie a pri projektovaní aj uskutočňovaní stavby
rešpektovať ich ochranné pásma podľa STN 73 6005.
13. Návrhom vhodnej organizácie výstavby zabezpečiť, aby zásahmi do komunikácií,
chodníkov a inžinierskych sietí nedošlo k ohrozeniu
a neprimeranému obmedzeniu
sprístupnenia, užívania a zásobovania médiami obytných domov a ostatných dotknutých
nehnuteľností v dotknutej lokalite.
14. Pri križovaní, resp. súbehu výkopu, jestvujúce podzemné vedenia organizácií uvedených
v bode č.8 tohto rozhodnutia chrániť proti mechanickému poškodeniu, zabezpečiť technické
opatrenia proti vzniku previsu. Pred zasypaním odkrytého vedenia prizvať zástupcov
jednotlivých správcov ku kontrole neporušenosti vedení.
15. V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, štátnej
správy
odpadového hospodárstva č. OU-KE-OSZP3-2018/021744 zo dňa 10.4.2018 je navrhovateľ
povinný dodržať tieto podmienky:
 Zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a/, b/ zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať
odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo
zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
 Držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f/ zákona o odpadoch odovzdať
odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
 Stavebný odpad využiteľný ako zdroj
druhotných
surovín odovzdať
výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
 Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku
odpadov.
16. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Mesta Košice, referát
dopravy, č.MK/A/2018/08947 zo dňa 26.2.2018:
 Pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní verejného priestranstva je potrebné
samostatnou žiadosťou požiadať odd. výstavby, investícií a stavebného úradu
o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva s určením presného termínu
realizácie stavby,
7.
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pred začatím prác uzatvoriť s odd. výstavby, investícií a stavebného úradu zmluvu na
zvláštne užívanie komunikácie, podľa § 299 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov,
 v prípade potreby uzávierky komunikácie je potrebné predložiť projekt dočasného
dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou a schválený KDI
v Košiciach, podľa §7 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov, podľa § 10 vyhl.č.35/1984 Zb.,
 spevnené plochy a trávnaté plochy , ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené
v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť ich do pôvodného stavu,
 v prípade priečneho prekopania miestnej komunikácie žiadame spätné úpravy
realizovať po celej ploche prekopávky,
 v prípade prekopania komunikácie kryt opraviť v šírke min.1,5 m a v celej dĺžke
prekopávky,
 pri odovzdaní prizvať zástupcu Mesta Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného
úradu a ŽP.
17. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti ANTIK
Telecom, s.r.o., č.198/02/2018 zo dňa 7.3.2018:
 Pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu na kontakt: mkopera@antik.sk,
 Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novoukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a/
tab. 1,2.
 V okolí našich káblov-3m- je potrebné ručný výkop.
 Pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti, žiadame aby bol prizvaný
zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
18. V zmysle vyjadrenia SPP - distribúcia, a.s., č. TD/NS/0192/2018/Lo zo dňa 9.3.2018
navrhovateľ zabezpečí:
 pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských
zariadení.
 pri prácach dodržať STN EN 1594, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005,
TPP 702 01, TPP 702 02, § 56 /ochranné pásmo/ a § 57 /bezpečnostné pásmo/
energetického zákona č. 656/2004 Z.z. /ochranné pásma/.
 v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, informovať pracovníkov
SPP – D, odd. prevádzky, aby sa tak predišlo možnej korózii plyn. rozvodov, úniku
a prípadnému výbuchu ZP.
 pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní našich plynovodných rozvodov
vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova
zasypať iba so súhlasom SPP.
 výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického zákona č.
656/2004, kopacím mechanizmom sú zakázané. Výkopy realizovať len ručne.
 podľa energetického zákona č. 656/2004, dodržať ochranné pásmo plynovodu.
 Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu
a plynových prípojok.
 Dodržať priestorovú normu STN 73 6005.
19. Pri realizácii stavebných prác navrhovateľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody
a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok
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musia dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
20. Stavebník je povinný dodržať podmienky ochrany telekomunikačných zariadení v zmysle
vyjadrení Slovak Telekom, a.s. č. 6611806469 zo dňa 6.3.2018, ORANGE Slovensko, a.s. č.
0374/2018 zo dňa 23.2.2018.
21. V prípade, že pri realizácii prác budú odkryté archeologické nálezy, je navrhovateľ povinný
postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom
štátnej správy pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
22. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené
užívanie objektov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.
23. V súlade s ust. Zákona o elektronických komunikáciách , navrhovateľ upovedomí vlastníkov
pozemkov alebo užívateľov pozemkov dotknutých výstavbou najmenej 15 dní vopred pred
začatím výkopových prác.
24. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných
a vytyčovacích bodov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky k navrhovanému
umiestneniu predmetnej líniovej stavby.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť.
V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Toto rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.
Odôvodnenie:
Mestu Košice, pracovisku Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice bol dňa 10.4.2018 doručený
návrh navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 v konaní
zastúpený spoločnosťou Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice, IČO: 36 171 786 na
vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ KE_Košice_optika _Reinguss “ na
pozemkoch KN-C parc.č. 1249/1, 1224/1, 1121/93, 1121/41, 1119, 1121/139, 1121/160, 1121/38,
1121/92 a na pozemkoch KN-E parc.č. 980/501, 971/505, 977, v katastrálnom území Košická
Nová Ves. Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej
líniovej telekomunikačnej stavby bolo začaté územné konanie.
Účelom líniovej stavby je vybudovanie optickej prístupovej siete pre podnikateľské subjekty na
ul. Agátovej v Košickej Novej Vsi.
Správny poplatok bol navrhovateľom zaplatený vo výške 100-, € podľa pol. 59 písm. a/ ods.2
Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
Po preskúmaní predloženého návrhu stavebný úrad Mesta Košice, pracovisko Košice Východ, Dvorkinova 7, Košice posúdil, že návrh obsahuje predpísané doklady v zmysle ust. § 3
vyhl. č. 453/2000 Z.z. a je dostatočným podkladom pre začatie územného konania, preto oznámil
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania verejnou vyhláškou,
oznámením č. MK/A/2018/11737-1/III/BEL zo dňa 23.4.2018 a nariadil ústne prerokovanie
5

návrhu, ktoré sa konalo dňa 29.5.2018. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu a veľký
počet účastníkov konania, bolo začatie územného konania oznámené v súlade s ust. § 36 ods. 4 aj
formou verejnej vyhlášky zverejnenej na úradnej tabuli stavebného úradu, MČ Košice – Košická
Nová Ves a na stránke Mesta Košice.
Verejná vyhláška bola na stavebnom úrade Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, na
úradnej tabuli mestskej časti Košice – Východ, vyvesená dňa 26.4.2018 a zvesená dňa 10.5.2018,
na úradnej tabuli MČ Košice - Košická Nová vyvesená dňa 27.4.2018 a zvesená dňa 11.5.2018
a zároveň bola zverejnená na internetovej stránke Mesta Košice na www.kosice.sk od 26.4.2018
do 10.5.2018. V stanovenej lehote stavebnému úradu neboli doručené žiadne námietky
účastníkov konania.
Tunajší stavebný úrad uvádza, že navrhovateľ doložil, primerane povahe stavby všetky potrebné
doklady k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej líniovej stavby. Tunajší
stavebný úrad taktiež uvádza, že navrhovateľ ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu
v oblasti elektronických komunikácií má k pozemkom dotknutým predmetnou navrhovanou
stavbou iné právo podľa ust.§ 139 ods.1 písm. c) stavebného zákona vyplývajúce z iných
právnych predpisov, a to z ustanovení § 66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov oprávňujúce ho k zriaďovaniu,
prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach. Vzhľadom na to, v konaní
o umiestnení takejto stavby súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať verejná
telekomunikačná sieť, sa nevyžadujú. V ust. § 66 ods.1 a 2 zákona č.351/2011 Z.z. sú zároveň
upravené povinnosti poskytovateľa siete a v ods.3,4 a 5 aj oprávnenia vlastníkov nehnuteľností,
obmedzenia užívania cudzích nehnuteľností z titulu zriadenia stavby a prípadný spôsob riešenia
nezhôd. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa citovaného zákona sú vecnými
bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach.
Predložená dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou a doklady vymedzené v ust. §
3 s prihliadnutím k ods. 2 citovaného ustanovenia vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, t.j. situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so
zakreslením predmetu územného rozhodnutia, stanoviská účastníkov konania a dotknutých
orgánov k návrhu.
V rámci územného konania vedeného v súlade s ust. §§ 34 – 38 stavebného zákona a
v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní bol návrh preskúmaný a
prerokovaný podľa ust. § 37 stavebného zákona. Ďalej bol preskúmaný a prerokovaný rozsah
stavby, podmienky jej umiestnenia a jej koordinácia s inými činnosťami v danom území a jej
súlad so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby.
Jednotlivé stanoviská dotknutých orgánov boli preskúmané a prerokované, ich podmienky
boli zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia. U tých dotknutých orgánov, ktoré v konaní
neuplatnili svoje stanoviská, má stavebný úrad za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia. K návrhu neboli vznesené žiadne námietky. Oprávnené požiadavky,
pripomienky pre spracovanie projektovej dokumentácie, vyplývajúce z ich písomných vyjadrení
ako aj stanovísk správcov podzemných rozvodov inžinierskych sietí tunajší stavebný úrad
zosúladil a zakotvil do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad, pracovisko Košice – Východ, posúdil návrh na umiestnenie predmetnej stavby
podľa § 37 stavebného zákona, v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani
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.
Po preskúmaní, prerokovaní a vyhodnotení návrhu a uplatnených stanovísk stavebný
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úrad posúdil, že navrhovaná stavba zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie,
resp. že týmto hľadiskám neodporuje, a že návrhom nebude ohrozený verejný záujem, ani
dotknuté práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa ust. § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení noviel (stavebný zákon) je zverejnené na úradnej tabuli príslušného stavebného úradu,
úradnej tabuli Mestskej časti Košice–Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice, po dobu 15 dní a na
stránke Mesta Košice www.kosice.sk.
P o u č e n i e:
Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších
predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Mesto Košice, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova 7, Košice.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jarmila VIRBOVÁ
vedúci referátu stavebného úradu

Rozhodnutie sa doručí:
1. Splnomocnený zástupca: Telekomunik, s.r.o., Klimkovičova 12, Košice 040 23
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, Bratislava 817 62
3. Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, Košice
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 817 15
5. Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Sv. Ladislava 75, Košice
6. Peter Jonáš, Bohdanovce č.3, 044 16
7. Odyseus Slovakia, s.r.o., Gaštanova 3, Rozhanovce 044 42
8. Ing. Marián Bandžuch, SNP 43, Krompachy 043 42
9. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky účastníkov
konania podľa ust. § 34 ods.2 stavebného zákona -vlastníci susediacich pozemkov a stavieb
a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, k ich vlastnícke a iné práva
k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v trase vedenia –
formou verejnej vyhlášky
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Na vedomie:
10. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice
11. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice
12. OÚ Košice, odd. starostlivosti o ŽP, OH, OPaK, ŠVS, Komenského 52, Košice
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiarnická 4, Košice
14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného
hygienika Košice, Štefánikova 50/A, Košice
15. OÚ Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, Košice 041 26
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
17. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, Košice
042 48
18. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
19. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice

CO: vybavujúci

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:
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