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Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania 

 

 

 Dňa  20.2.2019 podal navrhovateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,  

Komenského 50, Košice, návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu „Košice 

ul. Sv. Ladislava, Agátová – zokruhovanie vodovodu“, na pozemkoch parc. č. 1249/1, 

1224/1  KN „C“ k.ú. Košická Nová Ves a parc. č. 971/505 KN „E“ k.ú. Košická Nová Ves, 

ktoré sú vo vlastníctve Mesta Košice. 

 

Predložená projektová dokumentácia rieši zokruhovanie vodovodných potrubí – nové 

vodovodné potrubie  tLT 100 zokruhuje jestvujúcu vodovodnú sieť na vyššie uvedených 

parcelách tak, aby bola možná samostatná prevádzka rozvodnej siete s vyšším a nižším 

tlakom, pričom tieto dve tlakové pásma budú prepojené. Toto potrubie bude realizované 

na ul. Agátová a Sv. Ladislava. Nové potrubie tLT 80 zokruhuje jestvujúcu rozvodnú 

sieť s vyšším tlakom v potrubí v koncovej časti Agátová ul. 

 

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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov, konajúc 

v zmysle ust. § 35 stavebného zákona, v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného 

zákona 

 

o z n a m u j e 
 

začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  súčasne 

podľa ust. § 36 ods.1 stavebného zákona  

 

n a r i a ď u j e 

 

ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 

 

4.4.2019 o 10.00 hod. 



 

so stretnutím v zasadačke Stavebného úradu, Dvorkinova 7, Košice. (prízemie, pavilón „B“)  

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť  najneskôr  pri ústnom konaní, inak k nim 

nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko dotknuté orgány 

a samospráva. Ak dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská k umiestneniu stavby 

v stanovenej lehote, bude stavebný úrad považovať, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov 

so stavbou súhlasia. 

 Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na 

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

hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadať. 

V súlade s ust. § 37 ods. 3  stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou 

dokumentáciou.  

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

Meste Košice, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova 7, Košice (budova Miestneho úradu 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov , pavilón „B“ prízemie, č. dv. 11b) do termínu 

uvedenom v tomto oznámení. 

 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. 

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust.§ 26 správneho poriadku a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste  v  Mestskej časti Košice – Košická Nová 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Peter G A R A J 

                vedúci referátu stavebného úradu 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:        Zvesené dňa: 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

 

1,   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 

2,   Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice 

3,   Okresný úrad Košice, odb. starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice 

4,   Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice 

5,   Mestská časť Košice – Košická Nová Ves,  Mliečna 1, Košice 



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

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

8,   ORHaZZ, Požiarnická 4, Košice 

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

10, VVS a.s., závod Košice, Komenského 50, Košice 

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

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

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

14,  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08 

15,  UPC BROADBAND Slovakia, Alvinczyho 14, Košice, 040 01 

16, KR PZ SR, KDI, Kuzmányho 8, Košice 

 

Ostatní účastníci konania sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky  vyvesenej na úradnej 

tabuli MÚ MČ Košice - Košická Nová Ves a  na internetovej stránke Magistrátu mesta Košice 

(www.kosice.sk)  

 

 

Vybavuje: Mgr. Bernadeta Pytelová, 055/6419 532 

 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 

zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch 

prevádzkovateľa. 
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