
 

 

 
 

 

Košice,  18.9.2019 

MK/A/2019/19502/III/PYT 

                    

    

 

 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania 

 

 

 Dňa  4.9.2019 podal stavebník Východoslovenská distribučná, a.s.,  Mlynská 31, 

Košice,  zastúpená  Mestskou časťou Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice,  

žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „IBV-13 x rodinný dom“, na 

pozemkoch k.ú. Košická Nová Ves, v lokalite ulíc Brestová a Jaseňová. Územné rozhodnutie 

pre uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Košice, pracoviskom Košice – Východ, dňa 

29.7.2019, pod sp. zn. MK/A/2019/14764/III/PYT, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

2.9.2019. 

 

Predložená PD rieši  napojenie nových odberných miest v lokalite ulíc Jaseňová 

a Brestová, Košice a s tým súvisiace úpravy existujúcich a výstavbu nových elektrických 

zariadení – úprava RH-TS0223-0001, úprava NN el. vedenia, zriadenie káblových rozvodov 

NN, NN el. prípojok vrátane odberných el. zariadení – elektromerových rozvádzačov RE 

v danej lokalite. Súčasťou PD je úprava existujúceho a zriadenie nového káblového vedenia 

verejného osvetlenia vrátane stĺpov VO. 

 

Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné 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. § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

o z n a m u j e 
 

začatie stavebného konania známym účastníkom konania a  dotknutým orgánom a pretože sú 

tunajšiemu úradu dobre  známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle  ust. § 61 ods.2 stavebného zákona  

 

u p ú š ť a 

 

 od ústneho pojednávania a  miestneho zisťovania. 
                  

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr  do 7 pracovných  dní odo 

dňa doručenia oznámenia,  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. 

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

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

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

4,    Anna Vachnová, Brestová 15, Košice 

5,    Imrich Pancurák, Brestová 18, Košice 

6,    Mgr. Silvia Lengyelová, Krosnianska 5, Košice 

7,    Ing. Štefan Lengyel, Krosnianska 5, Košice 

8,    Ing. Martin Mirda, Maurerova 15, Košice 

9,    Ing. Adela Mirdová, Maurerova 15, Košice 

10,  Slavomír Oros, Agátová 15, Košice 

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

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

13,   Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice 

14,   ORHaZZ, Požiarnická 4, Košice 

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

16,   VVS a.s., Komenského 50, Košice 

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

18,   MV SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, Košice 

19,   MO SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice 



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

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

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

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

24,   Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 

25,   DPMK, a.s., Bardejovská 6, 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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