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Podľa rozdeľovníka 

  
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice 

A/Z/2015/618-

KE/14xB29017/ 

01.10.2015 

OU-KE-OCDPK-

2015/037131/8 

Ing. Horňáková/055 6001157 13. 11.2015 

 

Vec 

Stavba: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 14 Ul. 

Komenského, úsek trate NMM(mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo), SO 14-07-11 TÚ 

NMM- Havlíčkova, Úpravy cesty II. triedy č.547 – (1.časť)“ 

oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania   

 

 Stavebník Mesto Košice, Tr. SNP 48/A,040 11 Košice, IČO: 00 691 135  

v zastúpení PRODEX spol. s r.o. Bratislava, Stredisko Bratislava, Tomášikova 35, 040 01  

Košice podal dňa 01. 10. 2015 (listom A/2015/015718 zo dňa 07. 10. 2015) na tunajší úrad 

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 

041 26  Košice, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „KE, Modernizácia električkových 

tratí MET v meste Košice, UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM(mimo) – 

obratisko Havlíčkova (mimo), SO 14-07-11 TÚ NMM- Havlíčkova, Úpravy cesty II. 

triedy č.547 – 1.časť“. Stavba sa nachádza na parcelách  číslo 8309/7, 8327/7,  8309/8, 

8321/3, 8309/1, 8334/1 parcely KN-C a parcely KN-E 2666/1, 2122, 2678, 2679, 2680/2, 

2680/1, 2681  v katastrálnom území  Sever, teleso cesty II. triedy je  podľa § 3d ods. 3 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov vo vlastníctve obce – Mesta Košice.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Čaňa, stavebný úrad, rozhodnutím č. 

875/2015-Ča zo dňa 31. 08. 2015 s právoplatnosťou dňa 22. 10. 2015. 

 

Predmetný stavebný objekt rieši úpravy cesty II. triedy č. 547 komunikácie 

Komenského v úseku Komenského  - Hlinkova – Watsonova smerom k obratisku Havlíčkova. 

Taktiež rieši stavebné úpravy na pravom odbočovacom pruhu z ulice Komenského na ulicu 

Watsonova (1. Časť). V križovatke je navrhnutý líniový odvodňovací žľab na pravom 

odbočovacom pruhu z ulice Komenského na ulicu Watsonovu. Celková dĺžka líniového 

odvodňovacieho žľabu je 66 m. V rámci úprav komunikácii (časť 1) dôjde k vybudovaniu 

novej konštrukcie vozovky, novému krytu komunikácii.  Podklad katastrálnej mapy je len 

informatívny a nie je totožný s reálnym zameraním stavby – východná časť križovatky. 

Existujúci stav odbočenia z Hlinkovej ulice zasahuje aj na parcelu KN – E 2680/1 a nedôjde 

k zmene oproti existujúcemu stavu. Dôjde len k výmene asfaltového krytu komunikácie. 

Bližšie informácie sú uvedené  v projekte „KE, Modernizácia električkových tratí MET 

v meste Košice, UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM(mimo) – obratisko Havlíčkova 

(mimo), SO 14-07-11 TÚ NMM- Havlíčkova, Úpravy cesty II. triedy č.547“ vypracovaného 

Ing. Erikou Sütöovou v 09/2015. 
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Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný 

správny orgán na úseku  cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „tunajší úrad“) 

podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods.1  zák. NR SR č.180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súčinnosti  s § 3 ods.1 písm. c), § 3a ods. 

3  a § 16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „cestný zákon“), ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre 

pozemné komunikácie II. a III. triedy, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, spolu s ustanoveniami zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov, ako správny orgán  

 

o z n a m u j e 

 

podľa § 61 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania 

začatie  stavebného konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska 

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61    

ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

  

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

dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V 

rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia 

svoje stanoviská k povoľovanej stavbe v stanovenej lehote, resp. na ich žiadosť v predĺženej 

lehote, bude stavebný úrad predpokladať, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov 

súhlasia. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť  na tunajšom stavebnom 

úrade  na Komenského 52, 04126 Košice (odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 8. 

poschodie, č. dverí  808), počas úradných hodín. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v 

konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné splnomocnenie. 

Ak  dotknuté orgány, organizácie a obec v určenej lehote neoznámia svoje 

stanovisko k stavebnému konaniu predmetnej stavby, má sa za to, že s vydaním stavebného 

povolenia na uskutočnenie hore uvedenej stavby, z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasia. 

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

predložiť písomné splnomocnenie alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

 

 Navrhovaná stavba bola predmetom zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č, 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, výsledkom ktorého bolo rozhodnutie Okresného úradu 

Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu na úseku 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán posudzovania 

vplyvov“) č. OU-KE-OSZP3-2015/002707 zo dňa 24.02.2015, že navrhovaná činnosť sa 

nebude ďalej posudzovať  a ktoré je zverejnené na webovej stránke 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-modernizacia-elektrickovych -trati-met-v-meste-

kosice. 

 

 Špeciálny stavebný úrad súčasne v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona 

príslušnému orgánu posudzovania vplyvov zasiela písomne návrh na začatie stavebného 

konania na komunikácie, oznámenie o začatí stavebného konania, vyhodnotenie spôsobu 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-modernizacia-elektrickovych
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zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom   v zisťovacom konaní 

a projektovú dokumentáciu. 

 

 Týmto špeciálny stavebný úrad žiada príslušný orgán posudzovania vplyvov o vydanie 

záväzného stanoviska k stavebnému konaniu predmetnej stavby podľa § 38 ods.4 zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona  

bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnené na webovej stránke správneho 

orgánu a súčasne zverejnené, resp. vyvesené v obci (Mesto Košice, MČ Košice – Sever) 

spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Viktor Zvolenský 

        vedúci odboru 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí 

 

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

2. Mesto Košice, Odd. právne a majetkové, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

3. PRODEX spol. s r.o. Bratislava, Stredisko Bratislava, Tomášikova 35, 040 01  Košice 

4. Mesto Košice, Odd. výstavby, investícii a stavebného poriadku, ref. dopravy, Trieda 

SNP 48/A, 040 11 Košice  

5. Mesto Košice, Odd. výstavby, investícii a stavebného poriadku, ref. ÚHA, Trieda SNP 

48/A, 040 11 Košice  

6. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01  Košice 

7. Obec Čaňa – stavebný úrad, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa 

8. Mesto Košice, odd. ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, Komenského 50, 04248  

Košice 

10. KR PZ SR v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

11. MČ Košice –Sever, Festivalové nám. č.2, 040 01   Košice 

12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské  Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

14. DPMK, a.s., Bardejovská 6, 040 11 Košice 

15. Okresný  úrad Košice, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26  Košice 

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

17. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01  Košice 

18. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01  Košice 

19. Slovak Telekom a.s.,  Bajkalská 28, 851 01 Bratislava 
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20. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 040 01  Košice 

21. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenska 3, 042 92 Košice 

22. Delta Online spol. s r. o. , Lomená 10, 040 01  Košice 

23. Orange Slovensko a.s., Pri Hati 1, 040 01  Košice 

24. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01  Košice 

25. Slovanet, a.s., Werferova 3, 040 11  Košice 

26. Swan KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 12  Košice 

27. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81  

Košice 

28. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvincziho 14, 040 01  Košice 

29. SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01  Košice 

30. PT Inžiniering – Ing. Pavel Titl, Trieda KVP 1C, 040 23  Košice 

31. ESP Conslut, spol. s r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín 

32. Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO, Letná 27, 040 01  Košice 

33. Úrad košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, 040 66 

Košice 

34. Mesto Košice, referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, 

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 

35. Ostatní účastníci – verejná vyhláška 
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA: 

 

 
Vyvesené od dňa:....................................  do ...................................  

 

 

 

 

 

Zvesené dňa:      .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


