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OU-KE-OCDPK-2015/037131, 2016/003407/19   V Košiciach  11. 04. 2016 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

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 § 46 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov, ktorým podľa 66 stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e 

 

stavbu „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, Úprava cesty II. triedy č. 547 – 1. časť“, 

stavebníkovi: Mesto Košice, IČO: 00 691 135 

Tr. SNP 48/A, 

040 11  Košice, 

 

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

Košice. 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,  ktorá je podľa 

§ 3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov vo vlastníctve  a správe Mesta Košice. 

 

Žiadateľ je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov poplatkov oslobodený. 

 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

 

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa dokumentácie  overenej tunajším špeciálnym 

stavebným úradom v tomto stavebnom konaní (vypracované Ing. Erikou Sütöovou, 

autorizovaným stavebným inžinierom, registračné číslo 5927*I2). 

Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho 

stavebného úradu. Overená projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 
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2. Projektant stavby podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej 

realizovateľnosť. 

 

3. Predpokladaný termín realizácie 06/2016. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby 

tunajšiemu stavebnému úradu do pätnástich dní od začatia stavebných prác. 

 

4. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby 

stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.  

 

5. Stavba bude dokončená najneskôr do konca: 10/2019. 

 

6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vyššie uvedenej stavby organizáciou 

k tomu oprávnenou. 

 

7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť identifikačnou tabuľou 

s týmito údajmi: 

a) názov stavby 

b) označenie stavebníka 

c) kto stavbu realizuje (zhotoviteľ stavby) 

d) kto a kedy stavbu povolil 

e) termín začatia a ukončenia stavby 

f) meno zodpovedného stavbyvedúceho. 

 

8. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov resp. správcov podzemných 

inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné 

pásma podľa príslušných slovenských technických noriem a zabezpečiť, aby 

uskutočňovaním stavby neboli porušené existujúce nadzemné a podzemné vedenia. Pred 

zásypom podzemných vedení prizve stavebník jednotlivých správcov ku kontrole 

nepoškodenosti vedenia. 

 

9. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu 

a uskutočňovanie stavieb podľa stavebného zákona a vyhlášky 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 a orientácie, ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiace predpisy, príslušné 

slovenské technické normy a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

 

10. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona  č. 133/2013 Z. 

z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. 

 

11. Podľa cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu  na stavbou 

znečisťovaných  komunikáciách  a  verejných  priestranstvách  a  výstavbu  zabezpečiť  

bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

 

12. Stavebník je povinný zachovávať čistotu a vykonávať likvidáciu burín v mieste 

staveniska. 
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13. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a                 

zariadeniach pri uskutočňovaní stavby. Za prípadné vzniknuté škody zodpovedá 

stavebník, ktorý ich odstráni na vlastné náklady. 

 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, 

ktorých sa stavba dotkne. 

 

15. Toto rozhodnutie nezbavuje práv a zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb. 

 

16. Zmena dopravného značenia z dôvodu uskutočňovania stavby môže byť vykonaná len po 

odsúhlasení Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného 

zboru SR v Košiciach. O určenie použitia trvalého dopravného značenia  vopred požiadať 

tunajší cestný správny orgán. 

 

17. Stavebník pred realizáciou stavby požiada tunajší úrad o povolenie uzávierky, obchádzky 

alebo odklonu na komunikáciách II/547, ako aj  o určenie dočasného dopravného značenia 

na predmetnej pozemnej komunikácií. Stavebník zabezpečí informovanie širokej 

motoristickej verejnosti cestou masmédií a oboznámi  s touto zmenou všetky orgány 

a organizácie. 

 

18. Stavebník je povinný zvolávať kontrolné dni a umožniť orgánu štátneho stavebného 

dohľadu a prizvaným, vstupovať na stavenisko a stavbu, nazerať do dokumentácie, 

vytvárať podmienky pre výkon dohľadu, ako aj bezodkladne ohlásiť závady na stavbe, 

ktoré ohrozujú život osôb, resp. zdravie stavebnému úradu. 

 

19. Po ukončení stavby stavebník uvedie okolitý terén, dotknutý výstavbou, do pôvodného 

stavu. 

 

20. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník 

povinný postupovať podľa § 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 na ochranu pamiatkového fondu alebo  archeologickým 

ústavom. 

 

21. Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník podá do 

15 dní  od ukončenia  stavebných prác návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa 

§ 79 stavebného zákona, § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

22. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky stanovené vo vyjadreniach dotknutých 

orgánov, organizácií a majiteľov inžinierskych sietí. 

 

23. Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane 

prírody a krajiny v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

24. Špeciálny stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného 

záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí. 
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25. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky v stanoviskách: 

 

OÚ Košice – odboru starostlivosti o životné prostredie (stanovisko pod č. OU-KE-

OSZP3-2015/022514-2 zo dňa 29.05.2015, pod č. OU-KE-OSZP3-2015/043222-2 zo dňa 

24.11.2015). 

 

Krajský pamiatkový úrad Košice (záväzné stanovisko KPUKE-2015/21626-2/81223/DU, 

zo dňa 16. 11. 2015. 

  

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, KDI (stanovisko pod č. KRPZ-KE-

KDI-19-871/2015 zo dňa 22. 10. 2015) 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stanovisko pod č. 91417/2015/Ing. Siv, 

zo dňa 06.11.2015) 

 

SPP – distribúcia, a.s.  (stanovisko pod č. DPPRke/4724/Uh zo dňa 24.11.2015,) 

 

Slovak Telekom, a.s. (stanovisko pod č. 6611525377 zo dňa 13.11.2015) 

 

Vsl. distribučnej, a.s. (stanovisko pod č. 23973/2015 zo dňa 19.11.2015) 

 

Správa mestskej zelene v Košiciach (stanovisko pod č. 2015/3503/Vs zo dňa 29. 05. 2015) 

 

SITEL s.r.o. (stanovisko pod č. 4912/2015 zo dňa 09. 11. 2015) 

 

ANTIK Telecom s.r.o. (stanovisko pod č. 379/06/2015 zo dňa 07. 07. 2015) 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.  (stanovisko pod č. O/Z/2015/745-KE 

14xB29017 zo dňa 27. 11. 2015) 

 

SLOWANET, a.s. (stanovisko pod č. 165-15/oDSaTR/Vo zo dňa 06. 11. 2015) 

 

SWAN KE, s.r.o. (stanovisko pod č. bez čísla zo dňa 24. 11. 2015) 

 

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (stanovisko pod č. 542/2015 zo 

dňa 19. 11. 2015) 

 

26 Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

 

27. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 
 

O D Ô V O D N E N I E 

 

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

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

dňa 01. 10. 2015 (listom O/Z/2015/670-KE 14XB29017 zo dňa 22. 10. 2015) na tunajší úrad 



 

5 
 

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, Úprava 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,  ktorá je vo 

vlastníctve a správe  Mesta Košice.    

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal príslušný stavebný úrad I.  stupňa  - Obec 

Čaňa, stavebný úrad,  rozhodnutím č. 875/2015- Ča  zo dňa 31. 08. 2015 s právoplatnosťou 

dňa 22. 10. 2015.    Stavebný úrad  záväzným stanoviskom pod č. 1280/2015-Ča zo dňa 

27.10. 2015 vydal súhlasné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona. 

K navrhovanej stavbe „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ 

sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o posudzovaní vplyvov“), 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“) č. OU-KE-OSZP3-2015/002707 zo dňa 24.02.2015 vydané v zisťovacom 

konaní s výrokom, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať.  

V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci zisťovacieho konania 

sa nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali riziko poškodenia alebo ohrozenia životného 

prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotné uskutočnenie 

navrhovanej činnosti. Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené územia a ich 

ochranné pásma. Vo vymedzenom priestore dotknutom navrhovanou činnosťou platí I. stupeň 

ochrany prírody.  Vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia súvisiace s výstavbou 

možno posúdiť ako dočasné (zvýšenie prašnosti a hlučnosti) len počas realizácie stavby. 

Vyhodnotením vplyvov na životné prostredie mestského typu a vplyvov na obyvateľstvo 

možno konštatovať, že navrhovanou činnosťou nevzniknú nové negatívne vplyvy, ale naopak 

dôjde k pozitívnemu ovplyvneniu hlučnosti a vibrácií použitím moderných technológií pri 

výstavbe.  

Požiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovísk zainteresovaných vo vzťahu k navrhovanej 

činnosti, boli zapracované v dokumentácii stavebných objektov a nedotýkajú sa riešenia 

povoľovaného stavebného objektu. 

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 58a 

ods. 3 stavebného zákona bezodkladne zverejnil na webovom sídle úradu kópiu žiadosti 

o stavebné povolenie a údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného 

v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle 

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

kosice. 

 

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 (západná časť). Celková dĺžka 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-modernizacia-elektrickovych-trati-met-v-meste-kosice
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-modernizacia-elektrickovych-trati-met-v-meste-kosice
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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 priestorového usporiadania oproti existujúcemu stavu. Dôjde len k výmene 

asfaltového krytu komunikácie.  Úprava nástupnej plochy MHD, dotknuté časti priľahlých 

chodníkov, ostrovčekov nie sú predmetom tohto povolenia.  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. 

Keďže predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad podľa § 60 ods. 1 písm. c) stavebného zákona 

a    § 19 ods. 3   správneho   poriadku   listom   OU-KE-OCDPK-2015/037131/03   zo   dňa 

12. 10. 2015  vyzval stavebníka, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania 

a predmetnú žiadosť doplnil o chýbajúce náležitosti a zároveň predmetné  konanie prerušil 

rozhodnutím OU –KE- OCDPK -2015/037131/4 zo dňa 12.10.2015 .  

Zároveň  tunajší úrad stavebníka  upozornil, že ak nedostatky podania nebudú 

v stanovenej lehote odstránené, správne konanie vo veci stavebného povolenia podľa 60 ods. 

2 písm. c) stavebného zákona a podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov bude zastavené.  

Stavebník dopĺňal podanie  v dňoch 22.10.2015, 29.10.2015, 04. 11. 2015, 

27.11.2015, 02. 12. 2015, 10.12.2015. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Na  základe žiadosti špeciálny 

stavebný  úrad oznámil podľa § 61 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým 

známym účastníkom konania začatie stavebného konania verejnou vyhláškou listom pod č. j.: 

OU-KE-OCDPK-2015/037131/8 zo dňa 13. 11. 2015 a pretože mu boli dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, 

upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

formou verejnej vyhlášky.  Účastníci konania mohli svoje námietky k  stavbe uplatniť 

najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. 

V rovnakej lehote, resp. na ich žiadosť predĺženej lehote, mohli svoje stanoviská oznámiť 

dotknuté orgány. Tunajší úrad zároveň účastníkov konania upozornil, že na neskoršie podané 

námietky sa nebude prihliadať a taktiež upozornil, že ak dotknuté orgány neoznámia svoje 

stanoviská k  stavbe v stanovenej resp. na ich žiadosť predĺženej lehote, bude stavebný úrad 

predpokladať, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

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

príslušnému orgánu oznámenie o začatí stavebného konania, vyhodnotenie spôsobu 

zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, projektovú 

dokumentáciu a súčasne požiadal príslušný orgán o vydanie záväzného stanoviska 

k stavebnému konaniu predmetnej stavby podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. 

Záväzné stanovisko k stavebnému konaniu predmetnej stavby príslušný orgán vydal 

listom č. OU-KE-OSZP3-2015/043222-2 zo dňa 24. 11. 2015, v ktorom potvrdil súlad so 

zákonom o posudzovaní vplyvov a s podmienkami určenými v rozhodnutí vydanom 

v zisťovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-2015/002707 zo dňa 24.02.2015. 

V určenej lehote k  stavbe neboli v priebehu konania  vznesené žiadne námietky 

a neboli vznesené žiadne záporné ani protichodné stanoviská dotknutých orgánov. Oprávnené 

pripomienky a podmienky zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a vlastníkov resp. 

správcov sietí k povoľovanej stavbe stavebný úrad zahrnul  do podmienok tohto stavebného 



 

7 
 

povolenia. Zo strany verejnosti k stavebnému konaniu predmetnej stavby, ktoré bolo 

oznámené verejnou vyhláškou, neboli doručené žiadne pripomienky ani námietky. 

 Stavebník  - Mesto Košice zaslalo na  tunajší úrad list, bez čísla zo dňa 31.12.2015, 

doručený dňa 14. 01. 2016, návrh na prerušenie konania podľa § 29 zákona  č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Tunajší špeciálny stavebný úrad 

rozhodnutím pod č. OU-KE-OCDPK-2015/037131-2016/003407/14 zo dňa 18. 01.2016 

prerušil stavebné konanie (formou verejnej vyhlášky) do doby doplnenia protokolu 

o vykonaní štátnej expertízy, ktorá má povahu konania o predbežnej otázke.   Splnomocnenec  

stavebníka kópiu predmetného protokolu o vykonaní štátnej expertízy predložil tunajšiemu 

stavebnému úradu dňa 29.03.2016. 

 

Predmetná stavba  sa  nachádza na pozemkoch s parcelnými číslami na pozemkoch 

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, ktorá je podľa zákona č. 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, majetkom obce, Mesta Košice, 

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Predmetná komunikácia je zaradená do siete ciest II. triedy  

a slúži ako prieťah ciest, ktoré sú vo vlastníctve a správe mesta Košice a uplatňuje sa k nim 

právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 66/2009 Z. z.  

o niektorých opatreniach pri majetko-právnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré 

prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.     

 Stavebník primerane povahe stavby predložil doklady k žiadosti o stavebné povolenie 

s projektovou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov, 

splnil podmienky, za ktorých môže byť na stavbu vydané stavebné povolenie.  

 

Stavebný úrad podľa § 62 stavebného zákona preskúmal v stavebnom konaní žiadosť 

o stavebné povolenie, a pretože dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 

záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a 

zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným 

zákonom a osobitnými predpismi, špeciálny stavebný úrad  rozhodol tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

P O U Č E N I E 

 

Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie 

v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

 

 V súlade s § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona proti tomuto stavebnému povoleniu, 

ktorému prechádzalo konanie podľa osobitného predpisu (§ 29 zákona o posudzovaní 

vplyvov) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, 

v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov, v lehote do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto povolenia.  
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Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného 

zákona bude vyvesené v obci ( mesto Košice, MČ Košice – Sever) na 15 dní spôsobom 

v mieste obvyklým a súčasne podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona bude vyvesené na úradnej 

tabuli Okresného úradu Košice, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Komenského 52, Košice a zverejnené na webovom sídle úradu, odo dňa jeho vydania až do 

nadobudnutia jeho právoplatnosti, kde je prístupné k nahliadnutiu verejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Viktor Zvolenský 

         vedúci odboru 
 

 

 

 

Doručí sa 

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 Košice, Tomášikova 35, 040 01  Košice 

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

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

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

Košice 

 
Na vedomie 

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

SNP 48/A, 040 11   Košice 

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

48/A, 040 11   Košice 

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

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

11. Východoslovenská  vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, Komenského 50,     

042 48  Košice 

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

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

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

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

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

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

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

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

19. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01  Košice 
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20. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01  Košice 

21. Slovak Telekom a.s.,  Bajkalská 28, 851 01 Bratislava 

22. Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 040 01  Košice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Košice 

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

komunikácie, Tr. SNP 48/A, 040 11   Košice 

34. Ostatní účastníci – verejná vyhláška 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: 

 

 

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

 

 

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

 


