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MESTO KOŠICE 

Vec
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho
pojednávania

Dňa 17.05.2021 podala Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice,
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom "Verejné osvetlenie chodníkov
Ždiarska - trhovisko - Rovníková'' na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2687,2538,2686,
2685,2499,2498,2497,2428,2439,2452,2453 a 2454 v katastrálnom území Jazero.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad L stupľía podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 36
ods. 1 stavebného zákona

oznamuje

začatie územného konania a súčasne nariad'uje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň

15.07.20210 9:30 hod.

so stretnutím účastníkov na mieste stavby na rohu ulíc Rovníková a Ždiarska, na pozemku
KN-C parcelné číslo 2451 v katastrálnom území Jazero.

Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom konania, je povinný strpieť miestne
zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov ak tomuto účelu ich sprístupniť.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit'
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

fO V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že so
stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadat' tunajší stavebný úrad



---------- -- - --

Podľa § 42 ods. 5 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.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko
Košice-Juh, Smetanova 4, Košice, č. dverí 24, v stránkových hodinách (pondelok 800_1200 hod.,
1300_1500 hod., streda 800_1200 hod., 1300_1600 hod., piatok 800_1200 hod.) a pri ústnom
pojednávaní.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4
stavebného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu, webovom sídle tunajšieho úradu - www.kosice.sk a informatívne na
úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Doručí sa:

1. Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7,04012 Košice
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice
3. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79,04001 Košice
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Závod Košice, Komenského 50, 042 48

Košice
7. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
9. Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice

10. UPC BROADBAND SLOVAKIAs.r.o.,Alvinczyho 14,04001 Košice
11. Orange Slovenko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava
12. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,04001 Košice
1~. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice
14. SWANKE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice
15. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice

2 



15. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice
16. Referát TUKE, Ústav výpočtovej techniky, Nemcovej 3, 042 OO Košice
17. Železnice SR, ORKE, sekcia OZT Košice, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice,

Kollárová 10, 040 02 Košice
18. Železnice SR, ORKE, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
19. Železnice SR, ORKE, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27,041

50 Košice
20. Železnice SR, ORKE, sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50

Košice
21. Mesto Košice, oddelenie dopravy a životného prostredia, referát dopravy, Trieda SNP 48/A,

040 11 Košice
22. OR Hasičského a záchranného ZbOlU Košice, Požiarnická 4, Košice
23. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice
24. Účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť predmetnou

stavbou dotknuté (vlastníci susedných pozemkov a stavieb) sa doručuje formou verejnej
vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli MČ Košice - Nad jazerom a zverejnením na
internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk).

Vybavuje: Ing. Šelingová , 055/7208052, eva.selingova@kosice.sk

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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