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MK! A/2021/14065-02/IV /KRV
Košice 19.04.2022

MESTO KOŠICE

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

Dňa 06.04.2022 podala spoločnosť spp - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy
44/b, Bratislava (IČO: 35 910739), na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu
stavby s názvom "Rekonštrukcia plynovodov U002787 Košice - Barca, STL2 - RS
Nižné Kapustníky, katastrálne územie Jazero v Košiciach", v členení na stavebné objekty
a prevádzkové súbory:
SO - 01 VTL plynovod DN 150 PN 40
SO - 02 STL plynovod DN PE D500
SO - 03 Prepoje a odpoje
SO - 03.1 Demontáž technológie RS
SO - 07 VN elertrická prípojka
SO - 07.1 Odberné elektrické zariadenie
SO - 08 NN elektrická prípoj ka
PS - Ol Regujačúä stanica plynu

Na predmetnú stavbu bolo stavebným úradom - Mesto Košice, pracovisko Košice -
Juh, Smetanova 4, Košice vydané stavebné povolenie pod č. MK!A/2018/13446-02/IV-FED,
dňa 12.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

" Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, Košice ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad l. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 80
ods. 1 stavebného zákona a v súlade s vyhláškou Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona

oznamuje

začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

26.05.2022 o 09.30 hod.,.
so stretnutím účastníkov konania na stavebnom úrade - Mesto Košice, pracovisko Juh,
Smetanova 4, Košice, (budova Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Juh),
2. poschodie, č. dv. 22., s nasledovným pokračovaním na mieste stavby.
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Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný pripraviť
doklady v súlade s § 18 vyhlášky Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a to:

• Dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, originál právoplatného
stavebného povolenia .

• Projekt požiarnej ochrany a stanovisko k projektu od OR Hasičského a záchranného
zboru Košice.
Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom konania, je povinný strpieť miestne

zisťovanie podľa § 38 ods. 1 správneho poriadku a k tomuto účelu ich sprístupniť.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, Mesto Košice,

pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, Košice, Č. dverí 22, 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 § 80 ods. 1 stavebného
zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho
orgánu, webovom sídle tunajšieho úradu - www.kosice.sk a infotmatívne na úradnej tabuli
príslušnej mestskej časti. Posledný deň tejto lehoty je v oaederečeei ;
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Ing. Ivet Kramárová
poveren' zastupovaním

vedúceho oddel nia stavebného úradu

Doručí sa
l. - Spp distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 l l Bratislava
2. Vladimír Chladoň, spp distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/b, 825 l l Bratislava
3. Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7,040 12 Košice + informatívna verejná vyhláška
4. OR HaZZ v Košiciach, Požiamická 4, Košice
5. Inšpektorát práce Košice, Masarykova č.lO, Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská l, Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice
8. Ostatní účastníci kolaudačného konania (vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená) -

verejná vyhláška

Vybavuje: Ing. Kravianska, tel.: 055/720 8045, e-mail: ivana.kravianska@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. ~ KÁ Č v/ MESTS . AST 7 
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