
MESTO KOŠICE 
MKJA/2022114262-03/IV/TOM
Košice, dňa 22.06.2022

Vec
Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení platnosti rozhodnutia o umiestnení
stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovatel': SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Povodie Hornádu, odštepný závod, so sídlom Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice (IČO: 36
022047) podal dňa 08.04.2022 žiadosť o predÍženie platnosti územného rozhodnutia
o umiestnení stavby s názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého
brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550 (absolútny rkm 135,900- 137,550)" na pozemku KN -
C parcelné číslo 4480/1 v katastrálnom území Jazero - v Mestskej časti Košice - Nad Jazerom.

Dňom podania žiadosti o predÍženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení
predmetnej stavby bolo začaté územné konanie o predÍžení platnosti rozhodnutia o umiestnení
stavby

Tunajší stavebný úrad - Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh taktiež uvádza
nasledovnéskutočnosti:

Navrhovaná líniová stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov (SO):
SO 01 - Príprava územia
SO 02 - Ochranný múr
SO 03 - Podzemná tesniaca stena
SO 04 - Obslužnákomunikácia.

Kapacita líniovej stavby:
Navýšenie I'avého brehu hrádze Hornáduje navrhnutév dÍžke 1 555,77 m.
Maximálna výška navrhovanej líniovej stavby bude na kóte 199,45 m.n.m. Bpv.
Navrhovaná stavba o celej vyššie uvedenej objektovej skladbe je navrhnutá na vlastnom

pozemku navrhovatel'a. Jedná sa teda o úpravu hrádze (navýšenie jestvujúcej I'avobrežnej
ochrannejhrádze rieky Hornád v intraviláne mesta Košice - v MČ Košice - Nad jazerom), ktorá
spočíva vo výstavbe ochranného múru a v zriadení podzemnej nepriepustnej (tesniacej) steny,
ktorej zriadenie je navrhnuté do hÍbky 2 m pod úroveň chráneného územia. Na vzdušnej strane
pri päte hrádze je navrhnuté obnoviť obslužnú komunikáciu 3 m plus krajnice š. 0,5 m
s výhybňami vo vzdialenosti cca 100m.

Pre navrhovanú činnosť "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava I'avého brehu
Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" bolo vedené zisťovacie konanie podl'a zákona Č. 24/2006 Z.z.

fO

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



neskorších predpisov (d'alej len "zákon o ElA"). Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania
vplyvov na ŽP vydal dňa 06.12.2016 rozhodnutie Č. OU-KE-OSZP3-2016/044356. Z rozhodnutia
vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona o ElA (rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2016).

Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné
prostredie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu,
ktorý ho vydal - na adrese:https://www.enviroportal.skJskJeia/detail/kosice-protipovodnova
ochrana-mesta-uprava-Iaveho-brehu-homadu-v-rkm--1.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova Č. 4, 040 79 Košice svojím listom
pod Č. MKlA/2022/14262-02/IV/TOM zo dňa 19.04.2022 vyzvalo navrhovatel'a (poplatníka) na
zaplatenie správneho poplatku za podanie predmetnej žiadosti o predÍženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení predmetnej stavby doručeného na tunajší stavebný úrad podl'a položky Č. 59 písm.
b/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov.

Tunajší stavebný úrad taktiež uvádza, že správny poplatok vo výške 20 eur za podanie
predmetnej žiadosti o predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby bol následne
v stanovenej lehote, a to dňa 29.04.2022 zaplatený.

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Mestom Košice,
pracovisko Košice - Juh, Smetanova Č. 4, 040 79 Košice pod Č. MKlA/2017/10403-04/IV/TOM,
MKlA/2019/03466-02/IV/TOM dňa 16.12.2019, pričom právoplatnosť nadobudlo dňa
22.01.2020.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova Č. 4, 040 79 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, podl'a § 36
ods. 1 a 4 stavebného zákona

oznamuje

začatie územného konania o predlžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou
vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu (žiadosti) ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň

04.08.2022 o 09,30 hod.

so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade - Mesto Košice, pracovisko Košice -
Juh, Smetanova č. 4, Košice, 2. posch., miestnost' Č. 27 (budova Miestneho úradu Mestskej časti
Košice - Juh) a následným pokračovaním na mieste stavby.

Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania o predÍžení platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby je povinný strpieť miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k tomuto účelu ich sprístupniť.
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Účastníci územného konania o predÍžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby môžu
svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim
nebude prihliadnu té.

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 požiadať tunajší stavebný úrad
o predÍženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania o predÍžení
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote ( na jeho
žiadosť ) svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

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 č. 4, 040 79 Košice, č. dverí 27, v stránkových hodinách (pondelok 800_1200 hod.,
1300_1500 hod., streda 800_1200 hod., 1300_16°0 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.

Toto 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.

Začatie konania (v prípadoch líniovej stavby, alebo aj zvlášť rozsiahlej stavby - stavby s
vel'kým počtom účastníkov konania) tunajší stavebný úrad oznamuje aj verejnou vyhláškou,
ktorou upovedomuje všetkých účastníkov konania, nakoľko sa jedná o vel'ký počet účastníkov
konania. Stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že
mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Komenského 52, Košice, ako dotknutý orgán podľa § 140a
stavebného zákona, žiadame o zaslanie písomného záväzného stanoviska podľa § 140b
stavebného zákona k územnému konaniu o predlžení platnosti rozhodnutia o umiestnení
stavby "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm
29,900 - 31,550 (absolútny rkm 135,900 - 137,550)". Dokumenty stanovené v ustanovení § 140c
ods. 2 stavebného zákona k vydaniu záväzného stanoviska v prílohe zasielame.

Prílohy pre Okresný úrad Košice:
l. žiadosť o predÍženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby vrátane písomného

"vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí Okresného úradu
Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných
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zložiek životného prostredia č. OU-KE-OSZP3-20 16/044356 zo dňa 06.12.2016 vydanom v
zisťovacom konaní (vypracoval- schválil: Ing. Maroš Giba, vedúci OIČ),

:'-'~., 
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Ing. Iveta ramárová
poverená z stupovaním

vedúceho oddeleni stavebného úradu

Doručí sa
1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátn podnik, Povodie Hornádu,

odštepný závod, Ďumbierska č. 14,041 59 Košice
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava

mestská časť Ružinov 821 05
3. Mestská časť Košice - ad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice + informatívna verejná

vyhláška
4. Mestská časť Košice - V šné Opátske, Nižná úvrať 25, Košice + informatívna verejná

vyhláška
5. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 II Košice
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 81745 Bratislava
7. Ing. Jozef Kutný - HYDROPROJEKT KOŠICE, s.r.o. v skratke HP, s.r.o.; Kukučínova 23,

040 Ol Košice (spracovateľ dokumentácie pre územné rozhodnutie)
8. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát životného prostredia a energetiky,

Tr. SNP 48/A, Košice
9. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice
10. Mesto Košice, odd. strategického rozvoja, referát výstavby, Tr. SNP 48/A, Košice
11. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1,04266 Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP - ElA, Komenského 52, Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52,

041 26 Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
16. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice
11. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. l, Košice
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19. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
20. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, 041 02

Košice
21. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, SAMaV Košice, Komenského 39/A, Košice
22. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
23. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi

mostami 2, Košice
24. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
25. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
26. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48

Košice
27. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28. MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská č. 3, 042 92 Košice
29. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského č.

7, Košice
30. Ostatní účastníci konania t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov
môžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté (§ 34 ods. 2 stavebné zákona) - verejnou vyhláškou
vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu formou zverejnenia na
internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk).pričom vyššie uvedení účastníci konania
sa upovedomujú aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestskej časti Košice - Nad jazerom a Mestskej časti Košice - Vyšné Opátske, ktorá má len
informatívny charakter

Vybavuje: Ing. Tomko, Telefón: 0551 720 80 48

Informácie o spracúvaní osobných údajov podl'a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom 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 prevádzkovatel'a www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovatel'a.
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MESTSKA ČASŤ

Košice - 1 ad jazerom
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