Košice 16. 06. 2016
A/2016/13 751 - 3/II/FIL

ROZHODNUTIE
Mesto Košice, pracovisko Košice –Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ako
vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/v znení neskorších predpisov na základe
návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická prípojka pre obytný
areál TITUS, ul. Klimkovičova, Košice“ podaného dňa 9.05.2016 na stavebnom úrade
spoločnosťou SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO36 184 641
výsledkov ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vedeného v súlade s ust.
§§ 35 – 38 stavebného zákona uskutočneného dňa 14.06.2016, po vyhodnotení stanovísk
a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov

vydáva
podľa ust. §§ 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení noviel

územné rozhodnutie o umiestnení stavby
„Optická prípojka pre obytný areál TITUS, ul. Klimkovičova, Košice“ na pozemkoch
1624/559, 2767/11, 1624/558, 1624/354, 1624/557, 1624/550, 1624/548, 1624/547, 1624/546,
1624/545, 1624/3, 1624/648, 1624/484 KN-C v katastrálnom území Grunt v MČ Košice –
Sídl. KVP a na pozemkoch parc. č. 691/76, 690/29, 690/1 KN-C v katastrálnom území
Myslava v MČ Košice – Myslava tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese č.1
vypracovanom v 05/2016 na podklade kópie z katastrálnej mapy autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Petrom Kostelníkom č. osvedčenia 6045*A2, ktorý je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia
navrhovateľovi: SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO36 184 641
v územnom konaní zastúpeného Ing. Petrom Kostelníkom, Havanská 6, 040
13 Košice
Účelom navrhovanej elektronickej líniovej stavby je pripojenie novostavby obytného areálu
TITUS na ul. Klimkovičovej v Košiciach k optickej sieti spoločnosti SWAN KE s.r.o. Dĺžka
navrhovanej optickej prípojky pre obytný areál TITUS bude cca 400m.
Majetkoprávne vzťahy:
Pozemky na ktorých je navrhovaná líniová stavba sú vo vlastníctve rôznych fyzických
a právnických osôb.
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Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických
komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm.
c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu,
prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach.
V súlade s ust. § 39,39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje stavebný úrad
tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
vypracovanej v 05/2016 a overenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom
Kostelníkom č. osvedčenia 6045*A2.
2. Projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust.
§ 45, § 46, § 47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so
súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej
nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. 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.
3. Navrhovaná trasa optického kábla vedie od stĺpa DPMK na ul. Moskovská v zeleni
smerom na ul. Klimkovičovu.
4. Pred umyvárkou bude križovať miestnu komunikáciu ul. Moskovská podvrtaním a ďalej
smeruje k obytnému areálu TITUS v zelenom páse.
5. V káblovej ryhe bude umiestnená 1x HDPE 40/33+7x10/8mm optická chránička
s minitrubičkami, do ktorej bude následne zafúknutý optický kábel.
6. Spevnené plochy, chodníky a cesty budú križované pretláčaním a uložením do PE
chráničiek. Výkop pre uloženie optického kábla sa predpokladá 25x60cm.
7. Trasa navrhovanej káblovej ryhy bude vedená v súbehu s bytovými domami a chodníkom
pri súčasnom rešpektovaní ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Navrhovaná
optická prípojka je umiestnená v intraviláne mesta Košice.
8. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.
9. Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných sietí v súlade
s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Z.z. o
energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom
znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a
križovaní inžinierskych sietí.
10. Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce podzemné
inžinierske siete – najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych
sietí v zmysle príslušných technických noriem.
11. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov
podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
12. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce prevádzať
ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade
obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať, len so súhlasom
vlastníka resp. príslušného správcu.
13. Pri ukladaní vedenia dodržať priestorovú normu o križovaní a súbehu inžinierskych sietí
(STN 73 6005) a rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných resp.
nadzemných vedení inžinierskych sietí a ustanovenia platných predpisov č. 251/2012 Z.z.
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o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom
znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a
križovaní inžinierskych sietí.
14. Uskutočňovanie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na
uskutočňovanie stavieb stanovenými v ust. § 48-53 stavebného zákona a v súlade
s ustanoveniami vyhlášky 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.
15. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie
platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a
ochrany zdravia ľudí.
16. Navrhovateľ bude rešpektovať vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., závod Košice č. 28384/2016/Ing.Voj. zo dňa 5.04.2016 a pri umiestňovaní stavby
zabezpečí plnenie týchto podmienok:
• Vodohospodárske zariadenia je potrebné rešpektovať a pri projektovaní zachovať
požiadavky STN 73 6005 Priestorová úprava vedení tech. vybavenia.
• Nad verejným vodovodom a kanalizáciou nesmie byť umiestnená podzemná ani
nadzemná stavba. Dodržať
ochranné pásmo
od steny potrubia vodovodu
a kanalizácie t.j. do DN 500mm minimálne 1,5m a nad DN 500mm minimálne 2,5m
na obe strany potrubí.
• V miestach križovania alebo súbehu so zariadeniami VVS prevádzať ručný výkop
z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.
• Pred zahájením zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/02 Z.z. objednať
vytýčenie zariadení vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojok v teréne. K objednávke
pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami. Termín
vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka pátracej
činnosti Ing. Miloslava Galduna, t.č. 0902 968 261.
17. V zmysle vyjadrenia SPP- distribúcia , a.s. Bratislava vydaného dňa 12.04.2016 pod č.
DPPRKe/1444/Ku navrhovateľ zabezpečí:
• Pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských sieti. Objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPPdistribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronický,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk),
• Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných rozvodov vykonávať ručný
výkop
• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p.Karol Koóš, tel.č. +421 55 242 5507)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
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• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov.
• Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsýpu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
• Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie prevádzkovateľa.
• Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
• Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu
• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, ihneď
ohlásiť SPP – Distribúcia, a.s. na tel čísle 0850 111 727.
• Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona
o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
• Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem.
• Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01.
• Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.
• Pri výstavbe spevnených plôch nad osou STL plynovodu, dodržať dostatočné krytie
plynovodu a plyn prípojok.
• Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať aj ďalšie podmienky citovaného vyjadrenia SPP
- Distribúcia, a.s.
18. Navrhovateľ bude rešpektovať existujúce vzdušné VN vedenia VSD, a.s. Košice V
prípade zemných prác v blízkosti vzdušného vedenia práce vykonávať tak, aby nebola
porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava
elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať ochranné pásma stanovené
§ 43 zákona č. 251/2012 Z. z.
19. V zmysle vyjadrenia VSD, a.s. Košice č. 440KE/Go/2016 zo dňa 4.04.2016 pri prácach
v blízkosti podzemných vedení dodržiavať tieto podmienky:
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si navrhovateľ objedná vytýčenie
káblov
zaslaním
objednávky
a mapového
podkladu
na
emailovú
adresu:skripko_stefan@vsds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311 – Ing. Štefan
Škripko, alebo a 0907 901 007 – Zoltán Harsányi.
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•
•
•
•
•
•

V prípade , že bude križované podzemné vedenie VSD alebo dôjde k súbehu výkopu
s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu.
odkryté vedenie chrániť proti mechanickému poškodeniu.
Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novoukladanými inžinierskymi sieťami dodržať
minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a/ tab. 1,2.
Pred zásypom odkrytého kábla prizvať zástupcu organizácie kvôli kontrole
nepoškodenosti vedenia.
Zástupcu VSD kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého
kábla. Kontakt na zástupcu spoločnosti VSD: 055/6101352.
Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jesttvujúcimi NN a VN káblovými
vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén je potrebné na
náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému
poškodeniu v súlade s normami STN 341050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005

20. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817
62 Bratislava k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné
podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
vydané dňa 26.10.2015 pod č. 6611523932 a zabezpečiť nasledovné podmienky:
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD rešpektovať STN 73 6005 pre
priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
• V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potreba preložky vedení alebo
rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom, a.s., tak túto preložku bude možné
zrealizovať len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách.
• Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky
do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte
technikovi Balazs Csaba, csaba.balazs@telekom.sk, 9030903904353.
• Zakazuje sa zriaďovať skládky materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
• Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré si navrhovateľ objedná na
tel. č. 0903904353.
• Všeobecné podmienky:
o V prípade, že je zámer stavebníka v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s./alebo DIGI
SLOVAKIA s.r.o., Röntgenova 26 Bratislava, alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiť
o ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok učených
zamestnancom Slovak Telecom a.s.
o opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné náklady
v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
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o Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy
telekomunikačného zariadenia priamo na povrchu terénu.
o Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou TKZ a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené.
o Upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú odchýlku ±30cm
skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
o Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti najmenej 1,5m na každú stranu od vyznačenej
polohy zariadenia.
o Zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
o Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefóne č. 12129.
o Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIGI
SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia
vykonané bez vedomia ST).
o V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
21. V zmysle vyjadrenia spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, Košice č.
815/2016 zo dňa 14.04.2016 navrhovateľ zabezpečí ochranu existujúceho vedenia
verejného osvetlenia v danej lokalite a pri uskutočňovaní stavby dodrží tieto podmienky:
•

•

•

•
•
•

•
•

Pred zahájením výkopových prác objednať si u správcu verejného osvetlenia
spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, Košice na tel. č.
055/6788632, 0918974 588 presné vytýčenie a hĺbku uloženia podzemného vedenia
verejného osvetlenia nachádzajúce sa v záujmovej oblasti predmetnej stavby.
Pracovníkov realizujúcich výkopové práce je potrebné preukázateľne oboznámiť
s vyznačenou polohou a hĺbkou podzemných vedení verejného osvetlenia, výkop
realizovať s najväčšou opatrnosťou, ručne do 1m od okrajov existujúcich vedení
verejného osvetlenia.
V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení verejného osvetlenia je možné
ich zasypať len so súhlasom spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5,
Košice, kvôli kontrole neporušenosti vedenia. Pri spätnom zásype odkopaných
vedení musí byť tento urobený tak, aby bola dodržaná pôvodná skladba obsypu danej
siete.
Jestvujúce káblové vedenie verejného osvetlenia, ktoré bude počas prác obnažené je
nutné zabezpečiť technickými prostriedkami proti vzniku previsu nedovoleného
priehybu a mechanickému poškodeniu.
V prípade poškodenia káblového vedenia verejného osvetlenia je investor povinný
vymeniť celé káblové pole na vlastné náklady.
Súčasné zariadenie verejného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou poškodené ani
inak dotknuté. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného
verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred
poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou.
Výkopové práce v blízkosti stĺpov verejného osvetlenia je potrebné realizovať tak, aby
nedošlo k narušeniu ich statiky. Všetky práce spojené s rovnaním a opravou základov
stĺpov verejného osvetlenia budú realizované na náklady zhotoviteľa.
Prípadné poškodenie podzemných sietí alebo iný styk so súčasným zariadením
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verejného osvetlenia je nutné okamžite hlásiť na dispečing VO, tel. 0800 175 660
s nepretržitou pohotovostnou službou. Opravy je nutné objednať u spoločnosti
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice.
22. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č.KPUKE2016/8334-02/22455/DU zo dňa 30.03.2016 navrhovateľ bude rešpektovať:
• Navrhovateľ v dvojtýždňovom predstihu písomne oznámi začatie výkopových prác
krajskému pamiatkovému úradu Košice a umožní vstup na stavenisko za účelom
vykonania štátneho pamiatkového dohľadu.
• Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovať v zmysle § 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 SAV.
23. V súlade s vyjadrením Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2016/018272-2 zo
dňa 6.04.2016 navrhovateľ zabezpečí likvidáciu odpadov vznikajúcich z realizácie
stavby nasledovné:
• Zakazuje sa podľa § 13 písm. „a“ a „b“ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť,
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad
alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
• Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. „e“ zákona o odpadoch odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
• Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovateľom týchto odpadov.
• Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na
recykláciu.
• Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných
odpadov.
• V prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa
platných predpisov.
• Stavebník je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spolu so žiadosťou o vydanie
vyjadrenia v zmysle § 99 ods. 1 písm. „b“ bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti
priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie
stavby a kópiu tohto vyjadrenia.
24. Navrhovateľ bude rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti
o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK vydané dňa
23.03.2016 pod č. OU-KE-OSZP3-2016/017443-2/MHU a dodrží
nasledovné
podmienky:
• Pri realizácií stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody
a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov
a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po
ukončení stavebných prác.
• Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému
alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných
a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.
• V prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou,
investor požiada Mesto Košice (ako príslušný orgán ochrany prírody) o súhlas na
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výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 v spojení s § 47 ods.
4 písm. „a“ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
• Súhlas na výrub drevín sa v zmysle § 47 ods. 4 písm. „b“ zákona o ochrane prírody
a krajiny vyžaduje na:
- V rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa 40 cm a viac,
meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom ich rozkonárenia, ak
túto výšku nedosahujú
- súvislý krovitý porast (kry) s plošnú výmeru 10m2 a väčšou.
• Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po
nadobudnutí právoplatnosti povolenia.
• Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
- Stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, tak aby nedochádzalo
k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí
stavby.
- Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí
byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri
činnostiach tak pri parkovaní.
- Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp.
existujúcich príjazdových komunikáciách.
- V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.
• Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu
25. V zmysle vyjadrenia Mesta Košice č. A/2016/11033 zo dňa 29.03.2016 vydaného
k umiestneniu optického kábla bude navrhovateľ rešpektovať pri realizácii stavby tieto
podmienky:
• Pred samotným začatím výkopových prác podmienky pre zásah do spevnených plôch
a verejnej zelene si navrhovateľ vyžiada od správcov mestského majetku, MČ Košice
– Sídlisko KVP, MMK – referát dopravy.
• Križovanie komunikácií a chodníkov riešiť bez výkopovou technológiou.
• Počas prípravy a realizácie stavby rešpektujte príslušné STN, platné VZN mesta
Košice, existujúce podzemné vedenia a ich ochranné pásma.
• O zakreslenie zariadení vo vlastníctve mesta Košice požiadajte priamo správcov
mestského majetku.
26. V zmysle stanoviska cestného správneho organu pre miestne a účelové komunikácie,
ktorým je Mesto Košice vydaného dňa 29.032016 pod č. A/2016/11114 bude
navrhovateľ pri uskutočňovaní stavby rešpektovať tieto podmienky:
• Pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní verejného priestranstva je potrebné
samostatnou žiadosťou požiadať Mesto Košice, odd. výstavby, investícii, stavebného
úradu a ŽP, referát dopravy o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva
s určením presného termínu realizácie prác.
• Pred začatím prác uzatvoriť s oddelením výstavby, investícií a stavebného úradu
zmluvu na zvláštne užívanie komunikácie, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
• V prípade potreby uzávierky komunikácie je potrebné predložiť projekt dočasného
dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou a chválený Krajským
dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach,
podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, podľa § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
• Spevnené plochy a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené
v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu.
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• Križovanie komunikácie káblom VN vedenia realizovať pretláčaním.
• V prípade priečneho prekopania komunikácie spätné úpravy realizovať na celej
ploche prekopávky.
• V prípade pozdĺžneho prekopania komunikácií a chodníkov kryt opraviť v celej šírke
a v celej dĺžke prekopávky.
• Vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách.
• Pri odovzdávaní prizvať zástupcu oddelenia výstavby, investícii a stavebného úradu
Mesta Košice.
27. V zmysle vyjadrenia Dopravného podniku mesta Košice č. 1345/2016/ÚTaÚ/Hr zo dňa
29.03.2016 sa v predmetnom území nachádzajú podzemné vedenia a iné zariadenia
DPMK, a.s. Navrhovateľ bude pri uskutočňovaní stavby rešpektovať nasledujúce
podmienky:
• Po úprave dispozície stavby a príslušných parciel musí zostať umiestnenie stožiarov
trakčného vedenia v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy a technických noriem.
• Počas stavebných prác nedôjde k žiadnym zásahom do základov trakčných stožiarov
a ani k žiadnym zásahom do trakčných stožiarov.
• Počas stavebných prác budú vykonané opatrenia na zaistenie stability trakčných
stožiarov.
• Riešenie zaistenia stability trakčných stožiarov vopred predložiť DPMK na
odsúhlasenie.
• Pri uskutočňovaní stavby bude navrhovateľ rešpektovať aj ďalšie všeobecné
podmienky pre stavebné a montážne práce v ochrannom pásme podzemných
a nadzemných zariadení v správe DPMK, a.s., ktoré tvoria prílohu č. 1 citovaného
vyjadrenia DPMK, a.s.
28. V prípade, ak sa stavbou zasiahne do poľnohospodárskej pôdy, navrhovateľ je povinný
postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy v znení neskorších predpisov, t.j. pred začatím stavebných prác požiadať Okresný
úrad Košice, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona na
použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1 rok
(inžinierske siete, výkopové práce,...) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do
pôvodného stavu.
29. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené
užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
a chodcov.
30. V súlade s ust. zákona o elektronických komunikáciách, navrhovateľ upovedomí
vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred
pred začatím výkopových prác.
31. V zmysle ust. § 56 písm. „b„ stavebného zákona si predmetná stavba nevyžaduje vydanie
stavebného povolenia ani ohlásenia.
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods.1 stavebného
zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie
stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e:
Dňa
9.05.2016 podala na stavebnom úrade spoločnosť
SWAN KE, s.r.o.,
Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO36 184 641 návrh na vydanie územného rozhodnutia
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o umiestnení stavby „Optická prípojka pre obytný areál TITUS, ul. Klimkovičova,
Košice“ na pozemkoch 1624/559, 2767/11, 1624/558, 1624/354, 1624/557, 1624/550,
1624/548, 1624/547, 1624/546, 1624/545, 1624/3, 1624/648, 1624/484 KN-C v katastrálnom
území Grunt v MČ Košice – Sídl. KVP a na pozemkoch parc. č. 691/76, 690/29, 690/1 KN-C
v kat. území Myslava v MČ Košice – Myslava.
Účelom navrhovanej stavby je pripojenie novostavby obytného areálu TITUS na ul.
Klimkovičovej k optickej sieti spoločnosti SWAN KE s.r.o.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.
Navrhovateľ predložil tieto doklady stanovené § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
• Plnomocenstvo pre Ing. Petra Kostelníka, Havanská 6, Košice na zastupovanie
v územnom konaní.
• Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti
vydané Úradom pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrenská
7, Bratislava dňa 2.10.2014 pod č. 2737/OTR/2014.
• Projektovú dokumentáciu pre
územné rozhodnutie
vypracovanú v 05/2016
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Kostelníkom, č. osvedčenia 6045*A2
• Kópiu z kat. mapy predmetného územia.
• Zoznám pozemkov na ktorých je navrhovaná stavba.
• Stanoviska účastníkov konania a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí
a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ako vecne a
miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/v znení neskorších predpisov oznámil začatie územného
konania o umiestnení stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č.A/2016/13
751– 2/II/FIL zo dňa 16.05.2016 a nariadil na deň 14.06.2016 ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním.
Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo začatie
územného konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené aj formou
verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dni na úradnej tabuli stavebného úradu
Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, na úradnej tabuli MČ Košice –Myslava, na úradnej tabuli
MČ Košice – Sídl. KVP a na internetovej stránke Mesta Košice.
Stavba bude umiestnená tak, ako je vyznačená v situačnom výkrese č.1 vypracovanom na
podklade kópie z kat. mapy v 05/2016 a overenom autorizovaným stavebným inžinierom
Ing. Petrom Kostelníkom, č. osvedčenia 6045*A2.
Navrhovaná trasa optického kábla vedie od stĺpa DPMK na ul. Moskovská v zeleni smerom
na ul. Klimkovičovu. Pred umyvárkou križuje miestnu komunikáciu ul. Moskovská
podvrtaním a smeruje k obytnému areálu TITUS v zelenom páse. V káblovej ryhe bude
umiestnená 1x HDPE 40/33+7x10/8mm optická chránička s minitrubičkami, do ktorej bude
následne zafúknutý optický kábel.
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Spevnené plochy, chodníky a cesty budú križované pretláčaním a uložením do PE chráničiek.
Výkop pre uloženie optického kábla sa predpokladá 25x60cm.Po ukončení výstavby bude
terén uvedený do pôvodného stavu. Dĺžka prípojky pre obytný areál TITUS bude cca 400m.
Jedná sa o telekomunikačnú líniovú stavbu. Z tohto dôvodu v súlade s ust. § 3 ods. 2 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
neboli predložené doklady podľa ods. 1 písm. “c“ a „d“ citovanej vyhlášky (zoznám všetkých
známych účastníkov konania, druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností
s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla
susedných pozemkov a susedných stavieb).
Navrhovateľ predložil len zoznám pozemkov v kat. území Grunt a Myslava, na ktorých je
navrhovaná stavba.
Stavebný úrad posúdil návrh aj podľa § 38 stavebného zákona, pričom zistil, že navrhovateľ
nemá vo vlastníctve pozemky pre umiestnenie navrhovanej stavby.
Podľa ust. § 66 ods. 1 „písm. “a“ zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom
záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.
Podľa písm. „b“ citovaného ust. zákona o elektronických komunikáciách môže vstupovať
v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť.
Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 citovaného zákona o elektronických komunikáciách povinnosti
zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na
dotknutých nehnuteľnostiach( iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona).
Stavebný úrad v územnom
konaní posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona
predovšetkým
z hľadiska starostlivosti o životné prostredie hygienické požiadavky,
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, podmienky
ochrany prírody a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Návrh na vydanie územného
rozhodnutia bol posúdený aj z hľadiska plnenia všeobecných technických požiadaviek na
navrhovanie stavieb stanovených § 47 stavebného zákona a všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu stanovených vyhl. 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.
Navrhovaná stavba rieši technickú infraštruktúru pre realizovanú novostavbu obytného areálu
TITUS na ul. Klimkovičovej a teda nie je v rozpore s územným plánom HSA Košice.
Účastníci konania boli oboznámení s navrhovaným umiestnením stavby, jej účelom
a rozsahom a k vydaniu územného rozhodnutia nevzniesli námietky.
Vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie, život a zdravie osôb, požiarnu ochranu,
dopravu a bezpečnosť práce bol posudzovaný dotknutými orgánmi chrániacimi verejný
záujem podľa osobitných predpisov /§ 126 stavebného zákona/, ktorých stanoviská neboli
záporné ani protichodné.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika
rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice vydalo k umiestneniu stavby záväzné
stanovisko č. 12207/2016/D404-ÚVHR/19309 zo dňa 23.03.2016, ktorým vyjadrilo súhlas
s návrhom na územné konanie predmetnej stavby.
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Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, Komenského 52, ŠSOPaK v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP32016/017443-2/MHU zo dňa 23.03.2016 uviedla, že voči navrhovanej stavbe z hľadiska jej
vplyvu na životné prostredie nemá námietky. Pre zabezpečenie ochrany prírody počas
realizácie stavby stanovila podmienky, ktoré boli uložené navrhovateľovi k plneniu vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi zo stavby zabezpečí stavebník v súlade s vyjadrením
Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2016/ 018272 -2 zo dňa 6.04.2016.
Z hľadiská ochrany vodných pomerov navrhované umiestnenie stavby posúdil Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
Komenského 52, ŠVS a v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2016/017568-2 zo dňa
23.3.2016 uviedol , že k vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky.
Mesto Košice, ako vlastník pozemkov na ktorých je navrhovaná stavba v kat. území Grunt
vyjadrilo súhlas s umiestnením optického kábla stanoviskom č. A/2016/11033 zo dňa
29.03.2016 a pre realizáciu stavby stanovilo podmienky, ktoré boli uložené navrhovateľovi
k plneniu vo výrokovej časti rozhodnutia.
K vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická prípojka pre obytný areál
TITUS, ul. Klimkovičova, Košice“ sa kladne vyjadrila MČ Košice – Sídl. KVP stanoviskom
č. 2016/00772-2 zo dňa 26.04.2016 a MČ Košice – Myslava stanoviskom zo dňa 15.04.2016.
Aj stanoviska ďalších dotknutých orgánov k navrhovanému umiestneniu stavby boli kladne.
Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli v rámci ústneho
konania prejednané a boli uložené navrhovateľovi k plneniu vo výrokovej časti tohto
územného rozhodnutia.
Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. „b„ stavebného zákona, stavebné povolenie ani
ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických
komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do
podmienok vo výrokovej časti rozhodnutia aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých
orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.
Stavebný úrad v konaní preskúmal návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 37
stavebného zákona a zistil, že navrhovaným umiestnením stavby nebude ohrozené životné
prostredie nad prípustnú mieru ani život a zdravie osôb.
Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
stanovených vyhl. 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.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre
právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. Vzhľadom na
to, že sa jedná o líniovú stavbu je podľa ustanovenia 40 ods. 1 stavebného zákona lehota
platnosti územného rozhodnutia tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Poučenie:
Podľa §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Košice,
pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Ing. Jarmila Virbová
vedúci referátu stavebného úradu

Podľa zákona č.145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka sadzobníka správnych
poplatkov 59 písm. “a“ bod 2 zaplatil navrhovateľ správny poplatok 100- Eur.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 zákona č. 50/1976
Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení noviel a je zverejnené na úradnej tabuli príslušného stavebného úradu Mesta
Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, na úradnej tabuli
Mestskej časti Košice – Sídl. KVP, Trieda KVP 1, na úradnej tabuli MČ Košice –
Myslava, Pod Horou 22 a na internetovej stránke Mesta Košice www. kosice. sk po
dobu 15 dní.
Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
Ing. Peter Kostelník, Havanská 6, 040 13 Košice
TITUS KLIMKOVIČOVA II.ETAPA, s.r.o., Popradská 64/F, 040 11 Košice
PaedDr. Ján Andráš, Popradská 64/F, 040 11 Košice
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
ostatní účastníci konania – vlastníci pozemkov na ktorých je navrhovaná predmetná
stavba a vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb, ktorých vlastnícke, alebo iné
práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
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Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mestská časť Košice –Myslava, Ing. Iveta Šimková, starostka, Pod horou 22, Košice
Mestská časť košice – Sídl. KVP, Ing. Alfónz Halenár, starosta, Trieda KVP 1, Košice
Mesto Košice, oddelenie VISÚ a ŽP, referát dopravy, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygiena
rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor kríz.riadenia, oddel. CO a kríz. riad., Komenského52, Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP , oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
14. DPMK, a.s., Bardejovská 6, 040 01 Košice
15. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
17. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 01 Košice

