KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Košice 19.12.2017
Vybavuje/linka: Ing. Bartková/7268253
Číslo: 05975/2017/OD-38362

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Košický samosprávny kraj, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich
ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa § 105 ods.1 písm. c)
zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o dráhach“), ako
orgán
verejnej
správy
vo
veciach
dráh
podľa
§
101
písm. c) zákona o dráhach, v spojení s § 3 písm. b) bod 2 a 3 zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov, na podklade vykonaného konania podľa § 80 stavebného zákona rozhodol
takto:
podľa § 82 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov
povoľuje užívanie
líniovej stavby: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“, v skladbe stavebných
objektov a prevádzkových súborov :
UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo)
PS 14-21-01
TÚ NMM-Havlíčkova, Úpravy CSS - križovatka Komenského – Hlinkova Watsonova
PS 14-21-02
TÚ NMM-Havlíčkova, Úpravy CSS - priechod Bocatiova
PS 14-22-01
TÚ NMM-Havlíčkova, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy
PS 14-22-02
Obratisko Havlíčkova, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy
PS 14-22-11
TÚ NMM-Havlíčkova, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy
PS 14-22-12
Obratisko Havlíčkova, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy
PS 14-22-21
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Poliklinika Sever - informačný systém
PS 14-22-22
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Krajský úrad - informačný systém
PS 14-22-23
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Havlíčkova - informačný systém
PS 14-22-24
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Bocatiova - informačný systém
PS 14-22-31
TÚ NMM-Havlíčkova, Kamerový systém
PS 14-22-32
Obratisko Havlíčkova, Kamerový systém
PS 14-22-41
TÚ NMM-Havlíčkova, Rádiový systém
PS 14-22-51
TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ – zabezpečenie objektu
PS 14-23-41
TÚ NMM-Havlíčkova, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK
PS 14-23-42
TÚ NMM-Havlíčkova, Doplnenie traťového informačného systému
PS 14-23-43
TÚ NMM-Havlíčkova, obratisko Havlíčkova - diaľkové ovládanie
a monitorovanie výhybiek
PS 14-23-51
TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ – riadiaci systém meniarne, diaľkové
ovládanie
PS 14-24-01
TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ – 22kV a časť AC

Telefón
055/7268111

Fax
055/7268119

Bankové spojenie
IBAN:SK52 8180 0000 0070 0018 6505
BIC:SPSRSKBA

IČO
35541016

Internet
http://www.vucke.sk

PS 14-24-02
PS 14-24-03
SO 14-04-01
SO 14-04-01.1
SO 14-05-01
SO 14-05-01.1
SO 14-06-01
SO 14-06-02
SO 14-06-03
SO 14-07-51
SO 14-07-52
SO 14-20-01
SO 14-20-02
SO 14-20-02.1
SO 14-23-03
SO 14-23-04.2
SO 14-23-04.3
SO 14-23-31.2
SO 14-23-31.2a
SO 14-23-31.2b
SO 14-23-31.2c
SO 14-23-31.2d
SO 14-23-31.3
SO 14-23-32
SO 14-23-35
SO 14-25-10.2
SO 14-26-01
SO 14-26-02
SO 14-26-03
SO 14-26-04

TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ – 600(750V) - DC
TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ – riadiaci systém
TÚ NMM-Havlíčkova, Koľajový spodok
TÚ NMM-Havlíčkova, odkanalizovanie koľajiska
TÚ NMM-Havlíčkova, Koľajový zvršok
TÚ NMM-Havlíčkova, Koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Krajský úrad - nástupištia
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Poliklinika Sever - nástupištia
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Bocatiova - nástupištia
TÚ NMM-Havlíčkova, Kábelovod a chráničková trasa
TÚ NMM-Havlíčkova, UČS 05 Kábelovod a chráničková trasa
TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ – stavebné úpravy
TÚ NMM-Havlíčkova, prístrešky na nástupištiach
TÚ NMM-Havlíčkova, prístrešky na električkových nástupištiach
TÚ NMM-Havlíčkova, osvetlenie prístreškov, časť osvetlenie prístreškov
na električkových zastávkach
TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre CSS, odberné elektrické zariadenie
TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre CSS, napájacie vedenie
TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre DPMK, odberné elektrické zariadenie
TÚ NMM-Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Bocatiova
TÚ NMM-Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Poliklinika
Sever
TÚ NMM-Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Krajský súd
TÚ NMM-Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Meniareň „A“
TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre DPMK, napájacie vedenie
TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Havlíčkova -prípojky NN, napájacie vedenie
TÚ NMM-Havlíčkova, EPD - polarizačná drenáž
TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ – VN prípojka, napájacie vedenie
TÚ NMM-Havlíčkova, Trakčné vedenie
TÚ NMM-Havlíčkova, obratisko Havlíčkova – úpravy trakčného vedenia
TÚ NMM-Havlíčkova, Napájacie a spätné vedenie
TÚ NMM-Havlíčkova, Ukoľajnenie,

podľa geometrického plánu č. 41/17 autorizačne overeného dňa 6.11.2017 a úradne overeného
Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 9.11.2017 pod číslom G1-1237/2017
a geometrického plánu č. 42/17 autorizačne overeného dňa 8.11.2017 a úradne overeného
Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 13.11.2017 pod číslom G1-1253/2017,
na pozemkoch:
v katastrálnom území Severné Mesto:
- na parcelách registra KN-C č. 2302, 2453/6, 2655/3, 2782, 2812/3, 2875/35, 2875/38,
2875/60, 2944/19, 3042/10, 8001/1, 8001/2, 8001/4, 8001/5, 8001/6, 8154, 8222, 8283/2,
8283/9, 8283/11, 8287/1, 8287/27, 8302/8, 8309/6, 8309/7, 8309/14, 8309/15, 8315/2,
8315/3, 8317/2, 8318/2, 8318/4, 8318/5, 8318/6, 8318/8, 8320/3, 8320/4, 8320/5, 8325/1,
8325/2, 8326/7, 8327/7, 8334/5, 8334/7, 8339/1, 8339/3, 8339/4, 8339/14, 8341/1, 8341/3,
8341/4, 2756/45, 3042/11, 3042/36, 3046/3, 3046/4, 8327/9,
- parcelách registra KN-E č. 2122, 2152, 2153, 2543, 2547, 2548, 2555, 2666/1, 2668/1, 2674,
2675/2, 2676/2, 2701/18, 2655/3, 2703, 2704/1, 2706/1, 2147/501, 2678, 2679, 2680/1,
2680/2, 2681, 2665/1, 2668/2, 2671, 2672/1, 2673/1, 2673/2, 2675/1,
v katastrálnom území Letná:
- na parcelách registra KN-C č. 202/54, 8150, 8323, 8324, 8149, 8296/38, 8309/3, 8310/4,
8312, 8313/2, 8314, 8310/14, 125,
- parcelách registra KN-E č. 2466, 2467/2, 2484, 2485, 2488, 2733/1, 2797/2, 2465/1, 2468/1,
2489, 2493, 2494/1, 2495, 2795/2, 2796, 2801/1, 2491, 2483/2, 2465/102,
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stavebníkovi: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135,
účel stavby: stavba bude slúžiť na prevádzkovanie mestskej električkovej dopravy v meste
Košice,
opis stavby: išlo o komplexnú modernizáciu električkovej trate v úseku od križovatky
ul. Námestie Maratónu mieru – Strojárenská – Komenského, po obratisko Havlíčkova
a výstavbu novej meniarne „A“ na Havlíčkovej ulici. Modernizácia pozostávala z realizácie
novej konštrukcie električkového spodku a zvršku, vrátane odvodnenia. Boli zrealizované
nové nástupiská električkových zastávok, osadené prístrešky, trakčné vedenie,
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, úprava cestnej svetelnej signalizácie s prvkami
preferencie električkovej dopravy a dynamického riadenia a iné súvisiace technologické
zariadenia.
Špeciálny stavebný úrad určuje podľa § 82 stavebného zákona pre trvalé užívanie
stavby tieto podmienky:
1.
Stavba sa bude užívať v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní musí byť
vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2.
Prevádzkovateľ električkovej dráhy a jej súčastí je : Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice, ktorý je povinný trvalo udržiavať dráhu
v prevádzkyschopnom stave, starať sa o údržbu dráhy v súlade s platnými právnymi
predpismi, najmä zákonom o dráhach, stavebným zákonom, prevádzkovými predpismi
a Zmluvou o prevádzkovaní električkovej a trolejbusovej dráhy uzavretou
s vlastníkom dráhy – Mestom Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, dňa 14.7.2011.
3.
V súlade s rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Sekcia železničnej dopravy a dráh č. 23950/2015/C350-SŽDD/67456 zo dňa
29.10.2015 o výnimke č. 8/2014-C350 zo stavebno-technických požiadaviek
na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh podľa vyhlášky MDPT SR č. 350/2010
Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, STN 28 0318 „Priechodné prierezy
električkových tratí“, STN 73 6425 „Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové
a električkové zastávky“ a STN 28 0337 „Obrysy pre električkové vozidlá“
je prevádzkovateľ dráhy povinný:
3.1 stanoviť najvyššiu rýchlosť pre koľajové vozidlá pohybujúce sa po priľahlej
koľaji okolo nástupísk so zvýšenou nástupnou hranou,
3.2 preukázateľne oboznámiť všetkých pracovníkov, vykonávajúcich činnosti
na prevádzke dráhy a doprave na dráhe, s podmienkami výnimky,
3.3 znenie výnimky vrátane podmienok zapracovať do Prevádzkových predpisov.
4.
Do zavedenia do právnych predpisov SR, najneskôr do 31.12.2020 platí
pre návestidlo určené pre výhybky na električkových dráhach v SR výnimka
č. 12/2015-C350 zo stavebno-technických požiadaviek podľa vyhlášky MDPT SR
č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh, určená rozhodnutím Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh
č. 26984/2015/C350-SŽDD/73038 zo dňa 18.11.2015.
5.
Stavebník odstráni tieto závady a nedorobky na stavbe:
5.1 doplniť sklenené výplne na zábradlí na električkových nástupištiach z dôvodu
poškodenia – termín do 31.1.2018,
5.2 dokončiť sadové úpravy
v zmysle stanoviska
Správy mestskej zelene
v Košiciach č. 2017/007623-36/Ne zo dňa 1.12.2017, vydanom
ku kolaudácii stavby – termín do 20.4.2018.
6.
Dotknuté plochy v správe Správy mestskej zelene v Košiciach odovzdať protokolárne
až po prvej kosbe.
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7.
8.

9.

10.

Stavebník bezodkladne písomne oznámi tunajšiemu stavebnému úradu odstránenie
uvedených závad a nedorobkov na stavbe.
Stavebník je povinný uzavrieť s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,
Komenského 50, Košice, zmluvu na odvádzanie dažďových vôd zo stavby do verejnej
kanalizácie v termíne do 15.1.2018.
V súlade s určením trvalého dopravného značenia a trvalého dopravného zariadenia
Mestom Košice, referátom dopravy, listom č. A/2016/14981 zo dňa 31.5.2016
a v súlade so stanoviskom Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva
PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, Košice, č. KRPZ-KE-KDI-19-944/2015 zo dňa
27.11.2015 je potrebné signálne plány cestných svetelných signalizácií odsúhlasiť
až po praktickom odskúšaní v prevádzke s cieľom koordinovaného riadenia
jednotlivých križovatiek.
Vlastník a prevádzkovateľ stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia
stavby uchovávať po celý čas jej užívania.

Kolaudačné rozhodnutie je zároveň v zmysle § 82 ods. 5 stavebného zákona
osvedčením, že stavba je spôsobilá na prevádzku.
Špeciálny stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka zo dňa 4.12.2017 vylučuje
odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov z dôvodu všeobecného naliehavého záujmu – užívania
verejnoprospešnej stavby.
Stavebník je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnení oslobodený od platenia správneho poplatku.
Odôvodnenie:
Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní
splnomocnil, na základe plnomocenstva zo dňa 30.6.2017 spoločnosť EUROVIA SK, a.s.,
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, podal dňa 30.10.2017 návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na líniovú stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“,
UČS 14.
Na predmetnú stavbu bolo vydané špeciálnym stavebným úradom stavebné povolenie
č. 869/2016/OD-16857 zo dňa 6.6.2016.
Po doplnení návrhu dňa 23.11.2017, špeciálny stavebný úrad v súlade s § 80
stavebného zákona oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie
kolaudačného konania a súčasne navrhol ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 12.12.2017.
Z ústneho pojednávania bol spísaný protokol. Stavba bola zrealizovaná podľa
projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými
odchýlkami. Tieto drobné odchýlky si nevyžadovali osobitné konanie a boli prejednané
na ústnom pojednávaní. Tunajší špeciálny stavebný úrad odsúhlasuje tieto odchýlky, ktoré sú
zakreslené v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby a sú zapísané v protokole
z ústneho pojednávania.
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní dňa 12.12.2017 neboli na stavbe
zistené závady, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. Stavebníkovi boli uložené termíny
na odstránenie zistených závad a nedorobkov tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Ide o nedostatky, ktoré nebránia užívaniu stavby na daný účel.
K návrhu a v priebehu kolaudačného konania boli doložené doklady v súlade s § 17
a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
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V rámci kolaudačného konania boli špeciálnemu stavebnému úradu doručené
od dotknutých orgánov osobitne tieto súhlasné stanoviská:
záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice, č. 2017/05912-04/PPL-Bo zo dňa 22.11.2017,
záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice, č. 2017/06488-02/HŽPaZ zo dňa 27.11.2017,
stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, Košice 040 01,
č. ORHZ-KE3-3006-006/2017 zo dňa 8.12.2017,
záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek
EIA, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OSZP3-2017/050936 zo dňa 12.12.2017,
záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné
prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek
odpadového hospodárstva, Komenského 52, Košice, č. OU-KE-OSZP3-2017/045097
zo dňa 11.12.2017.
Podkladom pre kolaudáciu dráhy a jej súčastí bola technicko-bezpečnostná skúška
stavby podľa § 9 zákona o dráhach a primerane podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 350/2010 Z. z.
o stavebnom a technickom poriadku dráh, o čom bol spísaný súhrnný protokol zo dňa
23.10.2017.
Technicko-bezpečnostnou skúškou bolo overené, že modernizované úseky
električkovej dráhy vyhovujú overenej projektovej dokumentácii, podmienkam stavebného
povolenia, sú funkčné, zaručujú bezpečné a trvalé prevádzkovanie dráhy, resp. že sú splnené
stavebno-technické podmienky pre bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe.
V rámci konania ku stavbe účastníci konania, obec a dotknuté orgány nevzniesli
záporné ani protichodné stanoviská. Stanoviská zúčastnených na ústnom pojednávaní zo dňa
12.12.2017 sú uvedené v protokole z ústneho pojednávania.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek EIA, Komenského 52, Košice, vydal
ku kolaudačnému konaniu záväzné stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2017/050936 zo dňa
12.12.2017, ktorým potvrdil súlad žiadosti o kolaudáciu so zákonom č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 24/2006 Z. z.“) a s podmienkami určenými v rozhodnutí č. OU-KE-OSZP3-2015/002707
zo dňa 24.2.2015, v ktorom rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Predmetné rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ke-modernizacia-elektrickovych-trati-met-v-mestekosice.
V rámci povoľovanej stavby došlo k úprave a ochrane jestvujúcich vedení, úprave
miestnych komunikácií a cesty II. triedy č. 547. Príslušné stavebné úrady vydali na predmetné
stavebné objekty kolaudačné rozhodnutie:
č. OU-KE-OCDPK-2017/042464/8 zo dňa 20.11.2017, vydané Okresným úradom
Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
č. OU-KE-OSZP3-2017/042780 zo dňa 23.11.2017, vydané Okresným úradom
Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP, úsek štátnej vodnej správy,
č. MK/A/2017/21055-14 zo dňa 7.12.2017, vydané Mestom Košice, ref. špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,
č.
431/2017-Ča zo dňa 11.12.2017, vydané obcou Čaňa, zast. starostom Michalom
Rečkom.
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Špeciálny stavebný úrad po uskutočnenom kolaudačnom konaní dospel k záveru,
že nie sú dôvody, ktoré by bránili riadnemu a nerušenému užívaniu stavby, stavba je funkčná,
zaručuje bezpečné a trvalé prevádzkovanie stavby, bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe a jej
užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.
Vylúčenie odkladného účinku odvolania voči rozhodnutiu je odôvodnené existenciou
naliehavého všeobecného záujmu. Technická a funkčná prepojenosť rekonštruovaných častí
tratí a ostatných častí električkových tratí, bráni z vyššie uvedeného dôvodu v súčasnosti
využívaniu značnej časti siete električkových tratí na území mesta Košice, čo spôsobuje
značné problémy s dopravnou obslužnosťou územia prostredníctvom mestskej hromadnej
dopravy. Uvedená výluka dopravy na dotknutých električkových tratiach má významné
negatívne dopady na cestujúcu verejnosť, priepustnosť pozemných komunikácií a životné
prostredie v meste Košice.
Špeciálny stavebný úrad tieto dôvody posúdil a vzal do úvahy, že čím skôr bude
stavba daná do užívania – kolaudačné rozhodnutie bude vykonateľné, tým budú menšie
negatívne dopady na prevádzku dopravy v danom území a v jeho okolí. Preto špeciálny
stavebný úrad vylúčil odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu.
Toto rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja
a zverejnené na webovom sídle Košického samosprávneho kraja www.vucke.sk odo dňa jeho
vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti v súlade s § 38 zákona č. 24/2006 Z. z..
Na základe vyššie uvedeného bolo užívanie stavby povolené tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov proti tomuto rozhodnutiu má účastník právo podať odvolanie, a to do 15 dní odo
dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. Odvolanie je možné podať na Košický
samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. Po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).
Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom
rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c
ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto
rozhodnutia. Odvolanie je možné podať na Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice. Podľa § 140c ods. 10) stavebného zákona podaním odvolania podľa
§ 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.
Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov proti výroku rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Ing. Rastislav Trnka
predseda
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Doručuje sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - stavebník
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice – splnomocnenec a zhotoviteľ
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
UVL a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Spoločnosť Ježišova, Komenského 14, 040 01 Košice
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Reg.odbor, Letná 27, 040 01 Košice
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Na vedomie: (až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ing. Peter Poláček, PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava –
hlavný inžinier projektu
Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R.Štefánika, 823 05
Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava 15
AVDOP s.r.o., Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
MČ Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, 040 01 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 04011
Košice
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, úsek EIA,
Komenského 52, 040 01 Košice
Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
KR PZ SR – KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice ( MMK, Odd. VISÚaŽP, Ref.
dopravy)
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice ( MMK, Odd. VISÚaŽP, Ref. ÚHA)
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. VISÚaŽP, Ref.
životného prostredia a energetiky)
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. VISÚaŽP, Ref.
špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
Slovenský zväz telesne postihnutých, KC, Ludmanská 3, 040 11 Košice
JCDecaux Slovakia, s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava
VVS, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
SPP – Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
DELTA Online spol. s r.o., Lomená 10, 040 01 Košice
SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
TEPLÁREŇ Košice, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice–
správca verejného osvetlenia
Orange Slovensko, a.s., Pri Hati 1, 040 01 Košice
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., prevádzkareň Alvinczyho 14, 040 01 Košice
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Slovanet, a.s., pobočka Košice, Werferova 3, 040 11 Košice
MV SR, Centrum podpory Košice, odd. telek. služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
MO SR, Agentúra Správy majetku, DP Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
Technická univerzita v Košiciach, Ústav VT, Letná 9, 042 00 Košice

Zverejnené podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z..
od: 20.12.2017
do: doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
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