MK/A/2021117164-04/Il/BAL
Košice, 06.októbra 2021

MESTO KOŠICE

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, ako vecne a
miestne príslušný stavebný úrad 1. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
takto

rozhodlo:
Podľa

§ 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl.
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
s názvom „FTTH_KE_IBV Grot - Levická", na uliciach Levická a Novobanská,
v katastrálnom území Terasa, v lokalite Obytnej skupiny GROT IV Košice, v Mestskej
časti Košice Západ, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, pre navrhovateľa:

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
Stavba sa umiestňuje na pozemkoch KN-C parcelné číslo 7109/1, 4718/610,
4718/496, 4718/27, 4718/409, 4718/265, 4718/392, 4718/752, 4718/391, 4718/746, 4770112,
4770/13, 4718/23 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch rodinných domov
situovaných v trase navrhovaného vedenia súbežne s uvedenými pozemkami na južnej a
juhozápadnej strane Novobanskej ulice a na juhozápadnej a západnej strane Levickej ulice:
KN-C parcelné číslo 4680/671, 7111/1, 7112,1 /7113/1, 7114/1, 7115/1, 7090/1, 7090/2,
7090/3, 4718/78, 4718/77, 4718/465, 4718/468, 4718/76, 4718/471, 4718/75, 7140/60,
7140/65, 4718/477, 4718/73, 4718/72, 4718/480, 4718/483, 4718/71, 4718/70, 4718/486,
4718/489, 4718/69, 4718/492, 4718/68, 4718/67, 4718/553, 4718/556, 4718/109, 4718/66,
4718/304, 4718/302, 4718/301, 4718/298, 4718/297, 4718/294, 4718/293, 4718/310,
4718/511, 4718/421, 4718/419, 4718/417, 4718/415, 4718/413, 4718/264, 4718/263, 4718/52,
4718/50, 7136/1, 4718/48, 4718/46, 4718/45, 4718/44 v katastrálnom území Terasa.
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Popis stavby:
Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby optickej siete FTTH do
určených objektov na Levickej a Novobanskej ulici. Trasa je navrhnutá zemnými prípojkami
z existujúceho POBD:KE:LEVI:4718/306_PC1 na Levickej 44.
Nová trasa optickej siete sa v uvedenom bode bude vetviť po uliciach Novobanská
a Levická. Jedna vetva bude umiestnená pozdÍž Levickej ulice jednostranne v chodrúku na
juhozápadnej strane Levickej ulice a bude ukončená pred pozemkom KN-C parcelné číslo
4718/44 v katastrálnom území Terasa.
Druhá vetva bude od POBD:KE:LEVI:4718/306_PC1 na Levickej 44 vedená
v chráničke na južnú stranu Novobanskej ulice, odkiaľ bude ďalej pokračovať v chodníku
popri celej juhozápadnej strane Novobanskej ulice a bude ukončená pred pozemkom KN-C
parcelné číslo 4680/671 v katastrálnom území Terasa.
Sekundárna sieť sa bude budovať mikrotrubičkami 24, 12, 7, 4, 2, 1 x 7/4 mm.
Celková dÍžka hlavnej trasy je 895 m.
Súčasťou stavby sú rozvody a zariadenia ZB štandardne inštalované pre 4 rodinné
domy pre pripojenie bytových objektov v danej lokalite umiestnené na pozemkoch
dotknutých rodinných domov.
Účelom výstavby siete je komplexné riešenie komunikačných potrieb - prenos hlasu,

pripojenie na internet a poskytovanie digitálnej televízie v najvyššej kvalite so zaručeným
vysokým stupňom bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti.
Podrobnejšie umiestnenie a riešenie stavby vyplývajú z predloženej a stavebným
úradom overenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určuj ú tieto podmienky:
1.
2.

3.

Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situáciách osadenia - situačných výkresoch
NI, N2, N3 zo dňa 21.05.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní zo dňa
21.05.2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je
oprávnená osoba Ing. Svätopluk Frohlich, č. osvedčenia 6568* A2, S com SK s.r.o., Na
pántoch 22, 831 06 Bratislava.
Predmetná stavba je inžinierskou stavbou - miestnou elektronickou komunikačnou
sieťou.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Prístup k stavbe bude z existujúcej cestnej siete lokality Obytnej skupiny GROT IV
Košice.
Navrhovateľ je povinný vyhotoviť spodrobnený projekt pre vyhotovenie stavby, ktorý
musí byt' vypracovaný oprávnenými osobami podľa zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov a v zmysle ust. § 45 ods. 1, 2 a 4 a § 46 stavebného zákona a v súlade
s osobitnými predpismi.
Projektová dokumentácia stavby musí byt' vypracovaná v zmysle všetkých platných
právnych predpisov v súlade s ust. §§ 43, 43a - i) a nasledujúcich a§ 47 - 53 stavebného
zákona, v súlade so súvisiacimi platnými technickými normami a osobitnými predpismi,
hlavne z hl'adiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia.
Pri spracovaní projektovej dokumentácie je projektant povinný uplatniť vyhlášku
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
V štádiu projektovej prípravy je navrhovateľ povinný zohl'adniť oprávnené pripomienky
vyjadrení, súhlasov, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
u ich správcov ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie.
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1O. Pri projektovaní stavby a jej súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami dodržať
platné normy, právne a bezpečnostné predpisy.
11. Dokumentácia stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich
ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí. Ak uvedené
vyjadrenia do termínu začatia prác na stavbe stratia platnosť, je nevyhnutné požiadať
príslušných vlastníkov, resp. správcov sietí o vydanie nových stanovísk.
12. 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.
13. Vzhľadom na existenciu zariadení vody, kanalizácie, elektriny, plynu, verejného
osvetlenia a sietí elektronických komunikácií v lokalite stavby rešpektovať existenciu
týchto rozvodov a podmienky stanovené ich vlastníkmi resp. správcami.
14. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov
podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
15. Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce stavby a podzemné
inžinierske siete - najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní
inžinierskych sietí v zmysle príslušných technických noriem.
16. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných
a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a
charakteru.
17. 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. 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. 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.
18. Navrhovateľ je povinný rešpektovať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb zakotvené v § 48 - 53 stavebného zákona a ustanovenia 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.
19. Stavba musí byť riešená tak, aby spÍňala základné požiadavky a všeobecné technické
požiadavky na stavby a výstavbu vymedzené ust. § 43d) stavebného zákona a prílohou 1
Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ust. vyhl. č. 532/2002 Z.z„
osobitnými predpismi a technickými normami.
20. Pri výstavbe musia byt' použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami
zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať
materiál vyhovujúci platným normám v zmysle ust. § 43f stavebného zákona.
21. Navrhovateľ je povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z„ dodržiavať ustanovenia zákona 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.
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22.

23.
24.
25.

26.

27.

Počas

vykonávania stavebných prác musia byt' dodržané predpisy a STN vzťahujúce sa
na uvedené práce a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb na
stavenisku.
Stavebné práce realizovať tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmeme narušované a
obmedzované práva vlastníkov susedných pozemkov a stavieb a ich užívanie.
Križovanie miestnych komunikácií a chodníkov riešiť bezvýkopovou technológiou.
V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ochrana prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/023624-002 zo dňa
15.06.2021 je navrhovateľ povinný dodržať tieto podmienky:
1. Pri realizácii stavebných prác stavebm'k 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.
2. Prítomné 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 :
- Trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najviac od kmeňov drevín
- V blízkosti drevín vykonávať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním
- Navážky vyhÍbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín.
3. Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál
do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne
drevín.
4. HÍbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných
prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť
bližšie ako 2,50 m od päty kmeňa. Pri sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3,0 cm.
Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.
5. Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrenie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
6. Predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo
k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu zelene v bezprostrednom okolí stavby.
7. Všetky používané mechanizmy musia byt' vo vyhovujúcom technickom stave a musí
byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri
činnostiach tak pri parkovaní.
8. Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp.
existujúcich príjazdových komunikáciách.
9. V okolí stavby nevytvárať žiadne skládky odpadov a odpadkov.
10. Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
V prípade nálezu chráneného živočícha počas realizácie stavebných prác, navrhovateľ je
v zmysle § 127 stavebného zákona povinný ihneď oznámiť nález chráneného živočícha
stavebnému úradu a orgánu ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby
sa nález nepoškodil alebo nezničil, do doby, kým o ňom nerozhodne stavebný úrad po
dohode s orgánom ochrany prírody.
Počas prípravy výstavby rešpektovať:
- príslušné všeobecné záväzné nariadenia mesta Košice
- účastnícke optické krabice ZP osadiť v rámci združených objektov technickej
infraštruktúry (skrinky SPP, VSD)
- všetky povrchy dotknuté výstavboq uviesť do pôvodného stavu, resp. do stavu
dohodnutého so správcom mestského majetku v danom území
- križovanie ciest a chodníkov riešiť bezvýhradne bezvýkopovým spôsobom
- postup a organizácia dopravy počas výstavby musia umožniť bezpečný prístup
a užívanie okolitých nehnuteľností, tak aby nebola narušená bezpečnosť a neboli
nadmeme narušované a obmedzované práva vlastníkov resp. užívateľov jestvujúcich
susediacich nehnuteľností
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28.

29.

30.
31.
32.

- po ukončení stavby predložiť geodetické porealizačné zamerarue v digitálnom
spracovaní na MMK - oddelenie ÚHA.
V zmysle stanoviska mesta Košice, štátnej správy na úseku dopravy a pozemných
komunikácií č. MK/A/2021/15482 zo dňa 10.06.2021 dodržať podmienky:
- Dodržať Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 13 o vydávaní povolení na
zvláštne užívanie komunikácií a s tým súvisiacimi výkopovými prácami na cestách
1., II„ III. triedy a na miestnych komunikáciách na území mesta Košice
- Pri stavebných prácach dodržať príslušné technické normy a postupovať v rámci
ustanovení stavebného a cestného zákona
- Požiadať o vyjadrenie správcu komunikácie MČ Košice Západ
- 30 dní pred realizáciou prác požiadať príslušný cestný správny orgán mesto Košice
o zvláštne užívanie miestnych ciest s určením presného termínu realizácie prác.
- V prípade potreby uzávierky miestnej cesty je potrebné predložiť projekt dočasného
dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou a schválený Krajským
dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach,
podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov a podľa§ 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
- Povolenie uzávierky miestnej cesty vydáva príslušný cestný správny orgán mesto
Košice na základe samostatnej žiadosti žiadateľa s určením presného termínu
uzávierky súvisiacou s realizáciou prác
- V prípade pozdÍžneho prekopania miestnej cesty - vozovky, kryt opraviť v šírke
jedného jazdného pruhu a v celej dÍžke prekopávky
- v prípade priečneho prekopania miestnej cesty je potrebné spätné povrchové úpravy
realizovať v celej šírke a celej dÍžke prekopávky
- v prípade pozdÍžneho prekopania chodníka je potrebné spätné povrchové úpravy
realizovať v celej šírke chodníka a v celej dÍžke prekopávky.
V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE2021112308-2/51697 /DU ,SB zo dňa 23.06.2021 je navrhovateľ povinný dodržať tieto
podmienky:
- 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.
Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k
spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
Výkopovú zeminu a stavebný odpad neuskladňovať na stavenisku, ale neodkladne
zabezpečiť ich odvoz zo staveniska v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
S odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rešpektovať aj tieto podmienky:
- zakazuje sa podľa§ 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad
na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť ho
inak ako v súlade s týmto zákonom
- držiteľ ·Odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať
ust. § 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 odpadov
- stavebník je povinný po ukončení stavby predložiť orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vznikajúcich v rámci

6

realizácie stavby spolu s kópiu vyjadrenia č. OU-KE-OSZP3-2021/023729/NIK zo
dňa 29.06.2021.
33. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v platnom znení a
vyhl. č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v platnom znení.
34. V zmysle § 56 písm.· b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných
sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania nevzniesli námietky proti navrhovanému umiestneniu stavby.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia.
V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je zavazné aJ pre
právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Mestu Košice, pracovisku Košice Západ dňa 14.07.2021 podala spoločnosť Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou S com SK s.r.o., Na
pántoch 22, 831 06 Bratislava v zastúpení Ing. Katarínou Nagyovou, návrh na vydanie
územného rozhodnutia pre stavbu s názvom „FTTH_KE_IBV Grot - Levická", v lokalite
Obytnej skupiny GROT IV Košice, na Novobanskej a Levickej ulici v mestskej časti Košice Západ. Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej
stavby bolo začaté územné konanie.
Predložený návrh rieši vybudovanie optickej siete FTTH do určených objektov na
Levickej a Novobanskej ulici s celkovou dÍžkou hlavnej trasy 895 m. Súčasťou stavby sú
rozvody a zariadenia ZB štandardne inštalované pre 4 rodinné domy pre pripojenie bytových
objektov v danej lokalite. Účelom výstavby siete je komplexné riešenie komunikačných
potrieb - prenos hlasu, pripojenie na internet a poskytovanie digitálnej televízie v najvyššej
kvalite so zaručeným vysokým stupňom bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti.
Navrhovaná stavba je riešená v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie s
názvom „FTTH_KE_IBV GROT - Levická" vypracovanej v 21.05.2021 spoločnosťou S com
SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, oprávneným projektantom Ing. Svätoplukom
Frohlichom, č. osvedčenia 6568* A2.
Správny poplatok bol navrhovateľom dňa 14.07.2021 zaplatený vo výške 100 €
(slovom sto eur) podľa pol. 59 písm. a) 2. Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý Je
súčasťou zákona č 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad, pracovisko Košice - Západ, v zmysle § 36 stavebného zákona oznámil
verejnou vyhláškou dňa 10.08.2021 začatie územného konania všetkým známym účastrulmm
konania a dotknutým orgánom a dňa 21.septembra 2021 uskutočnil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním.
Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle
www.kosice.sk vyvesená dňa 17.08.2021 a zvesená dňa 03.09.2021.
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V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení
líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým
počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a
o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania
verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
Na konanie boli prizvaní účastníci konania v zmysle § 34 stavebného zákona.
Verejnou vyhláškou bolo konanie oznámené účastníkom konania t.j. právnickým a fyzickým
osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane
vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté vlastníci dotknutých pozemkov v trase navrhovaného vedenia na južnej a juhozápadnej strane
Novobanskej ulice a na juhozápadnej a západnej strane Levickej ulice.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude
prihliadnuté. Námietky nepodal nikto z účastníkov konania.
Na ústnom pojednávaní dňa 21.09.2021 bol prerokovaný a posúdený predložený návrh
stavby podľa § 37 a súvisiacich ustanovení stavebného zákona. Subjekty prítomné na
pojednávaní boli oboznámené s majetkovoprávnym stavom veci, s projektovou
dokumentáciou stavby a predloženými dokladmi a vyjadreniami resp. stanoviskami
dotknutých orgánov.
Predmetná stavba je situovaná na pozemkoch KN-C parcelné číslo 7109/1, 4718/610,
4718/496, 4718/27, 4718/409, 4718/265, 4718/392, 4718/752, 4718/391 , 4718/746, 4770/12,
4770/13, 4718/23 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch rodinných domov
situovaných v trase navrhovaného vedenia súbežne s uvedenými pozemkami na južnej a
juhozápadnej strane Novobanskej ulice a na juhozápadnej a západnej strane Levickej ulice:
parcelné číslo 4680/671, 7111/l, 7112,1 /711311, 7114/1, 7115/1, 7090/1, 7090/2, 7090/3,
4718/78, 4718/77, 4718/465, 4718/468, 4718/76, 4718/471, 4718/75, 7140/60, 7140/65,
4718/477, 4718/73, 4718/72, 4718/480, 4718/483, 4718/71, 4718/70, 4718/486, 4718/489,
4718/69, 4718/492, 4718/68, 4718/67, 4718/553, 4718/556, 4718/109, 4718/66, 4718/304,
4718/302, 4718/301, 4718/298, 4718/297, 4718/294, 4718/293, 4718/310, 4718/511,
4718/421, 4718/419, 4718/417, 4718/415, 4718/413, 4718/264, 4718/263, 4718/52, 4718/50,
7136/1, 4718/48, 4718/46, 4718/45, 4718/44 v katastrálnom území Terasa.
Pôvodne uvádzané pozemky KN-C parcelné číslo 4680/985, 4718/754 v kat. území
Terasa nie sú umiestnením stavby dotknuté.
Trasa elektronickej siete bude vedená intraviláne mesta Košice na pozemkoch
s príslušnosťou k zastavanému územiu obce.
Podľa§ 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení:
Práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na
cudziu nehnuteľnosť,
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy
a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej
výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými
bremenami49) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu
do katastra nehnuteľností podá podnik. 50) Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva
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siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia
podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
Navrhovaná stavba je „sieťou novej generácie", zhotovenie ktorej je vo verejnom
záujme. Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti
elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa § 139
ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z § 66
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach.
Navrhovateľ koná vo verejnom záujme podľa § 66 ods. 6 a 7 zákona o elektronických
komunikáciách a v zmysle potvrdenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb zo dňa 13.06.2018.
Stavba je v časti umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné číslo 7109/1, 4718/610
v kat. území Terasa, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 12576 zo dňa 06.08.2021 vo
vlastníctve mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice. Mesto Košice uplatnilo k návrhu
písomné stanovisko č. MK/A/2021/15489 zo dňa 01.07.2021, v ktorom súhlasí s umiestnením
stavby s podmienkami uvedenými v citovanom stanovisku. Vo vzťahu k dotknutým
pozemkom poukazuje na potrebu vyžiadania súhlasu od Mestskej časti Košice Západ, ktorá
má uvedené pozemky v nájme za účelom výstavby technickej vybavenosti - prístupovej
komunikácie k obytnému súboru GROT IV Košice a za účelom vybudovania chodníka na
Novobanskej ulici.
Stavba je taktiež v časti umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4718/496,
4718/27, 4718/409, 4718/265, 4718/392, 4718/752, 4718/391, 4718/746, 4718/23
v katastrálnom území Terasa, ktoré sú vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Západ podľa
listov vlastníctva č. 12911 a 16048 zo dňa 06.08.2021.
V konaní bolo uplatnené písomné vyjadrenie Mestskej časti Košice - Západ č.
1444/2021/0R zo dňa 14.07.2021, v ktorom Mestská časť Košice - Západ uvádza, že ako
vlastník dotknutých parciel a správca peších a miestnych obslužných komunikácií vydá
stanovisko k predmetnému investičnému zámeru po vysporiadaní majetkovoprávnych
vzťahov v predmetnej veci.
Zástupcovia Mestskej časti Košice - Západ zároveň uplatnili vyjadrenie pri ústnom
pojednávaní dňa 21.09.2021 uvedené v zápisnici z pojednávania, v ktorom uviedli, „že
Mestská časť Košice - Západ má povinnosť uplatňovať nárok spočívajúci v úhrade
zriadenia vecného bremena. V tomto konaní vystupuje v pozícii aj správcu týchto
nehnuteľností a teda v budúcom období sa bude musieť vysporiadať s finančnými nákladmi
na ich opravu. Finančné prostriedky, ktoré sú získavané ako odplata za zriadenie vecného
bremena sú súčasťou fondu na ďalšiu údržbu nehnuteľného verejného majetku. Na základe
týchto skutočností MČ Košice - Západ nemôže vydať kladné stanovisko k vydaniu
územného rozhodnutia až do doby uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena".
Mesto Košice a Mestská časť Košice - Západ ako vlastníci dotknutých pozemkov
príp. stavieb majú vo vedenom územnom konaní postavenie účastníkov konania. Mestská
časť Košice - Západ má zároveň postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a) stavebného
zákona.
Podľa§

140a) stavebného zákona:
1) Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je
b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo
stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty,
c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to
ustanovuje osobitný predpis. 15)
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2) Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice sú dotknutými
orgánmi mestské časti, ak podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
vykonáva kompetencie stavebného úradu hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
alebo Štatútu mesta Košice kompetencie stavebného úradu vykonáva mesto Košice. Ak
kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť, dotknutým orgánom je hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice.
3) Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v
rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné
stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a
vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona.
4) Obec ako dotknutý orgán uplatňuje v konaniach obsah územnoplánovacej dokumentácie,
najmä zásady a regulatívy záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie
záujmy, akjej to vyplýva z osobitných predpisov.
Podľa § l 40b) stavebného zákona: Záväzné stanovisko
1) Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas
alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými
predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného
stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia
záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
2) Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti
ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznoni stanovisku je povinný vždy uviesť
ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či
týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa
tohto zákona.

V zmysle ust.§ 140a) ods. 1 písm. b) stavebného zákona je dotknutým orgánom podľa
tohto zákona obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka
pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty. V zmysle
ust. § 117 ods. 1 stavebného zákona je stavebným úradom obec, čo v podmienkach Košíc
znamená, že stavebným úradom je Mesto Košice.
V zmysle ust. § 140a) ods. 1 písm. b) stavebného zákona je Mestská časť Košice Západ dotknutým orgánom ako vlastník technického vybavenia daného územia (dopravná
infraštruktúra).
Vyjadrenia mestskej časti nemajú povahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu
podľa § 140b) stavebného zákona uplatňujúceho požiadavky v rozsahu svojej ·pôsobnosti
ustanovenej osobitným prepisom.
Stavebný úrad vo vednom územnom konaní preskúmal a prerokoval uplatnené
vyjadrenia Mestskej časti Košice Západ a posúdil, že nemajú charakter námietok a nesmerujú
voči samotnému vydaniu územného rozhodnutia.
V stanovisku, v ktorom mestská časť poukazuje na potrebu uplatňovania nárokov
mestskej časti na úhradu za zriadenie vecného bremena, z dôvodu následného využitia takto
získaným finančných prostriedkov na ďalšiu údržbu verejného majetku, nie sú uplatnené
pripomienky smerujúce voči umiestneniu predmetnej stavby ani požiadavky vyplývajúce
z osobitných predpisov podľa§ 126 stavebného zákona záväzného charakteru.
Zároveň z vyššie uvedených dôvodov uplatnené opatrenia Mestskej časti Košice Západ nebolo dôvodné posudzovať postupom podľa § 140b a § 136 stavebného zákona.
Práva a povinnosti podniku (navrhovateľa) k cudzím nehnuteľnostiam sú upravené v §
66 ods. 1 - 5 zákona o elektronických komunikáciách (spôsobenie škody, uvedenie do
pôvodného stavu, náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľnosti atď.) a ich naplnenie resp.
vymáhanie ich plnenia je nad rámec pôsobnosti stavebného úradu v konaniach podľa
stavebného zákona.
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Nakoľko sú v konaní naplnené požiadavky § 66 ods. 1 v spojení s ods. 6 a 7 zákona
o elektronických komunikáciách súhlas vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby podľa §
38 stavebného zákona a § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. č. 453/2000 Z.z. sa v územnom konaní
nevyžaduje. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona
o elektronických komunikáciách sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých
nehnuteľnostiach.

V konaní bol ďalej preskúmaný a posúdený súlad navrhovanej stavby s platnou
Územnoplánovacou dokumentáciou Hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice (ÚPN HSA) v
zmysle jej zmien a doplnkov, ktorá lokalitu danej stavby rieši ako obytné plochy málo
podlažnej zástavby. ÚPN HSA nestanovuje podrobné funkčné, priestorové a kompozičné
regulatívy ani podrobné zastavovacie podmienky na umiestnenie navrhovanej stavby na
daných pozemkoch. Umiestnením rozvodu, ktorého účelom je pripojenie objektov rodinných
domov povolenej obytnej lokality na rozvody elektronických komunikačných sietí, je v súlade
s funkčným využitím územia podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie.
Tunajší úrad v územnom konaní posúdil návrh podľa§ 37 a súvisiacich ustanovení
stavebného zákona predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb
požadovaného opatrenia v území. Ďalej bol preskúmaný a posúdený rozsah navrhovanej
stavby, podmienky jej umiestnenia a jej koordinácia s inými činnosťami v danom území. Bol
posúdený súlad s podmienkami daného územia, vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie,
súlad so všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb stanovených § 4 7
stavebného zákona a požiadavkami osobitných predpisov v zmysle ust. § 126 stavebného
zákona, vyhl. č. 532/2002 Z.z. a osobitných predpisov. V konaní boli preskúmané,
prerokované a posúdené stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie je vypracovaná oprávnenou osobou v súlade s
§ 45 ods. 2 písm. b stavebného zákona. Navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické
požiadavky na navrhovanie stavieb podľa § 4 7 stavebného zákona a všeobecné technické
a územnotechnické požiadavky na výstavbu podľa ustanovení stavebného zákona a vyhlášky
č. 532/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov. Pri posudzovaní návrhu stavebný úrad prihliadal
k vyššie uvedeným hl'adiskám a k uplatneným stanoviskám účastníkov konania a dotknutých
orgánov.
Návrh na vydanie územného rozhodnutia vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu, požiadavkám na ochranu zdravia, životného prostredia,
bezpečnosti práce a pod. Súlad stavby s požiadavkami vymedzenými v § 126 stavebného
zákona bol posudzovaný príslušnými dotknutými orgánmi chrániacimi verejný záujem podľa
osobitných predpisov, ktorých vyjadrenia a záväzné stanoviská podľa ust. § 140a) a 140b)
stavebného zákona nie sú záporné ani protichodné a ktoré boli v konaní zohl'adnené. U tých
dotknutých orgánov, ktoré v konaní neuplatnili svoje stanoviská má stavebný úrad za to, že
s vydaním územného rozhodnutia z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
V oči návrhu neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli primerane k povahe a rozsahu stavby
doložené potrebné doklady v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona:
- majetkovoprávne podklady zabezpečené stavebným úradom z portálu oversi.gov.sk
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie,
- dohoda o plnomocenstve na zastupovanie navrhovateľa zo dňa 06.12.2020 a plná moc zo
dňa 03.03.2020,
- Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky - potvrdenie zo dňa 17.07.2013 a 13.06.2018
- stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov : stanovisko Mesta Košice zo dňa
01.07.2021, stanovisko Mesta Košice CSO zo dňa 10.06.2021; vyjadrenia MČ Košice Západ
zo dňa 14.07.2021 a ústne do zápisnice z pojednávania zo dňa 21.09.2021; záväzné
stanovisko MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu zo dňa 20.07.2021; záväzné
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stanoviská Okresného úradu Košice OSoŽP, Oddelenie OPaVZŽP ŠSOPaK zo dňa
15.06.2021, ŠSOH zo dňa 29.06.2021, ŠVS zo dňa 08.06.2021; stanovisko Okresného úradu
Košice odbor krízového riadenia zo dňa 11.06.2021; stanovisko Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zo dňa 15.06.2021; stanovisko KR PZ KDI zo
dňa 22.06.2021; záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa
23.06.2021; stanovisko SMZ v Košiciach zo dňa 21.09.2021 (emailom); vyjadrenia
vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia : Slovak Telekom, a.s. zo dňa
09.07.2021, Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť zo dňa 29.06.2021,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 15.06.2021, Východoslovenská
distribučná, a.s. zo dňa 08.06.2021, SPP- Distribúcia, a.s. zo dňa 02.06.2021, ANTIK
Telecom s.r.o. 29.07.2021, MO SR zo dňa 11.06.2021, MV SR zo dňa 11.08.2021.
Oprávnené požiadavky pre projektovú prípravu stavby a spracovanie projektovej
dokumentácie, vyplývajúce z písomných vyjadrení dotknutých orgánov ako aj stanovísk
správcov verejných rozvodov inžinierskych sietí, stavebný úrad zosúladil a zakomponoval do
podmienok, uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.
Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a predloženú
dokumentáciu pre územné konanie a posúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade
so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä§ 47 stavebného
zákona ako aj s vyjadreniami dotknutých orgánov podľa povahy veci.
Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, posúdilo návrh na umiestnenie stavby
podľa § 37 stavebného zákona, v spojení s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné
záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania nad prípustnú mieru. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné,
ich oprávnené pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou
vyhláškou a musí byt' vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom sídle
www.kosice.sk po dobu 15 dní. Posledný deňje tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s§ 53 a§ 54 zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda
SNP 48/A, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Ing. Ivq a amárová
poverená astupovaním
vedúceho odde enia stavebného úradu
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Doručí

1.
2.
3.
4.

sa
Ing. Katarína Nagyová, S com SK, s.r.o., Rozvojová 2, Biznis centrum časť A, 040 11
Košice
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice
Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice (2 vyhotovenia - jedno pre
informatívne zverejnenie na úradnej tabuli)
Ostatní účastníci konania - právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane vlastníkov susedných pozemkov a stavieb,
ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - vlastníci dotknutých pozemkov v trase
navrhovaného vedenia na južnej a juhozápadnej strane Novobanskej ulice a na
juhozápadnej a západnej strane Levickej ulice - verejná vyhláška

Na vedomie
5. Mesto Košice, Odd. VISÚažP, Ref. dopravy, Trieda SNP 48/A, Košice
6. Mesto Košice, Odd. právne a majetkové, ref. nakladania s majetkom, Trieda SNP 48/A,
Košice
7. MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice,
Hlavná 6, Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, odd. OPaVZŽP, ŠSOH, Komenského 52, Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, odd. OPaVZŽP, ŠSOPaK, Kamenského 52, 041 26
Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, odd. OPaVZŽP, ŠVS, Kamenského 52, 041 26
Košice
13. Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového
plánovania, Komenského 52, 040 01 Košice
14. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
15. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, Košice
17. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice
20. DPMK a.s. Bardejovská 6, Košice

Pozn. Žiadame starostu dotknutej Mestskej časti Košice - Západ o informatívne zverejnenie
tohto rozhodnutia na verejne prístupnom mieste a o následné vrátane priloženého záznamu
o vyvesení a zvesení rozhodnutia tunajšiemu úradu.

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.

