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ROZHODNUTIE 
 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre 

diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v 

spojení s § 120 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových 

mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o 

doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o  katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie,  ktorým   

 

p o v o ľ u j e 

 

podľa § 66 stavebného zákona  Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 

Bratislava  (ďalej len „stavebník“)   

 

stavbu :  Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek (ďalej len „stavba“) 

   

stavebné objekty: 

010-00 Rekultivácia dočasne zabratej poľnohospodárskej pôdy 

020-00 Demolácie 

060-01 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2 

060-02 Vegetačné úpravy ciest II. a III. triedy 

060-03 Vegetačné úpravy miestnych komunikácií 

100-00 Rýchlostná cesta R2 

103-00 Mimoúrovňová križovatka Košice-juh 

103-01 Vetvy "H a H1" križovatky Košice-juh (R2/R4 - c. 17 smer Milhosť) 

103-02 Vetva "I, I1 a J" križovatky Košice-juh (R2/R4 - c. 17 smer Košice) 

104-00 Mimoúrovňová križovatka Krásna 

104-01 Vetva "A" križovatky Krásna 

104-02 Vetva "B" križovatky Krásna 

104-03 Vetva "C" križovatky Krásna 

104-04 Vetva "D" križovatky Krásna 

105-00 Mimoúrovňová križovatka Hrašovík 

105-01 Vetva "C" križovatky Hrašovík 

105-05 Vetva "D" križovatky Hrašovík 

106-00 Cestné objekty - úprava ciest I., II. a III. triedy 

106-01 Úprava cesty II/552 

106-02 Dočasná obchádzka na  II/552 

106-03 Úprava cesty III/3410 
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Prístupové cesty 

111-00 Prístupové cesty v k.ú. Valaliky 

112-00 Prístupová cesta v km 12,0 R2 k spaľovni a ČOV 

113-00 Prístupová cesta do obce Kokšov Bakša v km 13,4 R2 

114-00 Prístupové cesty mesta Košice 

114-02 PC v km 13,00 vpravo 

114-03 PC v km 13,50 vľavo 

114-04 PC v km 13,750 vpravo, ZÚ – 0,034 a km 0,142 – KÚ 

114-05 PC v km 13,750 vpravo km 0,034 – 0,142 

114-06 PC v km 16,900 R2 

114-07 PC v km 18,635 ( ZÚ- km 0,103) 

114-08 PC v km 18,635 ( 0,103-KÚ) 

114-09 PC v km 19,885 

114-10 PC v km 11,230 - pri odpočívadle Valaliky 

115-00 Prístupová cesta v km 21,00 R2 vpravo 

115-01 PC v k.ú. Krásna, ZÚ - km 1,470 

115-02 PC v k.ú. Zdoba, km 1,470 - KÚ 

116-00 Prístupová cesta v km 21,750 vľavo 

116-01 PC v k.ú.Zdoba, ZÚ – km 0,416  

116-02 PC v k.ú. Košická Nová Ves, km 0,416 – KÚ 

Mostné objekty 

208-00 Most na R2 v km 11,1 R2 nad železničnou traťou a cestou III/3416 

209-00 Most nad R2 v km 11,9 R2 na prístupovej ceste k spaľovni a ČOV 

210-00 Most nad R2 v km 13,3 R2 na prístupovej ceste do obce Kokšov Bakša nad R2 

211-00 Most na R2 v km 14,3 R2 cez rieku Hornád 

212-00 Most na R2 v km 15,0 R2 nad železničnou traťou 

213-00 Most nad R2 v km 15,560 R2 na ceste II/552 

214-00 Most nad R2 v km 16,9 R2 na prístupovej ceste 

215-00 Most nad R2 v km 18,65 R2 na prístupovej ceste 

216-00 Most v km 18,650 R2 na prístupovej ceste cez melioračný kanál 

217-00 Most na R2 v km 19,840 R2 cez melioračný kanál 

218-00 Most na R2 v km 19,880 R2 nad prístupovú cestou 

219-00 Most na R2 v km 21,470 R2 nad cestou III/3410 

220-00 Most na R2 v km 22,260 R2 cez Novoveský potok 

Oporné a zárubné múry 

232-00 Oporný múr v km 22.720 R2 vľavo 

233-00 Oporný múr v km 22.820 R2 vpravo 

Vodné toky 

240-00 Úprava hydromelioračných zariadení 

240-01 Preložka závlahového potrubia 5404223 v km 14,75  

240-02 Úprava hydromelioračného kanála 5404057002 v km 19,84 

240-03 Preložka hydromelioračného kanála 5404057001 v km 20,70 R2  

240-04 Úprava a prečistenie kanála 5404058001 a prečistenie hydromelioračných    

                 kanálov 5404057002 a 5403096001  

241-00 Úprava rieky Torysa v km 22,80 R2 a jej pravostranného bezmenného prítoku v  

                 km 23,05 R2 

241-01 Úprava rieky Torysa v km 22,8 R2 

241-02 Úprava bezmenného potoka km 23,050 R2 

Protihlukové steny 

307-00 Protihluková stena v km 11,0 R2 vpravo 

308-00 Protihluková stena v km 13,5 R2 vpravo 

309-00 Protihluková stena v km 19,7 vľavo 
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309-01 Protihluková stena v km 21,5 R2 vľavo a vpravo 

311-00 Protihluková stena v km 23,0 R2 vľavo 

312-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2 

325-00 Oplotenie sadovníckeho areálu v km 13,5 

310-00 Odpočívadlo Valaliky 

310-01 Spevnené plochy odpočívadla Valaliky 

310-02 Drobná architektúra  odpočívadla Valaliky 

310-03 Sadovnícke úpravy odpočívadla Valaliky 

310-05 Vonkajší vodovod  odpočívadla Valaliky 

310-06 Splašková kanalizácia  odpočívadla Valaliky 

310-07 Dažďová kanalizácia  odpočívadla Valaliky 

310-08 Verejné osvetlenie odpočívadla Valaliky 

310-09 Vonkajšie silnoprúdové rozvody odpočívadla Valaliky 

310-10 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo Valaliky 

310-11 Trafostanica pre odpočívadlo Valaliky 

310-12 VN-22kV prípojka pre trafostanicu odpočívadla Valaliky 

310-13 VN-22kV prípojka pre trafostanicu odpočívadla Valaliky - spínací prvok VSD 

320-00 Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce - stavebná časť 

320-01 Terénne úpravy                                       

320-02 Sadovnícke úpravy                                

320-03 Komunikácie a spevnené plochy           

320.03.1 Odbočovací pruh na ceste I/17 

320-04 Prevádzková budova                             

320-05 Garáže pre OV                                        

320-06 Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody 

320-07 ČSPH                                                     

320-08 Prístrešky I                                                  

320-09 Prístrešky II                                                 

320-10 Garáže I                                                  

320-11 Garáže II                                                 

320-12 Odpady a šrotovisko                              

320-13 Sklad soli                                                           

320-14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov                    

320-15 Sklad značiek                                         

320-16 Sklad inertného materiálu 

320-17 Oplotenie                                                            

320-18 Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL                      

320-19 Vonkajšia kanalizácia splašková        

320-20 Kanalizačná prípojka  

320-21 Vnútro areálový vodovod pitný               

320-22 Vnútro areálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody  

320-23 Vodovodná prípojka                               

320-24 Vonkajšie silnoprúdové rozvody            

320-25 Vonkajšie osvetlenie                       

320-26 Trafostanica pre SSÚRC Šebastovce                                  

320-27 VN-22kV prípojka pre SSÚRC Šebastovce 

320-28 VN-22kV prípojka pre SSÚRC Šebastovce - spínací prvok VSD  

320-29 Vonkajšie slaboprúdové rozvody                               

320-30 Zabezpečovací systém                                      

320-31 Vonkajšie rozvody EPS                                              

320-32 Telekomunikačná prípojka 

320-33 STL Vnútro areálový rozvod plynu                             

320-34 STL Plynovodná prípojka pre SSÚR                 
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320-35 Regulačné, odberné a meracie zariadenie 

320-36 Váha - stavebná časť 

330-00 Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce - prevádzkové     

            súbory 

330-01 Operátorské pracovisko                             

330-02 Vstup do areálu                               

330-03 Tlaková stanica úžitkovej vody                              

330-04 ČSPH – Strojná časť                                              

330-05 ČSPH - Prevádzkový rozvod silnoprúdu               

330-06 Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov 

330-07 Garážovanie vozidiel                                   

330-08 Skladovanie odpadov                                             

330-09 Skladovanie soli                                          

330-10 Umývanie vozidiel + ČOV                          

330-11 Údržba vozidiel a mechanizmov                            

330-12 Dielenské zázemie                          

330-13 Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu       

330-14 Údržba vozidiel a mechanizmov-Prevádzkový rozvod silnoprúdu                     

330-15 Náhradný zdroj prúdu - Strojná časť                                            

330-16 Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač NN - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

330-17 Skladovanie značiek                                   

330-18 Váha - technologická časť 

Vodohospodárske objekty 

510-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty 

513-00 Ochrana kanalizácie - odpad z ČOV v km13,5 R2 

520-00 Úprava vodovodu DN 80 v km 13.36 R2 

521-00 Úprava vodovodu DN 200 v km 13,5 R2 

522-00 Úprava vodovodu DN 150 v km 16,9 R2 

523-00 Úprava vodovodu DN 200 v km 21,640 R2 

Preložky a úpravy inžinierskych sietí 

605-00 Preložka VVN-2x110kV liniek č.6712/6718 v km 17,472 R2  

614-00 Preložka VN-22kV prípojky v km 10,550 R2 

615-00 Preložka VN-2x22kV liniek č.316/317 v km 10,800-11,300 R2 

616-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Buzice v km 11,040 R2 

617-00 Preložka VN-22kV linky č.325 v km 15,300-15,700; 17,267 R2 

618-00 Preložka VN-22kV linky č.288 v križovatke Krásna  

619-00 Preložka VN-22kV skupinovej prípojky pre PD a TS9 v km 17,460 R2 

620-00 Preložka VN-22kV skupinovej prípojky pre TS8 a TEKO z linky č.325 v km  

                19,917 R2 

621-00 Preložka VN-22kV linky č.325 v km 20,893 R2 

622-00 Preložka VN-22kV linky č.206 v km 23,015 R2 

628-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Krásna - spínací prvok VSD  

629-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Krásna  

630-00 Trafostanica v križovatke Krásna nad Hornádom 

642-00 NN prípojka pre ISRC v km 21,4 R2 

643-00 NN prípojka pre ISRC z odpočívadla Valaliky 

644-00 NN prípojka pre ISRC v križovatke Krásna  

646-02 Verejné osvetlenie v križovatke Krásna 

654-00 Ochrana telekomunikačných káblov ST v km 11,040 R2 

655-00 Preložka telekomunikačného kábla ST v km 13,362 R2 

656-00 Ochrana diaľkového optického kábla ST v km 15,062 R2 

657-00 Preložka diaľkového kábla ST v križovatke Krásna  

658-00 Preložka telekomunikačného kábla ST v km 16,900 R2 
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659-00 Preložka diaľkového kábla ST v km 21,300 R2 

660-00 Preložka diaľkového kábla ST v km 21,900 R2 

666-00 Ochrana optického kábla Orange v km 11,091 R2 

667-00 Preložka optického kábla Orange v križovatke Krásna 

673-00 Preložka optického kábla SPP v križovatke Košice-juh 

674-00 Preložka káblov katódovej ochrany SPP v križovatke Košice-juh 

676-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR v km 11,091; 11,107 R2 

677-00 Ochrana diaľkových káblov ŽSR v km 11,076 R2 

678-00 Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR v km 14,940; 14,952; 14,968 R2 

679-00 Ochrana diaľkových káblov ŽSR v km 14,988 R2 

682-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR v km 11,078 R2     

683-00 Úprava napájacieho vedenia ŽSR v km 11,100 R2     

684-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR v km 14,992 R2     

685-00 Preložka 6kV kábla v km 14,966 R2 

695-00 Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť 

695-01 Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť 

696-00 Dopravné značenie, dopravné zariadenia a portály dopravného značenia 

711-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 9,0 

712-00 Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 11,0 

713-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 11,2 

714-00 Preložka VTL plynovodu DN 80 v km 13,2  

715-00 Ochrana VTL plynovodu DN 500, 80, 100  v km 13,3 

715-01 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v km 13,3 

715-02 Ochrana VTL plynovodu DN 80 v km 13,3 

715-03 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 13,3 

716-00 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 15,0 

717-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 18,3 

718-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 19,3 

719-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 19,3 

721-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 22,3 

 

Stavebné objekty budú realizované : 

v  katastrálnom území:      Valaliky, Šebastovce, Barca, Kokšov – Bakša, Krásna, Vyšná Hutka, 

Košická Polianka, Zdoba,  Košická Nová, Vyšný Olčvár  

v okrese: Košice III, Košice IV a Košice - okolie 

kraj: Košický 

 

podľa priložených geometrických plánov na pozemkoch s parcelnými číslami : 
 

Katastrálne územie : Šebastovce 

ročný záber:  

KN E: 248/2, 225, 226, 227, 214, 438, 239, 267/100, 213, 437, 218, 439/2, 369/1, 369/4, 215, 

229, 231/4, 236, 245, 209, 216, 224, 240, 248/2, 210, 223, 220, 436, 208/1, 208/2, 219, 234, 233, 

238, 244, 217, 211, 228, 231/1, 235, 439/1, 237, 230, 212, 242, 241, 232, 221, 243/2, 243/1, 

231/3 

KN C: 314/9, 369/1, 369/4 

 

Katastrálne územie : Valaliky 

trvalý záber:   

KN C: 1309/134, 1309/135, 1309/136, 1309/137, 1309/138, 1309/139, 1309/140, 1309/141, 

1309/142, 1309/143, 1309/144, 1309/145, 1309/146, 1309/147, 1309/148, 1346/66, 1346/67, 

1346/68, 1346/69, 1346/70, 1346/71, 1346/72, 1346/73, 1346/74, 1346/75, 1346/76, 1346/77, 
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1346/78, 1346/79, 1346/80, 1346/81, 1346/83, 1346/84, 1346/85, 1346/86, 1346/87, 1346/88, 

1346/89, 1346/90, 1346/92, 1346/93, 1346/94, 1346/95, 1346/96, 1406/3, 1406/4, 1406/5, 

1422/9, 1422/10, 1422/11, 1422/12, 1422/13, 1422/14, 1422/15, 1422/16, 1422/17, 1422/18, 

1422/19, 1331/5, 1331/6, 1346/82, 1346/91, 1346/97, 1406/6, 1406/7, 1407/7, 1407/8 

dočasný záber:  

KN E: 304, 443/14, 313/1, 314/1, 443/10, 315/1, 443/13, 312/1, 311/2, 1542/2, 311/31, 443, 

443/12, 316/1, 316/104, 316/105 

KN C: 1352/1, 1444/3 

ročný záber:  

KN E: 304, 443/14, 313/1, 314/1, 1542/4, 443/10, 315/1, 443/13, 301, 302, 312/1, 316/4, 439/9, 

1542/3, 1542/2, 439/10, 316/5, 439/8, 443/17, 311/31, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 443, 

443/12, 443/15, 443/18, 1569, 249/1, 443/16, 439/2, 316/1, 316/104, 316/105, 1542/7 

KN C: 1450, 1309/5, 1443/1, 1309/51, 1309/52, 1309/113, 1309/133, 1352/1 

 

Katastrálne územie : Barca 

trvalý záber:  

KN C: 1448/2, 1541/8, 1600/7, 1600/8, 1600/9, 1600/10, 1600/11, 1600/12, 1600/13, 1600/14,  

1600/15, 1600/16, 1600/17, 1600/18, 1600/20, 1600/21, 1600/22, 1600/23, 1601/4, 1602/3,  

1602/4, 1614/2, 2574/3, 2576/2, 2576/3, 2576/4, 2578/2, 2578/4, 2578/5, 2578/6, 2578/7,  

2578/8, 2580/3, 2580/4, 2581/8, 2581/9, 2581/10, 2583/3, 2583/4  2593/5, 2593/6, 2594/11,  

2594/12, 2594/13, 2594/18, 2594/19, 2594/20, 2594/21, 2594/22, 2594/23, 2594/24, 2594/25, 

2594/26, 2594/27, 2594/28, 2594/29, 2594/30, 2594/31, 2594/33, 2594/34, 2594/35, 2594/36, 

2594/37, 2594/38, 2594/39, 2594/40, 2594/41, 2594/42, 2594/43, 2594/44, 2594/45, 2594/48, 

2594/51, 2594/52, 2594/53, 2594/55, 2594/56, 2594/57, 2594/58, 2594/59, 2594/60, 2594/61,  

2594/62, 2594/63, 2594/64, 2594/65, 2594/66, 2594/67, 2594/68, 2594/69, 2594/70, 2594/71,  

2594/73, 2594/74, 2594/75, 2594/76, 2594/77, 2594/78, 2594/79, 2594/80, 2594/81, 2594/82,  

2594/83, 2594/84, 2594/86, 2594/87, 2594/88, 2594/89, 2594/90, 2594/91, 2594/92, 2594/93,  

2594/94, 2594/95, 2594/97, 2594/98, 2594/99, 2594/102, 2594/105, 2594/106, 2594/107,  

2594/108, 2594/109, 2594/110, 2594/111, 2594/112, 2594/113, 2594/114, 2594/115, 2594/116, 

2594/117, 2594/119, 2594/120, 2594/121, 2594/122, 2594/123, 2594/124, 2594/125, 2594/126, 

2594/129, 2594/132, 2594/133, 2594/134, 2594/135,  2594/136,  2594/137, 2594/138, 2594/139, 

2594/140,  2594/141,  2594/143,  2594/145, 2595/3, 2595/4, 2598/2, 2598/3, 2598/4, 2598/5,  

2598/6, 2598/7, 2598/8, 2598/9, 2598/10, 2598/11, 2598/12, 2598/13, 2598/14, 2598/15,  

2598/16, 2598/17, 2598/18, 2598/19, 2598/20, 2598/22, 2598/23, 2598/24, 2598/25, 2598/26,  

2598/27,  2598/28, 2598/29,  2600/3,  2600/4,  2600/9,  2600/12,  2600/14,  2600/20,  2600/38,  

2600/41, 2670/35, 2670/36, 2670/37, 2670/38,  2670/39,  2670/40,  2670/41,  2670/42,  2670/43, 

2670/44, 2670/45, 2670/46, 2670/47,  2670/48,  2670/49,  2670/50,  2670/51,  2670/52, 2670/53, 

2670/54, 2670/55, 2670/56,  2670/57,  2670/58,  2670/59,  2670/60,  2670/61, 2670/62, 2670/63, 

2670/64, 2670/65, 2670/66, 2670/67, 2670/68, 2670/69, 2670/70, 2670/71, 2670/72, 2670/73,  

2670/74,  2670/75, 2670/76,  2670/79, 2670/81,  2670/82, 2670/83,  2670/84, 2670/85,  2670/86, 

2670/87, 2670/90, 2670/91, 2670/92, 2670/94, 2670/95, 2670/96, 2670/97, 2670/99,  2670/100, 

2670/101, 2670/102, 2670/103, 2670/108, 2670/109, 2670/110, 2670/111, 2670/112, 2670/113, 

2670/114, 2675/17, 2675/18, 2675/19, 2675/20, 2675/21,  2675/22,  2675/23, 2675/24, 2675/25, 

2675/26, 2704/8, 2704/9, 2704/10, 2704/11, 2724/2, 2724/3, 2724/4,  2724/5,  2724/6,  2724/7,  

2724/8,  2724/9,  2724/10,  2725/2,  2725/3,  2725/4,  2725/5,  2725/7,  2726/2,  2726/3,  2726/4,  

2726/5, 2726/6, 2726/7, 2726/8, 2726/9, 2726/10, 2726/11, 2727/2, 2594/32,  1600/19,  1600/25,  
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1600/26, 1600/27, 1600/28, 2594/118, 2594/142, 2594/144, 2594/46, 2600/7, 2670/77, 2594/47, 

2594/49, 2670/78, 2670/88, 2594/50, 2594/54,  2670/89,  2594/72,  2675/27, 2594/85, 2675/28, 

2594/96, 2728/3, 2594/100, 2594/101, 2594/103, 2594/104, 2594/127, 2594/128, 2594/130, 

2594/131, 2600/18, 2600/19, 2600/22,  2598/21, 2600/27, 2600/6, 2600/28, 2670/34, 2600/8, 

2600/10, 2670/93, 2600/13, 2600/15,  2600/16, 2670/105, 2670/116, 2600/17, 2600/33, 2600/21, 

2600/23, 2600/34, 2600/36,  2600/37, 2600/39, 2600/40, 2670/80, 2670/107, 2670/98, 2725/6, 

2725/10, 2725/11, 2725/13, 2727/3, 2727/4, 2727/5, 2727/6, 2578/2, 2578/4, 2704/12, 2574/4, 

2704/7, 2670/104, 2670/115, 1541/7, 2600/5, 2600/11, 2600/24, 2600/25, 2600/26, 2600/29, 

2600/30, 2600/31, 2600/32, 2600/35, 2725/8, 2725/9, 2725/12, 2693/2, 2728/2, 2594/14, 

2594/15, 2670/106, 2575/4, 2575/5, 2581/11, 2593/7, 2593/8, 2704/14, 2704/15, 2594/16, 

2594/17 

dočasný záber:  

KN E: 215, 213/3, 1547, 1548/2, 310/503, 172/2, 173/2, 176/1, 1529/2, 176/301, 167/2, 312, 

171/502, 171/503, 214, 487/2, 488, 174/2 

KN C: 2583/2, 2578/1, 2704/13, 2575/3 

ročný záber: 

KN E: 560/2, 572, 397/2, 168/21, 1538/3, 1556, 1537/2, 1547, 467/1, 414/4, 1538/9, 1553, 578, 

1544/2, 414/3, 402/1, 495, 1538/8, 1538/14, 566, 1538/5, 467/2, 1544/3, 428/1, 427, 492, 1557, 

168/17, 1552, 491, 586, 168/24, 1537/5, 1537/1, 168/22, 1538/13, 168/16, 1538/11, 1562/1, 573, 

497, 484, 1543/1, 1535/7, 476, 414/1, 588, 494, 1538/7, 165/1, 407, 168/23, 1538/12, 1535/6, 

168/25, 475/1, 526/1, 414/2, 1538/10, 1538/15, 1538/4, 483, 420, 176/301, 490, 408, 419/2, 

168/20, 413/2, 168/19, 496, 567, 460, 168/18, 555, 168/15, 1529/2, 1532, 163, 523, 468, 396, 

579, 493, 561, 7-173/2 

KN C: 2576/1, 2578/3, 1600/3, 2593/2, 2575/2, 1600/4, 2582/1, 1541/2, 1541/3, 1541/6, 1598/2 

 

Katastrálne územie : Krásna 

trvalý záber: 

KN C: 9143, 12215, 12637, 12647, 12648, 12654, 12691, 14321, 14389, 10001/2, 10002/2, 

10003/2, 10014/2, 10015/2, 10016/2, 10026/2, 10027/2, 10028/2, 10033/2, 10034/2, 10035/2, 

10036/2, 10037/2, 10038/2, 10039/2, 10039/3, 10040/2, 10040/3, 10041/2, 10042/2, 10047/2, 

10048/2, 10049/2, 10060/2, 10061/2, 10062/2, 10069/2, 10070/2, 10071/2, 10080/2, 10081/2, 

10082/2, 10091/2, 10092/2, 10093/2, 10170/2, 10170/3, 10170/4, 10170/5, 10194/2, 10195/2, 

10201/2, 10204/2, 10205/2, 10206/2, 10206/3, 10207/2, 10207/3, 10208/2, 10209/2, 10219/2, 

10220/2, 10221/2, 10236/3, 10265/2, 10266/2, 10267/2, 10267/3, 10276/2, 10276/3, 10276/4, 

10399/2, 10400/2, 10401/2, 10414/2, 10415/2, 10416/2, 10436/2, 10437/2, 10438/2, 10453/2, 

10454/2, 10455/2, 10475/2, 10476/2, 10477/2, 10495/2, 10496/2, 10497/2, 10509/2, 10510/2, 

10511/2, 10529/2, 10530/2, 10531/2, 10549/2, 10550/2, 10551/2, 10568/2, 10569/2, 10570/2, 

10575/2, 10576/2, 10577/2, 10579/2, 10580/2, 10581/2, 10582/2, 10583/2, 10583/3, 10584/2, 

10584/3, 10585/2, 10586/2, 10587/2, 10588/2, 10592/2, 10595/2, 10598/2, 10603/2, 10608/2, 

10609/2, 10614/2, 10618/2, 10619/2, 10620/2, 10626/2, 10632/2, 10633/2, 10638/2, 10647/2, 

10648/2, 10656/2, 10666/2, 10680/2, 10681/2, 10682/2, 10685/2, 10690/2, 10691/2, 11565/2, 

11566/2, 11567/2, 11568/2, 11569/2, 11569/3, 11570/2, 11578/2, 11584/2, 11586/2, 11586/3, 

11593/2, 11595/2, 11685/2, 11691/2, 11696/2, 11697/2, 11699/2, 11704/2, 11705/2, 11708/2, 

11715/2, 11716/2, 11720/2, 11726/2, 11727/2, 11732/2, 11737/2, 11775/2, 11776/2, 11777/2, 

11778/2, 11779/2, 11780/2, 11781/2, 12178/2, 12179/2, 12180/2, 12181/2, 12182/2, 12183/2, 

12184/2, 12184/3, 12185/1, 12185/2, 12186/2, 12189/2, 12189/3, 12194/2, 12195/2, 12196/2, 
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12196/3, 12197/3, 12197/4, 12198/3, 12198/4, 12199/3, 12199/4, 12200/3, 12200/4, 12201/3, 

12201/4, 12202/3, 12202/4, 12203/2, 12203/3, 12204/2, 12207/3, 12207/4, 12208/2, 12209/1, 

12209/2, 12210/2, 12211/2, 12211/3, 12216/2, 12615/2, 12616/2, 12616/3, 12617/2, 12617/3, 

12618/2, 12618/3, 12618/4, 12620/2, 12620/3, 12620/4, 12621/2, 12621/3, 12621/4, 12622/3, 

12622/4, 12622/5, 12624/2, 12625/1, 12625/2, 12626/2, 12627/3, 12627/4, 12629/2, 12629/3, 

12630/2, 12630/3, 12632/3, 12632/4, 12633/2, 12634/2, 12634/3, 12635/2, 12635/3, 12636/1, 

12636/2, 12638/2, 12640/3, 12640/4, 12643/2, 12644/2, 12644/3, 12646/1, 12646/2, 12649/2, 

12651/3, 12651/4, 12655/2, 12655/3, 12656/2, 12656/3, 12657/2, 12685/2, 12686/2, 12687/2, 

12688/1, 12688/2, 12689/1, 12689/2, 12690/1, 12690/2, 12771/2, 12814/2, 12835/2, 13026/2, 

13027/2, 13041/2, 13050/2, 13051/2, 13051/3, 13052/2, 13053/2, 13054/2, 13055/2, 13055/3, 

13057/2, 13059/2, 13062/2, 13064/2, 13065/2, 13066/2, 13067/2, 13068/2, 13069/2, 13070/2, 

13244/2, 13245/2, 13246/2, 13250/2, 13251/2, 13255/2, 13256/2, 13261/2, 13263/2, 13264/2, 

13265/2, 13266/2, 13348/2, 13349/2, 13350/2, 13351/2, 13352/2, 13353/2, 13354/2, 13355/2, 

13355/3, 13356/1, 13356/2, 13357/2, 13358/2, 13359/2, 13360/2, 13373/2, 13384/2, 13385/2, 

13386/2, 13387/2, 13716/2, 13718/2, 13735/2, 13736/2, 13737/2, 13738/2, 13739/2, 13740/2, 

13741/2, 13742/2, 13743/2, 13744/2, 13745/2, 14240/2, 14262/2, 14263/2, 14264/1, 14264/2, 

14265/2, 14266/2, 14269/2, 14270/2, 14293/2, 14293/3, 14294/2, 14294/3, 14295/2, 14295/3, 

14296/2, 14296/3, 14298/2, 14299/2, 14300/2, 14303/2, 14304/2, 14308/1, 14308/2, 14309/3, 

14310/1, 14310/2, 14311/2, 14311/3, 14312/3, 14312/4, 14312/5, 14312/6, 14312/7, 14312/8, 

14313/3, 14314/2, 14316/2, 14317/3, 14317/4, 14317/5, 14317/6, 14317/7, 14319/3, 14319/4, 

14319/5, 14323/3, 14323/4, 14323/5, 14324/2, 14325/4, 14325/5, 14325/6, 14328/3, 14328/4, 

14328/5, 14329/3, 14329/4, 14330/3, 14331/4, 14331/5, 14331/6, 14332/2, 14332/3, 14334/3, 

14334/4, 14334/5, 14337/2, 14339/2, 14379/2, 14380/2, 14380/3, 14380/4, 14380/5, 14381/2, 

14382/2, 14387/2, 14390/2, 14393/2, 14395/3, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6, 1930/7, 9070/2, 

9071/2, 9072/2, 9076/2, 9078/2, 9080/2, 9081/2, 9082/2, 9097/2, 9098/2, 9099/1, 9099/2, 

9100/2, 9101/2, 9102/2, 9103/2, 9104/2, 9105/2, 9106/2, 9107/2, 9108/2, 9109/2, 9110/2, 

9114/2, 9120/2, 9121/2, 9125/2, 9130/2, 9140/2, 9141/2, 9142/2, 9144/2, 9145/2, 9146/2, 

9147/2, 9148/2, 9149/2, 9150/2, 9238/2, 9239/2, 9244/2, 9248/2, 9249/2, 9254/2, 9258/2, 

9259/2, 9263/2, 9268/2, 9269/2, 9270/2, 9277/2, 9285/2, 9286/2, 9287/2, 9288/2, 9289/2, 

9290/2, 9291/2, 9292/2, 9293/2, 9294/2, 9343/2, 9975/2, 9976/2, 9977/2, 9986/2, 9987/2, 

9988/2, 3468/98, 3490/3, 3490/5, 3490/6, 3492/2, 3492/4, 1930/10, 1930/11, 1930/12, 1930/13, 

1930/14, 1930/15, 1930/16, 1930/17, 1930/18, 1930/19, 1930/2, 1930/20, 1930/21, 1930/22, 

1930/23, 1930/24, 1930/25, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1930/31, 1930/32, 

1930/33, 1930/34, 1930/35, 1930/36, 1930/37, 1930/38, 1930/39, 1930/40, 1930/41, 1930/42, 

1930/43, 1930/44, 1930/8, 1930/9, 2144/10, 2144/11, 2144/12, 2144/13, 2144/14, 2144/15, 

2144/16, 2144/17, 2144/18, 2144/19, 2144/2, 2144/20, 2144/21, 2144/22, 2144/23, 2144/24, 

2144/25, 2144/26, 2144/27, 2144/28, 2144/29, 2144/3, 2144/30, 2144/31, 2144/32, 2144/33, 

2144/34, 2144/35, 2144/36, 2144/37, 2144/38, 2144/39, 2144/4, 2144/40, 2144/41, 2144/42, 

2144/43, 2144/44, 2144/5, 2144/6, 2144/7, 2144/8, 2144/9, 3551/25 

dočasný záber:  

KN C: 9057, 9058, 9079, 9083, 10025, 10029, 10237, 10238, 10250, 10251, 10252, 11599, 

11606, 11607, 11612, 11619, 11620, 11626, 11627, 11635, 11636, 11637, 11645, 11652, 11653, 

11657, 11742, 11747, 11749, 11750, 11754, 11758, 11759, 11762, 11765, 11766, 11770, 11773, 

11774, 14322, 14378, 10001/1, 10002/1, 10003/1, 10014/1, 10015/1, 10016/1, 10026/1,  

10027/1, 10028/1, 10038/1, 10039/1, 10040/1, 10207/1, 10219/1, 10220/1, 10221/1, 10236/2, 

10265/1, 10266/1, 10267/1, 10276/1, 10399/1, 10400/1, 10401/1, 10414/1, 10415/1,10416/1, 

10436/1, 10437/1, 10438/1, 10453/1, 10454/1, 10455/1, 10475/1, 10476/1, 10477/1, 10495/1, 
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10496/1, 10497/1, 10509/1, 10510/1, 10511/1, 10529/1, 10530/1, 10531/1, 10549/1, 10550/1,  

10551/1, 10568/1, 10569/1, 10570/1, 10575/1, 10576/1, 10577/1, 10583/1, 10584/1, 11569/1,  

11570/1, 11578/1, 11584/1, 11586/1, 11595/1, 11775/1, 11776/1, 11777/1,  11778/1, 11779/1,  

11780/1, 11781/1, 12657/1, 12685/1, 12686/1, 12687/1, 13062/1,  13064/1, 13065/1, 13066/1,  

13067/1, 13068/1, 13069/1, 13070/1, 14262/1, 14263/1,  14270/1,  14298/1, 14300/1, 14303/1,  

14313/1, 14314/1, 14316/1, 14317/2, 14323/2, 14332/1, 14379/1, 3468/1, 9070/1, 9071/1, 

9072/1, 9080/1, 9081/1, 9082/1, 9097/1, 9098/1, 9100/1, 9101/1, 9102/1, 9103/1, 9104/1, 

9105/1, 9106/1,  9107/1,  9108/1,  9109/1,  9144/1,  9145/1,  9146/1,  9147/1,  9148/1,  9149/1,  

9150/1,  9286/1,  9287/1,  9288/1,  9289/1,  9290/1,  9291/1,  9292/1,  9293/1,  9294/1,  9343/1,  

9975/1,  9976/1,  9977/1,  9986/1,  9987/1,  9988/1,  

ročný záber:  

KN E:  486, 487, 504, 508, 510, 539, 255/2 

KN C: 9064, 9074, 9077, 9079, 10158, 10238, 10249, 10251, 10252, 10597, 11680, 11684, 

11736, 11750, 11754, 11758, 11759, 11762, 11765, 11766, 11767, 11770, 11773, 11774, 11785, 

12611, 12623, 12628, 12681, 12684, 13044, 13060, 13061, 13071, 13243, 13717, 13720, 13721, 

13724, 13734, 14305, 14333, 14357, 14386, 10170/1, 10265/1, 10266/1, 10267/1, 10276/1,  

10551/1, 11726/1, 11727/1, 11732/1, 11737/1, 11775/1, 11776/1, 11777/1, 11784/1, 12622/1, 

12624/1, 12629/1, 12632/1, 12657/1, 12687/1, 12835/1, 13051/1, 13052/1, 13053/1, 13054/1, 

13055/1, 13057/1, 13059/1, 13068/1, 13069/1, 13244/1, 13348/1, 13349/1, 13350/1, 13351/1, 

13352/1, 13353/1, 13354/1, 13355/1, 13716/1, 13718/1, 13735/1, 13736/1, 13737/1, 13738/1,  

13739/1, 13740/1, 14240/1, 14263/1, 14298/1, 14309/1, 14309/2, 14312/1, 14312/2, 14313/2,  

14317/2, 14319/1, 14319/2, 14324/1, 14325/2, 14325/3, 14328/1, 14329/1, 14330/2, 14332/1,  

14334/2, 14380/1, 14381/1, 14382/1, 14390/1, 1978/106, 1978/5, 1978/86, 1978/88, 1978/94, 

1978/97, 1978/99, 3468/1,  3551/21, 9071/1, 9076/1, 9078/1 
 

Katastrálne územie : Vyšná Hutka 

ročný záber:  

KN E: 177, 178, 232/1, 231, 233, 232/2, 230, 541/1, 871/1 

KN C: 5341/11, 5542, 5554/1 
 

Katastrálne územie : Nižná Hutka 

ročný záber: 

KN E: 245/1, 245/2, 255/1 

KN C: 5245/3 
 

Katastrálne územie : Košická Polianka 

trvalý záber:  

KN C: 1609/2,  1609/3,  1629/2,  1658/69 

dočasný záber: 

KN E: 1627, 1628 

ročný záber:  

KN E: 1525, 1528, 1529, 1532, 1533, 1536, 1537, 1540, 1541, 1544, 1545, 1548, 1549, 1552, 

1553, 1556, 1557, 1560, 1561, 1564, 1565, 1568, 1569, 1572, 1573, 1576, 1577, 1580, 1581, 

1584, 1585, 1588, 1589, 1592, 1593, 1596, 1597, 1600, 1601, 1664, 1663/10, 1663/11, 1663/12, 

1663/22, 1663/23, 1663/24, 1663/25, 1663/26, 1663/27, 1663/28, 1663/32, 1663/5, 1663/6, 

1663/7, 1663/8, 1663/9, 1665/36 

KN C: 1670/1 
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Katastrálne územie : Zdoba 

trvalý záber:  

KN C: 770/11, 770/12, 770/17, 770/18, 770/19, 770/20, 770/21, 770/22, 770/23, 770/24,  

770/25, 770/26, 770/27, 770/28, 770/29, 770/30, 770/32, 1084/4, 1084/6, 1084/7, 1091/13,  

1091/19, 1091/20, 1091/21, 1091/22, 1091/23, 1091/24, 1091/25, 1091/26, 1091/27, 1091/28,  

1091/29, 1091/30, 1091/31, 1091/33, 1091/34, 1091/35, 1091/36, 1091/37, 1091/38, 1091/39, 

1091/40, 1091/41, 1091/44, 1091/45, 1091/46, 1091/47, 1091/48, 1091/50, 1091/51, 1091/52, 

1091/53, 1091/55, 1091/56, 1091/57, 1091/58, 1091/59, 1091/60, 1091/61, 1091/62, 1091/63, 

1091/64, 1091/65, 1091/66, 1091/67, 1091/68, 1091/69, 1091/70, 1091/71, 1091/72, 1091/73, 

1091/74, 1091/75, 1091/76, 1091/77, 1091/78,  1091/79, 1091/80, 1091/81, 1091/82, 1091/83, 

1091/84, 1091/85, 1091/86, 1091/87, 1091/88, 1091/89, 1091/90, 1091/91, 1091/92, 1091/93, 

1091/94, 1091/95, 1091/96, 1091/97, 1091/98, 1091/99, 1091/101, 1091/102, 1091/103, 

1091/104, 1091/106, 1091/107, 1091/108, 1091/109, 1091/110, 1091/113, 1091/114, 1091/115, 

1091/116, 1091/117, 1091/118, 1091/119, 1091/120, 1091/121, 1091/123, 1091/124, 1091/127, 

1091/130,  1091/131, 1097/2, 1100/2, 1100/3, 1100/4,1100/6, 1100/7, 1100/8, 1100/9, 1100/10, 

1100/11, 1100/12, 1100/13, 1100/14,  100/15, 1100/16, 1100/17, 1100/18, 1100/19,  1100/20, 

1100/21, 1100/22, 1100/23, 1100/24, 1100/25, 1100/26, 1100/27, 1100/28, 1100/29, 1100/30, 

1100/31, 1100/32, 1100/33, 1100/34, 1107/11, 1107/12, 1846/2, 1846/3, 1846/5, 1846/6, 1846/7, 

1846/8, 1846/9, 1846/10, 1846/11, 1846/12, 1846/13, 1846/14, 1846/15, 1846/16, 1846/17, 

1846/18, 1846/19, 1846/20, 1846/21, 1846/22, 1846/23, 1846/24, 1846/25,  846/27, 1846/28, 

1846/30, 1846/31, 1846/33, 1846/34, 1850/2, 1850/3, 1854/93, 1854/94, 1854/95, 1091/32, 

1091/42, 1091/43, 1091/49, 1091/54, 1091/100, 1091/105, 1091/111, 1091/112, 1091/122, 

1091/129, 1098/2, 1098/3, 1100/5, 1108/2, 1108/4, 1846/4, 1846/26, 1846/29, 1846/32, 1846/35 

dočasný záber:  

KN E: 206/1, 231, 241, 246, 268, 225, 265, 287, 261/2, 283/2, 213/1, 253, 275, 211/1, 251, 273, 

228/1, 243/1, 285, 293, 266, 294, 295, 259, 233/2, 291, 296, 292/1, 244, 209/1, 249, 271, 260, 

224, 264, 286, 221/1, 220/1, 223, 263, 233/1, 255, 238, 243/3, 234, 261/1, 277, 215/1, 232, 289, 

216/1, 256, 278, 245, 257, 210/1, 250, 272, 214/1, 288, 279, 276, 230, 240, 298/1, 222/1, 262, 

284, 290, 205/1, 217/1, 267, 298, 242, 215, 207/1, 208/1, 227, 235, 254, 283/1, 218/1, 229, 239, 

258, 280, 297/1, 281, 292, 228/2, 243/2, 247, 248, 269, 270, 219/1, 221/3, 211, 1913, 212/1, 252, 

274, 226 

KN C: 1098/1, 1098/4, 1091/14, 1091/12, 1084/5, 1098/2, 1106 

ročný záber:  

KN E: 231, 246, 268, 265, 261/2, 253, 2007, 251, 273, 231, 243/1, 266, 2014, 259, 233/2, 

2006/3, 244, 249, 271, 260, 275, 264, 263, 233/1, 255, 243/3, 234, 261/1, 277, 232, 256, 245, 

257, 250, 2008, 2015, 2009, 276, 2012, 230, 2011, 262, 267, 235, 254, 258, 243/2, 247, 248, 

269, 270, 2013, 236, 2003, 2015, 2014, 2013, 2010, 2006, 274, 252 

KN C: 1086/3, 1085 

 

Katastrálne územie : Košická Nová Ves 

trvalý záber:  

KN C: 1107/57, 1107/56 

dočasný záber:  

KN E: 2149/1, 235/501 
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Katastrálne územie : Vyšný Olčvár 

trvalý záber:  

KN C: 1241/393, 1241/394, 1241/395, 1241/396, 1241/397, 1241/398, 1241/399, 1241/400, 

1241/401, 1241/402, 1241/403, 1241/404, 1241/405, 1241/406, 1241/407, 1241/408, 1241/409, 

1241/410, 1241/411, 1241/412, 1241/413, 1241/414, 1241/415, 1241/416, 1241/417, 1241/418, 

1241/420, 1241/421, 1241/422, 1241/423, 1241/424, 1241/425, 1241/426, 1241/427, 1241/428, 

1241/429, 1241/430, 1241/431, 1241/432, 1241/433, 1241/434, 1241/435, 1241/436, 1241/437, 

1241/438, 1241/439, 1241/440, 1241/441, 1241/442, 1241/443, 1241/444, 1241/445, 1241/446, 

1241/447, 1241/449, 1241/450, 1241/451, 1241/453, 1241/454, 1241/455, 1241/456, 1241/457, 

1241/458, 1241/459, 1241/460, 1241/461, 1241/462, 1241/463, 1241/464, 1241/465, 1241/466, 

1241/467, 1241/468, 1241/469, 1241/470, 1241/471, 1241/472, 1241/473, 1241/474, 1241/475, 

1241/476, 1241/477, 1241/478, 1241/480, 1241/481, 1241/482, 1241/483, 1241/484, 1241/485, 

1241/486, 1241/487, 1241/488, 1241/489, 1241/490, 1241/491, 1241/492, 1241/493, 1241/494, 

1241/495, 1241/496, 1241/497, 1241/498, 1241/499, 1241/500, 1241/501, 1241/502, 1241/503, 

1241/504, 1241/505, 1241/506, 1241/507, 1241/508, 1241/509, 1241/510, 1241/511, 1241/512, 

1241/513, 1241/514, 1241/515, 1241/516, 1241/517, 1241/518, 1241/519, 1241/520, 1241/521, 

1241/522, 1241/523, 1241/524, 1241/525, 1241/526, 1241/527, 1241/528, 1241/529, 1241/530, 

1241/531, 1241/532, 1241/533, 1241/534, 1241/535, 1241/536, 1241/537, 1241/538, 1241/539, 

1241/540, 1241/541, 1241/542, 1241/543, 1241/544, 1241/545, 1241/546, 1241/547, 1241/548, 

1241/549, 1241/550, 1241/551, 1241/552, 1241/553, 1241/554, 1241/555, 1241/556, 1241/557, 

1241/558, 1241/559, 1241/560, 1241/561, 1241/562, 1241/563, 1241/564, 1241/565, 1241/566, 

1241/567, 1241/568, 1241/569, 1241/570, 1241/571, 1241/572, 1241/573, 1241/574, 1241/575, 

1241/576, 1241/577, 1241/578, 1241/579, 1241/580, 1241/581, 1241/582, 1241/583, 1241/584, 

1241/585, 1241/586, 1241/587, 1241/588, 1241/589, 1241/590, 1241/591, 1241/595, 1241/596, 

1241/597, 1241/598, 1241/599, 1241/600, 1241/601, 1241/602, 1241/603, 1241/604, 1241/605, 

1241/606, 1241/607, 1241/608, 1241/609, 1241/610, 1241/611, 1241/612, 1241/613, 1241/614, 

1241/615, 1241/419, 1241/448, 1241/479, 1241/592, 1241/593, 1241/594, 1241/452, 1241/629 

dočasný záber:  

KN E: 232/1, 232/10, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 241/11,  232/6, 232/7, 232/8, 232/9,232/16, 

232/11, 232/12, 232/13, 233/1, 233/10, 233/16, 232/14, 232/15, 233/21, 233/42, 232/17, 232/18, 

232/19, 232/20, 232/21, 232/22, 232/23, 232/24, 232/25, 232/26, 232/27, 233/2, 233/3, 233/4, 

233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/46,239/20, 241/4, 233/9, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14,233/15, 

233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/45, 233/22, 233/23, 233/24, 241/49, 233/26, 233/27, 

233/28, 233/29, 233/30,233/31, 233/32, 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/37, 233/38, 233/39, 

233/40, 233/41, 239/2, 233/55, 233/57, 233/59, 239/16, 233/43, 233/44, 233/47, 233/48, 233/25, 

233/49, 233/50, 233/51, 233/52, 233/53, 233/54, 239/19, 233/56, 241/3, 241/13, 233/58, 241/16, 

233/60, 233/61, 241/6, 241/18, 241/38, 241/47, 241/56, 241/52, 241/55, 239/1, 239/3, 239/4, 

239/5, 239/6, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, 239/14, 239/15, 242, 239/17, 

239/18, 239/21, 239/35, 241/1, 241/2, 241/5, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/20, 241/12, 

241/14, 241/15, 235, 241/17, 238/1, 241/19, 241/40, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 

241/26, 241/27, 241/28, 241/30, 241/31, 241/32, 241/33, 241/34, 241/35, 241/36, 241/37, 238/2, 

241/39, 241/41, 241/42, 241/43, 241/44, 241/45, 241/46, 241/48, 241/50, 241/51, 239/36, 

241/53, 241/54, 241/57, 241/58, 241/59, 241/60 

KN C: 1241/207, 1241/336, 1241/622, 1244/1 

ročný záber:  

KN E: 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/10, 232/11, 232/12, 232/13, 232/14, 232/15, 232/16, 

232/17, 232/20, 232/21, 232/22, 232/23, 232/24, 232/25, 232/26, 233/26, 233/27, 233/29, 

233/30, 233/28, 2037/2, 239/3, 239/4, 240/56, 240/57, 240/58, 240/59, 240/60, 241/30, 241/31, 

241/32, 241/33, 241/34, 241/35, 231/1, 233/62, 235, 2038, 2027 
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KN C: 1917/7, 1917/8, 1917/9, 1917/10, 1917/11, 1917/12, 1917/13, 1917/17, 1917/14, 

1917/15, 1917/16, 1916/2, 1917/19, 1917/18, 1231/1, 1244/4 

 

Druh stavby : novostavba 

 

Účel stavby : 

Predmetný úsek rýchlostnej cesty R2 je súčasťou európskych dopravných  koridorov TEN-T, 

je súčasťou medzinárodných ciest E71 a je v súlade s územným plánom VÚC Košického 

samosprávneho kraja a v súlade s územnými plánmi dotknutých miest a obcí. 

Účelom navrhovanej stavby je odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí 

mesta ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy a zároveň vytvorením juhovýchodného 

obchvatu mesta s viacerými novými napojeniami na existujúci dopravný systém prerozdelenie 

zdrojovej a cieľovej dopravy, čím sa odľahčia v súčasnosti vyťažené vstupy do mesta. Týmto sa 

zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť dopravy a dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno – 

prevádzkových podmienok  pre tranzitnú dopravu. 

Riešený úsek rýchlostnej cesty (ďalej aj RC)  začína v km 9,564  v križovatke Košice - Juh 

pripojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí v km 23,826 20 pripojením na 

v súčasnosti budovanú diaľnicu D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 riešenej 

v rámci II. úseku stavby je 14,261 80 km. Rýchlostná cesta v úseku km 9,564 – 20,300 je 

navrhovaná v kategórii R 24,5/120.  V úseku od km 20,300 – 23,826 je navrhovaná v kategórii R 

24,5/100. 

V riešenom úseku v križovatke Košice – Juh je navrhnuté v rámci tejto stavby Stredisko 

správy a údržby rýchlostnej cesty Šebastovce. V km 11,5 je navrhnuté veľké jednostranné 

odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery. 

Súčasťou stavby je dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej 

mimoúrovňovej križovatky Krásna a  križovatky Hrašovík. Okrem hlavných objektov stavby ako 

rýchlostná cesta s vybavením, mostných objektov, križovatiek sú súčasťou stavby aj vyvolané 

preložky dotknutých ciest, prístupové cesty, vegetačné úpravy a preložky inžinierskych sietí. 

Celkové údaje: 

Dĺžka rýchlostnej cesty: 14,261 80 km 

Kategória rýchlostnej cesty: R 24,5/120 

3 mimoúrovňové križovatky (dostavba križovatky Košice – Juh, Krásna a dostavba križovatky 

Hrašovík); 1 Stredisko správy a údržby Šebastovce; 1 veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky 

napojené na oba smery 

 

Hlavný projektant stavby je Združenie „R2 Šaca – Košické Olšany“, vedúcim členom 

združenia je firma Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, člen združenia je 

Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava. Hlavný inžinier projektu je Ing. Eduard 

Manco, autorizovaný stavebný inžinier. 

 

 

I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené 

v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach: 

 

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia 

enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, vydalo  rozhodnutie vydanom v zisťovacom konaní č. 9483/2019-1.7/ac-

R zo dňa 10.10.2019, v ktorom stanovilo nasledovné podmienky na eliminovanie alebo 

zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie :  

1.1. Dodržiavať všetky opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie 

uvedené v kapitole IV.16 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ako aj návrhy 

zmierňujúcich opatrení uvedených v kapitole č. 8 prílohy č. 6 oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti (Primerané posúdenie vplyvu projektu na územia sústavy Natura 

2000 rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany; 
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1.2. Dodržať podmienky stanovené pre predmetný úsek rýchlostnej cesty v stanovisku 

Ministerstva obrany SR č. ÚCLaSMŠ-194-99/2018; 

1.3. Dodržať zrealizovanie revitalizácie plochy mokrade pri Valalikoch na parcele KN-E č. 7 

– 304 ako aj následnú starostlivosť o mokraď; 

1.4. Stavebné práce v blízkosti hniezdnych lokalít orla kráľovského realizovať v mimo-

hniezdnom období a jeho hniezdne lokality zahrnúť do monitoringu bioty pred, počas 

a po výstavbe; 

1.5. Na povrchové stojiská pre jednotlivé druhy vozidiel použiť drenážnu dlažbu, ktorá 

zabezpečí minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadrží minimálne   

8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a zníži tepelné napätie v danom území. Na 

všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou 

korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. 

 

2. MDV SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3   

ods. 3 písm. q) cestného zákona určilo na základe stanoviska Ministerstva vnútra SR č. PPZ-

ODP2-2019/014427-004 zo dňa 25.06.2019 použitie dopravných značiek a dopravných 

zariadení pod č. 04746/2019/SCDPK-58587 zo dňa 17.07.2019 s týmito podmienkami : 

2.1. Výkres č. 2 posúdiť a navrhnúť úpravu informatívneho smerového dopravného značenia 

na príjazdovej vetve na odpočívadlo Valaliky z dopravného smeru RV – PO,MI tak, aby 

bola daná jednoznačná informácia o smerovom vedení pred priepletovým úsekom k 

odpočívadlu Valaliky, resp. k vedeniu vetvu č. 3, t.j. na rýchlostnú cestu R2 v dopravnom 

smere PO,MI – RV. Zároveň je potrebné posúdiť polohu navrhnutej svetelnej signalizácie 

a ostatného dopravného značenia, ktoré bude zabezpečovať organizáciu dopravy v 

priestore výkonu cestných kontrol (pracovisko TDK) dotknutých a participujúcich 

zložiek; 

2.2. Výkres č. 2 posúdiť, resp. navrhnúť na obojsmerných vetvách k odpočívadlu Valaliky 

záchytné bezpečnostné zariadenia; 

2.3. Zabezpečiť bezkolíznosť umiestnenia protihlukových stien s ohľadom na priestorové 

požiadavky navrhnutého trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane 

ich nosných konštrukcií. 

2.4. Použitie, grafické a farebné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení 

zabezpečiť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 9/2009 Z. z. ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak do doby prípravy nasledujúcej projektovej 

dokumentácie dôjde k úprave, resp. k legislatívnym zmenám právnych noriem vo veci 

použitia a grafického vyhotovenia dopravného značenia alebo dopravných zariadení, 

resp. k zmene dotknutých technických noriem a technických predpisov stavebník 

zabezpečí aktualizáciu dokumentácie trvalého dopravného značenia a dopravných 

zariadení pre predmetnú stavbu a predloží ju následne MDV SR na schválenie; 

2.5. Stavebník predloží výrobnú dokumentáciu trvalého dopravného značenia skupiny IS, t.j. 

informatívnych smerových dopravných značiek na schválenie MDV SR a MV SR; 

2.6. Osadené dopravné značky budú spĺňať podmienky zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a 

systémy posudzovania parametrov; 

2.7. Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou podľa §45 

stavebného zákona; 

2.8. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v  prípade, ak si to vyžiada verejný záujem, 

stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť; 
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3. MDV SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 

dráhový stavebný úrad (ďalej len „SŽDaD“), ako orgán verejnej správy vo veciach dráh 

podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 513/2009 Z.z.“) a ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona č. 

513/2009 Z.z. vydalo záväzné stanovisko č 23764/2019/SŽDD/63544 zo dňa 01.08.2019, v 

ktorom súhlasí so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy a na vykonávanie činnosti 

v ochrannom pásme dráhy (OPD) resp. sčasti v obvode dráhy (OD) a následné užívanie s 

týmito podmienkami :     

3.1. Stavba   bude  realizovaná  v súlade  s  dokumentáciou   vypracovanou   spoločnosťou  

Valbek, s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto 

stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho 

povolenia  MDV SR; 

3.2. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení 

a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode s ich správcami 

zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu; 

3.3. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 

železničného telesa; 

3.4. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou 

dráhy; 

3.5. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom; 

3.6. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku prevádzkovateľa dráhy, 

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 

Bratislava, uvedené pod č.: 27240/2019/O230-2 zo dňa 17. 06. 2019; 

3.7. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR 

(súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území; 

3.8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu; 

3.9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby 

neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť 

a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň  aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv 

stavby na  dráhu;  

 

4. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície,   

Račianska 45, 812 72 Bratislava ako príslušný podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 171/1993 

Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ako dotknutý orgán podľa § 3 ods. 8 cestného zákona vydalo súhlasné 

stanovisko č. PPZ-ODP2-2019/014427-004 zo dňa 25.06.2019, ktorého podmienky sú 

premietnuté v určení dopravného značenia vydaného MDV SR č. 06333/2019/SCDPK-

12659 zo dňa 11.02.2019. 

 

5. Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 

8, 832 47 Bratislava podľa § 7 zákona č, 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov vydalo súhlasné stanovisko č. ÚCLaSMŠ-194-99/2018 zo dňa 

17.07.2018 s týmito podmienkami : 

5.1. Vybudovať stále osobitné zariadenia na mostnom objekte 211-00 Most na R2 v km 14,3 

cez rieku Hornád; 

5.2. Pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť/obslužnosť komunikácie I/17 a I/19 v úseku 

plánovaného záberu  (napr. kríženia) v minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m; 

5.3. V prípade záberu stavby do železničných tratí Zvolen – Košice a Košice – Trebišov 

zabezpečiť prejazdnosť daných úsekov minimálne v jednej železničnej koľaji alebo 

zabezpečiť núdzovú prevádzku týchto úsekov s využitím obchádzkových železničných 

tratí, resp. technických obmedzení; 
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5.4. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej výstavby s obmedzeniami 

dopravy v úsekoch a plán organizácie dopravy na železničných tratiach uvedených 

v bode 5.3 zasiahnutých záberom stavby počas realizácie a to s obmedzeniami dopravy 

v uvedenom úseku; 

5.5. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby 

dodržať postup podľa § 7 cestného zákona a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  

5.6. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na 

Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax 

0960322569, e-mail : dicvd@mil.sk;  

 

6. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hroncova 13, 041 70 Košice 
vydal vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2018/011434 zo dňa 22.08.2018 podľa § 99 ods. 1    

písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“), v ktorom nemá námietky z 

hľadiska odpadového hospodárstva k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných 

podmienok : 

6.1. Do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného (skládka, zhodnocovacie 

zariadenie) bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka. 

6.2. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z.z. uložiť alebo ponechať odpad 

na inom mieste, ako na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade 

s týmto zákonom. Stavebný odpad odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť 

na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou; 

6.3. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods.1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z.z. odovzdať 

odpad osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať 

ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. 

6.4. V zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z.  je stavebník povinný 

požiadať OU Košice – okolie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a pri 

podaní žiadosti je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania s jednotlivými druhmi 

odpadov vzniknutými  v rámci realizácie stavby (faktúra resp. vážny lístok od oprávnenej 

organizácie). 

6.5. Náklady na prepravu, zhodnotenie, resp. zneškodnenie stavebného odpadu z predmetnej 

stavby v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva hradí v celom 

rozsahu stavebník, nakoľko nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad. 

 

7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice vydal 

v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“)  vyjadrenie z hľadiska ochrany 

prírody a krajiny č. OU-KE-OSZP3-2018/038474 zo dňa 17.09.2018, s týmito podmienkami: 

7.1. Pri realizácii 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. Pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana 

prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

7.2. 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: 

 trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín, 

 v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním, 

 navážky vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín, 

 odsúhlasenie vzdialeností výkopov, od drevín a krovitých porastov na pozemku mesta 

Košice, správcom. 
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7.3. V prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží na 

stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody o súhlase 

na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 v zákona. Riešené 

samostatným konaním. 

7.4. Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí 

právoplatnosti stavebného povolenia. 

7.5. V prípade, že realizácia stavby sa dotýka území s výskytom biotopov je potrebný súhlas 

podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. 

7.6. Pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál 

do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín.  

7.7. Hĺbenie 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 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. 

Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. 

7.8. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme realizáciu sadových úprav, 

kde novo navrhovanú zeleň požadujeme navrhnúť v takom pomere aby boli v dostatočnej 

miere zabezpečené ekostabilizačné opatrenie to znamená, dotvoriť krajinné prostredie 

vhodnými vegetačnými úpravami s uplatnením stanovištne vhodných a esteticky 

pôsobivých drevín (pôvodné druhy drevín, nepoužívať invázne druhy drevín). 

7.9. Na ozelenenie žiadame použiť vzrastlé jedince stromov s min. výškou 2,00-2,5 m s min. 

obvodom kmeňa 16-18 cm (v čo najväčšej miere resp. podľa stanovištných podmienok). 

7.10. Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné: 

 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. 

7.11. V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 

 

8. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Hroncova 13, 041 70 Košice 
vydal v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-

2018/011500 zo dňa 21.11.2018, s týmito podmienkami: 

8.1. Predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany prírody mimo 

zastavaného územia obcí. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny dodržať ustanovenia 

zákona č. 543/2002 Z.z. vo vzťahu k výrubu drevín, zásahu do biotopov európskeho 

a národného významu a mokradí. 

8.2. Dodržať ustanovenia zákona č. č. 543/2002 Z.z. k druhovej ochrane živočíchov v prípade 

zistenia hniezdenia počas príprav na výstavbu, resp. počas vlastnej výstavbe rýchlostnej 

cesty. 

 

9. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Hroncova 13, 041 70 Košice 
vydal vyjadrenie podľa § 28 ods.1 zákona č. 364/2004 Z.z.  vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) č. OU-KS-OSZP-2018/011446 zo dňa 21.11.2018, v ktorom konštatuje, že 

z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná stavba možná za dodržania 

nasledovných podmienok : 

9.1. Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé 

obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby je 

povinný v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami 

vyhotoviť povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na schválenie OÚŽP 

Košice - okolie, ako príslušnému orgánu štátnej vodnej správy pred začatím realizácie 

stavebných prác. Jedná sa o objekty v okrese Košice okolie; 208-00 Most na R2               
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v km 11,1 R2 nad železničnou traťou a cestou III/3416, 220-00 Most v km 22,260 R2 cez 

Novoveský potok, 241-00 Úprava rieky Torysa v km 22.30R2 a jej pravostranného 

prítoku v km 23,05 R2. 

9.2. Nakoľko bude časť stavby realizovaná v inundačnom území vodného toku 

Torysa upozorňujeme na dodržiavanie § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 7/2010 o ochrane pred 

povodňami. 

 

10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia Komenského 52, 041 26 Košice vydal 

vyjadrenie podľa § 27 ods.1 písm. c) vodného zákona č. OU-KE-OSZP3-2019/032723 zo 

dňa 24.07.2019, s týmito podmienkami: 

10.1. Pri križovaní vodného toku na mostnom objekte musí byť kanalizačné potrubie uložené v 

chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod korytom vodného toku s nadimenzovaním zaťaženia 

minimálne 25 t s umiestnením chráničky podľa možností min 6,0 m od brehovej čiary 

toku po oboch stranách. 

10.2. Pred realizáciou stavieb prerokovať harmonogram stavebných prác a písomne oznámiť  

začatie a ukončenie stavebných prác realizovaných v súlade s platnými STN správcovi 

vodného toku SVP, š.p., OZ, Košice, Správca povodia Hornádu a Bodvy Košice, Ing. 

Lukáš Šlosár, t.č.  0907 396 407. 

10.3. Pri realizácií prác v hydromelioračných kanáloch zachovať funkčnosť a prietočnosť 

odvodňovacích kanálov a dodržiavať podmienky DOHODY v oblasti ochrany prírody a 

krajiny uzavretú medzi Lesoochranárskym zoskupením VLK a Hydromeliorácie, š.p. 

10.4. Začiatok a koniec prác v odvodňovacích kanáloch oznámiť správcovi štátneho podniku 
Hydromeliorácie, š.p., z vysunutého pracoviska Košice, Ing. Makranska, t.č.: 0903 

997 909. 

10.5. Počas vykonávania stavebných prác kontrolovať technický stav používaných 

mechanizmov tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd pohonnými 

hmotami a inými škodlivými kvapalinami. 

10.6. V prípade vzniku havárie kontaktovať havarijného technika Správy povodia Hornádu a 

Bodvy Košice -Ing. Kubala - t. č.: 0911 819 550. 

10.7. Počas  stavebných   prác   neukladať  stavebný materiál v prietokovom profile a ani 

na pobrežných pozemkoch vodných tokov. 

10.8. Narušenú úpravu vodných tokov resp. brehy vodných tokov v mieste križovania uviesť 

do pôvodného stavu. 

10.9.  Stavbu realizovať v zmysle platných STN. 

10.10. Pri uskutočnení stavby dodržať podmienky stanovené dotknutými účastníkmi konania. 

10.11. Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je počas jej realizácie v zmysle § 10 zákona č. 

7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedný za 

protipovodňovú ochranu na miestach výstavby a je povinný zostaviť povodňový plán 

zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý zhotoviteľ zašle správcovi vodného toku 

SVP š.p., OZ Košice na jeho odsúhlasenie. 

10.12. K preberaciemu konaniu prizvať správcu vodného toku SVP š.p. OZ Košice, Správa 

PHaB, Medzi mostárni 2, Košice. Odovzdať im porealizačné zameranie skutočného 

vyhotovenia stavebných objektov v dotyku s vodným tokom a určením staničenia 

(riečneho kilometra). 

 

11. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Hroncova 13, 041 70 Košice 

vydal vyjadrenie podľa § 27 ods.1 písm. c) vodného zákona č. OU-KS-OSZP-2019/008855 

zo dňa 17.06.2019, s týmito podmienkami: 

11.1. Investor stavby zabezpečí, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových 

a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami. 

11.2. Žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia § 39 „Zaobchádzanie so škodlivými 

znečisťujúcimi látkami“ vodného zákona. 
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11.3. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP š.p., OZ Košice     

č. CS SVP OZ KE 2950/2018/3 zo dňa 23.08.2018 : 

 Z dôvodu ochrany mostných pilierov proti negatívnym účinkom prúdiacej vody 

požadujeme v medzihrádzovom priestore opevniť pätu pilierov. 

 V PD žiadame rešpektovať terajšie spádové pomery ovplyvnené telesom jestvujúceho 

balvanitého sklzu. V rámci technického riešenia požadujeme predložiť detail styku 

novo navrhovaného brehového opevnenia a telesa balvanitého sklzu a akceptovať 

požiadavku správcu tou na doplnenie telesa sklzu kameňom frakcie od 200 do 500 kg. 

 Opevnenie svahov koryta ako aj zriadenie opornej pätky a stabilizačných prahov 

požadujeme realizovať z kameňa o hmotnosti 200-500 kg. Upozorňujeme na 

podmienku dodržania sklonu 1:2 pre stabilizačné prahy a svahy koryta. 

 Pri SO 219-00 žiadame navrhnúť mostnú konštrukciu na prevedenie Q100 ročnej vody 

+ 0,5 m bezpečnosť v zmysle platnej STN v celom prietokovom profile toku na 

základe hydrotechnických výpočtov a platných údajov SHMÚ. 

 Výustný objekt do bezmenného drobného toku navrhnúť v zmysle platnej STN 

752102 tak, aby lícoval so svahom koryta toku a nezasahoval do priečneho profilu 

toku a s náležitým opevnením koryta v oblasti výustného objektu v dĺžke 5 m nad a 5 

m pod objektom od jeho osi. Dodržať uhol vyústenia do vodného toku max 60°.  

Detail vyústenia odkonzultovať so zástupcom SPH a B Košice Ing. Šlosárom č.t, 

0907 396 407 ešte pred zahájením stavebných prác. 

 Pri križovaní vodného toku musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke v hĺbke 

min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. 

 Chráničku dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t vzhľadom na tonáž stavebných 

mechanizmov, chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary tokov 

na oboch stranách. 

 V prípade havárie kontaktovať technika SPH a B Ing. Kubalu t.č. 0911 819 550. 

Začatie a ukončenie prác v mieste dotyku s vodným tokom oznámiť správcovi toku 

Ing. Šlosárovi 0907 396 407. 

 Ku kolaudácii prizvať zástupcu SVP š.p. a predložiť potrealizačné výškopisné 

a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov v dotyku 

s vodným tokom s určením staničenia (rkm) podľa platnej kilometráže vodných tokov, 

dokumentáciu predložiť aj v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg). 

11.4. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku Lesov SR, š.p., OZ 

Košice č. 1202/2012291, 16418/2018-130 zo dňa 06. 04. 2018: 

 stavbu realizovať podľa platnej PD 

 most musí spĺňať plynulú prietočnosť a výstavbou sa nesmie zmenšiť prietočný profil 

 pri výstavbe dodržať opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii a znečisteniu pôdy a 

vodného toku ropnými látkami a látkami ohrozujúcimi životné prostredie 

 správca alebo vlastník komunikácie bude na tomto úseku vykonávať protipovodňovú 

ochranu 

 most a regulovaný úsek neberie naša organizácia do správy 

 naša organizácia neberie zodpovednosť za povodňové škody a živelné pohromy na 

tomto úseku 

 v zmysle stavebného zákona a zákona o vodách dodržať opatrenia a zásady na ochranu 

vôd 

11.5. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Hydromeliorácií š.p., č. 2925-3/120/2018 zo 

dňa 28. 06. 2018, a č. 2925-2/120/2018 zo dňa 31. 05. 2018: 

 počas výstavby zachovať prietočnosť jestvujúcich kanálov 

 prípadné škody vzniknuté na melioračných kanáloch spôsobené pri tejto činnosti budú 

odstránené na náklady investora 

 pri realizácii predmetných stavebných objektov žiadame o porealizačné zameranie 

jednotlivých preložiek 
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 začiatok prác oznámiť zástupcovi HM Ing. Makranskej, t.č. 0903 997 909, e-mail: 

makranska@hmsp.sk, alebo Ing. Fekiačovi, t.č. 0948 914 343, e-mail: fekiac@hmsp.sk 

za účelom protokolárneho odovzdania stavby 

11.6. Zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom stavbou a je 

povinný vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 o povodniach, povodňový plán 

zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý je potrebné zaslať na odsúhlasenie 

správcovi vodného toku (SVP š.p., OZ Košice) a predložiť ho tunajšiemu úradu na 

schválenie. 

 

12. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 832 05 Bratislava vydal ako dotknutý orgán 

štátnej správy podľa § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné 

stanovisko č. 14027/2019/ROP-002/31295 zo dňa 19.06.2019 a stanovisko č. 11098/2020/ 

ROP-002-P/17245 zo dňa 06.05.2020, v ktorom súhlasí s realizáciou stavby za splnenia 

podmienky : 

12.1. V prípade realizácie označenia leteckým prekážkovým značením objektu 605-00 

Preložka VVN-2x110kV liniek č. 6712/6718 v km 17,472, Dopravný úrad žiada oznámiť 

ukončenie danej časti stavby do 7 dní a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu 

pohľad na danú časť vedenia a širšie okolie (postačí zaslať elektronicky na adresu 

Marek.Izarik@nsat.sk a v kópii na ochranne.pasma@nsat.sk); 

12.2. V prípade, že dôjde k zmene umiestnenia stavby, resp. trasy alebo k zmene jej výškových 

parametrov a prípadne použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorskú výšku – 254,0 

m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 44,0 m od úrovne terénu (najkritickejšie výškové obmedzenie 

určené ochranným pásmom leteckého pozemného zariadenia – okrskový prehľadový 

rádiolokátor TAR/SRE/KZ, sektor B určeného v rámci ochranných pásiem Letiska 

Košice v úseku 10,2 km), je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby. 

 

13. ŽSR GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava ako dotknutý orgán v zmysle 

§ 140a, § 34 a § 59 stavebného zákona vydal súhrnné stanovisko č. 27240/2019/0230-2 zo 

dňa 17.06.2019 s týmito podmienkami : 

13.1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky : 

- akceptovať pripomienky OR Košice, č. j. 3051/2019/SŽTS/NO, zo dňa 12.6.2019 - v 

plnom rozsahu; 

- objekty dráhy(preložky káblov, ú prava TV) zrealizovať na základe technického riešenia 

odsúhlaseného 0460 GR ŽSR v zmysle PD; 

- riešiť v záujmovom ú zemí  podzemné vedenia v správe  ŽSR  - podľa podmienok 

stanovených vo vyjadrení správcu ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE (rešpektovať ochr. 

pásmo trasy káblov ŽSR od vytýčenej polohy); 

- zabezpečiť ochranu žel. trate pod mostom počas realizácie stavebných prác – použitím 

ochranných sietí; 

- dodržať podjazdnú  výšku mostov v zmysle STN 73 6201 (min. 6500mm); 

- priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor; 

- pri realizácií stavby v obvode dráhy (dotyk stavby s telesom dráhy) - dodržať ustanovenia 

príslušných predpisov a noriem ŽSR (TS 4, TNŽ 73 6312, TNŽ 72 1514) s vypracovanou 

PD podľa noriem STN EN; 

- obmedzenie dopravy (v nevyhnutnom rozsahu) riešiť rozkazom o výluke (na základe 

žiadosti stavebníka a predloženého technologického postupu prác); 

- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti 

prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.). 

Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Košice uzavretú  dohodu o bezpečnosti prác v 

podmienkach ŽSR; 

- stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený 

nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. 



20 

 

13.2. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste 

navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich 

ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných 

vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení; 

13.3. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup výstavby, termín začatia a 

ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú  činnosť po celú  doby výstavby 

objektov v obvode dráhy a dráhy  na ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Košice(lng. 

Kaminský č. t. 0911490008) a na ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Trebišov (Ing. Eľko, 

t. č. 0911991 326) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. V prípade potreby požiada 

ŽSR - OR Košice, SŽTS o zabezpečenie traťovej a TV výluky min. 1 mesiac pred 

realizáciou stavby; 

13.4. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba 

odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila odvodňovací systém 

železničných zariadení, nenarušila stabilitu železničného telesa a nenarušila zariadenia a 

stavby dráhy; 

13.5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená, 

narušená a obmedzená železničná prevádzka; 

13.6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme 

skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať 

podľa projekt, stavu; 

13.7. Pokiaľ pri  realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú  škody na majetku ŽSR, 

stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu; 

13.8. ŽSR nezodpovedajú  za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke 

(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k 

nej) spôsobené železničnou prevádzkou; 

13.9. Stavebník zabezpečí ú hradu nákladov spojených s preložkou zariadení ŽSR vyvolaných 

stavbou; 

13.10. Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel. tratí a 

stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby objektov dráhy s následným 

odovzdaním objektov do správy OR Košice, SOZT a SEE. OR Košice na základe 

vykonanej technickej prehliadky a vydaného povolenia tú to skutočnosť zapracuje do 

technickej dokumentácie ŽSR; 

13.11. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o uzavretí „Zmluvy o zriadení vecného 

bremena ..." a „Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska ..." s účastníkom konania ŽSR 

(OSM Košice, OR Košice) ako účastníka konania ŽSR Bratislava. 

 

14. ŽSR, Bratislava, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 

Tomášikova 27, 041 50 Košice č. 574/2018/SOZT zo dňa 04.05.2018 a č. 788/2019/SOZT 

zo dňa 12.06.2019 s týmito podmienkami : 

14.1. Realizáciu prekládky môže vykonať len oprávnená organizácia za dohľadu zamestnancov 

OZT OR Košice; 

14.2. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii nenahrádza výstupnú kontrolu ani schválenie 

projektovej dokumentácie a nezbavuje projektanta zodpovednosti za dodržanie všetkých 

platných noriem a predpisov na ŽSR, ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní 

projektovej dokumentácie. 

 

15. ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 

50 Košice č. 774/2018/SEE zo dňa 26.03.2018 s týmito podmienkami k SO 685-00 Preložka 

6kV kábla : 

15.1. Vzhľadom na veľkú dĺžku medzistaničného úseku kábla 6kV v žkm 88,650 kde je v 

súčasnosti stará spojka na kábli osadiť rozpojovaciu skriňu 6kV, čo v prípade poruchy na 

kábli 6kV umožní jej lepšie zameranie. 
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16. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava č. SPFZ/2018/084261 

SPFS/2018/18781 zo dňa 04.09.2018 s touto podmienkou  : 

16.1. V trase stavby je vo vlastníctve SPF evidovaný odvodňovací detail (vodná stavby na 

rozhraní k.ú. Valaliky a k.ú. Šebastovce v mieste križovatky rýchlostnej cesty R4 a R2. 

Užívateľom stavby je spoločnosť AGRO – VALALIKY, a.s., 044 71 Cestice 23. 

V prípade narušenia celistvosti a funkčnosti tejto vodnej stavby je potrebné zabezpečiť jej 

prepojenie na zostávajúcu časť. 

 

17. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava č. 2925-2/120/2018 zo dňa 

31.05.2018 a č. 2925-3/120/2018 zo dňa 28.06.2018 s týmito podmienkami : 

17.1. Počas výstavby zachovať prietočnosť jestvujúcich kanálov; 

17.2. Prípadné škody vzniknuté na melioračných kanáloch spôsobené pri tejto činnosti budú 

odstránené na náklady investora; 

17.3. Začiatok prác oznámiť Ing. Makranskej, tel. 0903 997 909, e-mail : makranska@hmsp.sk 

alebo Ing. Fekiačovi, tel. 948 914 343, e-mail : fekiac@hmsp.sk za účelom 

protokolárneho odovzdania stavby; 

17.4. Po realizácii predmetných stavebných objektov vykonať porealizačné zameranie 

jednotlivých preložiek; 

17.5. Vypracovať kompletné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zmeny trasy 

odvodňovacích kanálov ( geometrické plány, vklad do katastra) 

 

18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

vydal stanoviská č. CS SVP OZ KE 2431/2018/3 zo dňa 02.07.2018, č. CS SVP OZ KE 

3160/2018/2 zo dňa 07.08.2018, č. CS SVP OZ KE 2910/2018/3 zo dňa 07.08.2018, č. CS 

SVP OZ KE 2950/2018/3 zo dňa 23.08.2018  s týmito podmienkami : 

18.1. Z dôvodu ochrany mostných pilierov proti negatívnym účinkom prúdiacej vody 

je potrebné v medzihrádzovom priestore opevniť pätu pilierov; 

18.2. V PD rešpektovať terajšie spádové pomery ovplyvnené telesom jestvujúceho 

balvanitého sklzu. V rámci technického riešenia predložiť SVP š.p. detail styku 

novo navrhovaného brehového opevnenia a telesa balvanitého sklzu a akceptovať 

požiadavku správcu tou na doplnenie telesa sklzu kameňom frakcie od 200 do 500 kg; 

18.3. Opevnenie svahov koryta ako aj zriadenie opornej pätky a stabilizačných prahov 

realizovať z kameňa o hmotnosti 200-500 kg. Upozorňujeme na podmienku dodržania 

sklonu 1:2 pre stabilizačné prahy a svahy koryta; 

18.4. Pri SO 219-00 navrhnúť mostnú konštrukciu na prevedenie Q100 ročnej vody + 0,5 m 

bezpečnosť v zmysle platnej STN v celom prietokovom profile toku na základe 

hydrotechnických výpočtov a platných údajov SHMÚ. Rovnako tak riešiť aj betónový 

rámový priepust, ktorý ja súčasťou SO 115-00; 

18.5. Výustný objekt do bezmenného drobného vodného toku navrhnúť v zmysle platnej STN 

752102 tak, aby lícoval so svahom koryta toku a nezasahoval do priečneho profilu toku a 

s náležitým opevnením koryta v oblasti výustného objektu v dĺžke 5 m nad a 5 m pod 

objektom od jeho osi. Dodržať uhol vyústenia do vodného toku max 60°. Detail vyústenia 

odkonzultovať so zástupcom SPH a B Košice Ing. Šlosárom č.t. 0907 396 407, ešte pred 

zahájením stavebných prác 

18.6. Pri križovaní vodného toku musí byť kanalizačné potrubie uložené v chráničke v hĺbke 

min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov; 

18.7. Chráničku požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na tonáž 

stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby 

vodných tokov. Chráničku žiadame ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary 

tokov na oboch stranách; 

18.8. Stabilizačné prahy vybudovať v šírke 5,0 m so zapustením min. 1,5 m do dna koryta, 

s použitím lomového kameňa o hmotnosti 50% do 200 kg a 50%  200 – 500 kg. 

Zaviazanie bude vo vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary po oboch stranách rieky Torysa; 
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18.9. Opevnenie svahov vodného toku Torysa a jeho bezmenného prítoku SVP š.p. 

neprevezme do svojej správy z dôvodu, že predmetná úprava tvorí neoddeliteľnú súčasť 

ochrany rýchlostnej cesty R2. Rovnako pri SO 211-00 úpravu koryta vodného toku, ktorá 

sa chápe ako ochrana brehových opôr mostného objektu 211-00 v celkovej dĺžke 65 m 

SVP š.p. neprevezme do svojej správy;  

18.10. Počas výstavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu 

vodného toku ani na ich pobrežných pozemkoch; 

18.11. V prípade narušenia úpravy profilu toku žiadame ho uviesť do pôvodného stavu; 

18.12. Do PD žiadame doplniť rkm výustných objektov v zmysle platnej vodohospodárskej 

mapy; 

18.13. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo 

k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami 

škodiacim vodám. V prípade vzniku havárie kontaktovať havarijného technika Správy 

povodia Hornádu a Bodvy Košice - Ing. Kubala - t.č. 0911 819 550; 

18.14. Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 

Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za 

protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v 

zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prac počas výstavby, 

ktorý je potrebné zaslať na SVP š.p. na odsúhlasenie; 

18.15. SVP, s. p. OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných 

pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie výstavby žiadame oznámiť 

minimálne 7 dní pred začiatkom stavebných prác našej Správe povodia Hornádu a Bodvy 

Košice. Zo strany správcu tokov bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať 

doplňujúce požiadavky počas výstavby 

18.16. Začatie a ukončenie prác v mieste dotyku s vodnými tokmi oznámiť správcovi vodného 

toku SVP, š.p. OZ Košice, Sprava povodia Hornádu a Bodvy Košice, Ing. Lukáš Šlosár, 

č.t. 0907 396 407 alebo Ing. Jozef Bartko, č.t. 0915 761 687; 

18.17. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné 

výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov v 

dotyku s vodnými tokmi s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej 

kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej 

podobe (súbor *.dgn, *.dwg). 

18.18. V zmysle § 47 vodného zákona sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, 

alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území 

povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby 

neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, 

splaveninami a ľadom; 

18.19. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona nezodpovedá za škody 

spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov; 

 

19. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. 

CS SVP OZ KE 2274/2019-2 zo dňa 14.05.2019 s týmito podmienkami : 

19.1. Výrub sa uskutoční v období vegetačného pokoja od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka; 

19.2. Dreviny určené na výrub musia byť v zmysle § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. riadne 

označené za účasti správcu toku a zástupcu orgánu ochrany prírody a krajiny; 

19.3. Termín začatia a ukončenia výrubu v dotyku s vodnými tokmi je potrebne oznámiť 

minimálne 7 dní vopred a maximálne 7 dní po ukončení výrubu zástupcovi operatívneho 

správcu tokov Správy povodia Hornádu a Bodvy Košice - kontaktná osoba Ing. Jozef 

Bartko, tel. č. 0915 761687; 

19.4. Práce spojené s výrubom nesmú negatívne ovplyvniť prietočnosť vodných tokov, t. j. 

z korýt tokov a ich pobrežných pozemkov musí byť drevná hmota priebežne 

odstraňovaná, resp. odvážaná napr. na dočasné skládky, ktoré žiadame zriadiť v 

dostatočnej vzdialenosti od toku (min. 10,0 m od brehovej čiary tokov), aby v prípade 

vyšších vodných stavov nedošlo k ich odplaveniu a vytvoreniu prekážok v toku; 
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19.5. Z dôvodu, že stromy určené na výrub rastú na pozemku v správe našej organizácie, 

drevná hmota je vlastníctvom SVP, š.p., OZ Košice. V prípade ak žiadateľ o výrub 

drevnej hmoty, ktorá bude ocenená znaleckým posudkom, nemá záujem o jej odkúpenie, 

potom vykoná odvoz na skládku, ktorú určí operatívny správca toku Správy povodia 

Hornádu a Bodvy Košice - kontaktná osoba Ing. Jozef Bartko, tel. č. 0915 761 687; 

19.6. Mechanizmy použité na odstraňovanie resp. ťažbu a odvoz drevnej hmoty musia byť 

v bezporuchovom stave tak, aby nedochádzalo k úniku ropných látok do povrchových 

a podzemných vôd. 

 

20. TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava č. 4399/2018 zo 

dňa 08.11.2018  s týmito podmienkami, ktoré je potrebné zapracovať do dokumentácii 

realizácie stavby : 

20.1. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé riešenie schodiska v SO 320.04 - rozpor s § 9 

ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Schodisko je potrebné navrhnúť v súlade s 

požiadavkami STN 73 4130 (sklon, rozmery stupňov...), zábradlia riešiť v súlade s 

požiadavkami STN 74 3305 

20.2. Výška parapetov 550 mm v pobytových priestoroch (ubytovanie, zasadacia miestnosť) je 

navrhnutá v rozpore s § 31 ods. 2 vyhlášky č.532/2002 Z. z. 

20.3. V technickej správe /TS/ 320-04 D.6 Prevádzková budova časť 9. Plynofikácia je 

regulácia zemného plynu /ZP/ zaradená do skupiny B a neexistujúcej podskupiny t; jedná 

sa o skupinu B/g, prípadne B/f podľa hodnoty prietoku plynu, ktorá nebola v správe 

uvedená. 

20.4. V časti 12 uvedenej TS sú uvádzané neplatné právne predpisy - zákon č. 174/68 Zb. (platí 

zákon č. 124/2006 Z. z. v platnom znení), vyhláška č. 86/78 Zb. (platí vyhláška č. 

508/2009 Z.z.), vyhláška č. 374/1990 Zb. (platí vyhláška č. 147/2013 Z.z.). 

20.5. Príslušné zváračské práce smú vykonávať iba zvárači s kvalifikáciou v súlade s STN EN 

ISO 9606-1:2015 a nie len podľa STN 287-1, ako je nesprávne uvedené v horeuvedenej 

časti TS. 

20.6. V časti 13. a 14. uvedenej TS sú uvádzané a aplikované neplatné STN 38 641. resp. STN 

38 6415 (platí STN EN 12007). 

20.7. Dokumentáciu 320-04 D 6 Prevádzková budova v časti 5 Vzduchotechnické zariadenia je 

potrebné doplniť o údaje uvádzané v STN EN 287-1 až 4 

20.8. V technickej správe 320-10 Garáže I, časť 4. Vykurovanie plynovými infražiaričmi je 

potrebné vyšpecifikovať, či sa jedná o svetlé alebo o tmavé infražiariče v zmysle STN 

EN 419, resp. STN EN 416. 

20.9. V technickej správe 330-06 Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie 

mechanizmov, č. prílohy 01 je nesprávne uvedené, že propán-bután patri medzi technické 

plyny /patrí medzi vykurovacie/; pre jeho skladovanie platí STN 38 6460, ktorá v TS 

nebola uvádzaná. 

20.10. V hore uvedenej TS je uvádzaný neplatný zákon č 264/1999 Zb., platí zákon č. 56/2018 

Z. z., nesprávne je uvádzaná neplatná vyhláška č. 59/1981; platí vyhláška SÚBP č. 

59/1982 Zb. v platnom znení. 

20.11. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.01/2018 je neúplný, nie je zdôvodnené v 

priestore skladovanie dreva obj.320-09, prečo sa neuvažuje s horľavými látkami a 

podobne v skladoch plynu v tom istom objekte, v priestore občasného nanášania 

náterových látok v obj.320-14 nie je zdôvodnenie stanovenia iba vplyvu BE1 v zmysle 

STN 33 2000-5-51 tab ZA.1, STN EN 60079-10-1, STN EN 12215+A1. vyhl. 142/2000 

Z.z., vyhl. 142/2004 Z.z. (napr. vplyv BE2-N1, vplyv BE3-N2), v rámci zoznamu 

horľavých látok resp. kvapalín sa neuvádzajú druh a vlastností dreva, druh a vlastnosti 

náterových látok z hľadiska informácií k návrhu elektrickej inštalácie. 

20.12. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.01/2018je nejednoznačný - pre priestor 

olejového hospodárstva a skladu horľavín je určená ZÓNA 2 s nebezpečenstvom 

výbuchu v rozsahu 1m od zdroja úniku, ostatný priestor v miestnostiach nie je definovaný 

a navyše je pre sklad olejov stanovený vplyv BE2-N3 (nebezpečenstvo požiaru) v 
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rozhodnutí, potrebné navzájom zosúladiť v protokole a následne aktualizovať riešenie 

dotknutých projektov elektroinštalácie obj. 320-14 a obj.330-14 a kde sa so ZONOU 2 

neuvažuje. 

20.13. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.01/2018 je neúplný, nie sú stanovené vplyvy a 

príp priestory s nebezpečenstvom výbuchu podľa STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10-

1 pre havarijnú nádrž pre ČSPH. 

20.14. Vonkajšie vplyvy sú určené nejednoznačne, v dokumentácii sú dva rôzne protokoly o 

ich určení č.01/2018 (rieši aj obj. 320-26, -27, -28) a č.7402-01/2018 (rieši aj obj. 320-26, 

-27, -28), nesúlad s STN 33 2000-5-51. 

20.15. Protokol č 7402-01/2018 je neúplný, nestanovuje vonkajšie vplyvy vo všetkých 

priestoroch, kde sa rieši elektroinštalácia podľa STN 33 2000-5-51 (prečerpávacia stanica 

ČS pre odpočívadlo Valaliky). 

Objekt 320-04 Prevádzková budova 

20.16. Dvere do miestnosti 1.19 elektrorozvodňa sa neotvárajú smerom von, nesúlad s STN 34 

3104 čl 4, požiadavky na vyhotovenie zámkov dverí uvádza aj STN 33 2000-7-729. 

20.17. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47. 

STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006, platnosť noriem uvádza www.sutn.sk. 

20.18. Svetelné obvody v sprchách nie sú chránené prúdovým chráničom 30mA, obvod pre 

ventilátory sa nedá identifikovať v schémach rozvádzačov, STN 33 2000-7-701 

20.19. Vývody z 4RH na rozvádzače objektu nie sú správne označené v schéme 4RH podľa 

názvov rozvádzačov v objekte (4RS1 až 4 RS5). 

20.20. Nieje stanovená trieda LPS pre bleskozvod prevádzkovej budovy podľa STN EN rady 

62305. 

Objekt 320-06 Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody 

20.21. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 0300, STN 

33 2000-3, STN 33 2000-4-47, STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z. 

20.22. Doplnková ochrana nie je riešená pre ponorné čerpadlo, STN 33 2000-4-41 N1, pokyny 

výrobcu a odporúčame použitie prúdového chrániča 30mA. 

Objekt 320-07 ČSPH 

20.23. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, 

vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z. 

20.24. Pre odvetrávacie potrubie z nádrží je navrhnutý „pomocný zachytávač JP10", 

nezabezpečuje zachytenie blesku mimo priestoru s nebezpečenstvom výbuchu keďže v 

mieste zásahu sa nedá vylúčiť možnosť tavenia materiálu zachytávača, spoje na zvodoch 

prechádzajúcich cez zóny je potrebné vyhotoviť tak, aby nedošlo k náhodnému 

uvoľňovaniu, bližšie informácie uvádza STN EN 62305-3 čl.D.3.1, D.5.1. 

Objekty 320-08 Prístrešky I, 320-09 Prístrešky II, 320-10 Garáže I, 320-11 Garáže II, 320-12 

Odpady a šrotovisko, 320-13 Sklad solí a 320-15 Sklad značiek 

20.25. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, 

STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z,z. 

Objekt 320-14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov a objekt 330-14 PRS 

20.26. Dvere do miestnosti 1.06 rozvádzač NN sa neotvárajú smerom von, nesúlad s STN 34 

3104 čl.4, požiadavky na vyhotovenie zámkov dverí uvádza aj STN 33 2000-7-729. 

20.27. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47. 

STN 33 2310, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z. 

20.28. Svetelné obvody v 1 32 umyváreň nie sú chránené prúdovým chráničom 30mA. STN 33 

2000-7-701. 

20.29. Obvody v sklade olejov, sklade horľavín nie sú chránené prúdovým chráničom s Idn 

max.300 mA, STN 33 2000-4-42, keďže projektant uvažuje s vplyvom nebezpečenstvo 

požiaru, v protokole je však určený priestor s nebezpečenstvom výbuchu ZONA2 čo nie 

je v predmetnom súbore zohľadnené. 

20.30. Pre obvody v priestoroch umývania (ručná umyváreň, vonkajšia umývacia doska) nie je 

zrejmé vykonanie doplnkovej ochrany podľa STN 33 2000-4-41 N1, kap. 415. 
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Objekt 320-16 Sklad inertného materiálu 

20.31. Aplikované neplatné normy a predpisy na návrh elektroinštalácie - STN 33 2000-4-47, 

STN 33 2310, STN 33 2000-3, STN 33 0300, vyhl. 79/2004, NV č.269/2006 Z.z 

Objekt 320-24 Vonkajšie silnoprúdové rozvody 

20.32. V projektovej dokumentácii nieje navrhnuté uzemnenie PEN vodiča vo vonkajších 

káblových rozvodoch podľa čl. N2.3.1 c) STN 33 2000-4-41 N2. 

Objekt 330-05 ČSPH PRS 

20.33. Pre návrh zariadenia aplikované neplatné normy - STN EN 60079-14:2004, STN EN 

50020 

20.34. V havarijnej nádrži je navrhovaný plavák E218 vo vyhotovení Ex d IIA T3, keďže 

označenie vyhotovenia je neúplné, v prípade že sa nachádza v ZÓNE 0 je potrebné 

preukázať od výrobcu vhodnosť do takéhoto priestoru, informácie uvádza NV SR č 

149/2016 Z.z. príloha č.1, ods.2 a) a STN EN 60079-14:2016 čl.5.3 (požadovaná úroveň 

ochrany EPL ,,Ga-' pre ZÓNA 0) 

20.35. Výšku a výplň zábradlí na verejných chodníkoch na mostných objektoch odporúčame 

riešiť v súlade s požiadavkami STN 74 3305. 

20.36. Schodiská pri núdzových východoch PHS riešiť v súlade s požiadavkami STN 73 4130 

20.37. Vzhľadom na hĺbku prečerpávacej šachty odporúčame rebrík v šachte navrhnúť so 

zabezpečením proti pádu. 

20.38. Pracovnú jamu v SO 320.14 je potrebné riešiť v súlade s požiadavkami čl. 51, 96 STN 

73 6059:1977. 

20.39. S účinnosťou od 04/2018 je zákon o zhode č.264/1999 Z z. nahradený zákonom 

č.56/2018 Z.z. 

20.40. Pre ochranu pred úrazom el. prúdom je od 02/2018 prijatá STN 33 2000-4-41:2018, 

súbežná platnosť s vydaním STN 33 2000-4-41 z roku 2007 je do 7.7.2020. 

20.41. V realizačnom stupni je potrebné stanovenie úrovne LPL pre návrh bleskozvodov 

vykonať na základe zdokumentovanej analýzy rizika v zmysle STN EN 62305-2 a návrh 

zdokumentovať v rozsahu informácii v zmysle STN EN 62305-3,-4, STN 33 2000-5-534 

(opatrenia pred dotyk, a krokovým napätím, požiadavky na zvodiče prepätia v mieste ich 

inštalácie podľa zón LPZ, stanovenie dostatočných vzdialeností „s": atď). 

20.42. V realizačnom stupni PD pre priestory s nebezpečenstvom požiaru je aktuálna aj STN 33 

2000-4-42:2012+A1 (pre koncové obvody v priestoroch s vplyvom BE2 vyžaduje 

aplikáciu oblúkovej ochrany AFDD pre jednotlivé obvody). 

20.43. Realizačnú projektovú dokumentáciu 320.14 časť Vykurovanie a zdroj tepla je potrebné 

doplniť o výpočet veľkosti poistných ventilov v zmysle STN 13 4309 a zatriedenie 

expanzných nádob v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

20.44. Expanzné nádoby v objektoch 320 04, 320 14 časť Vykurovanie a zdroj tepla je potrebné 

dovybaviť potrebnou armatúrou v zmysle požiadaviek 031/BTP/TI, resp. vyhlášky č 

59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov (armatúra umožňujúca vyprázdnenie 

expanznej nádoby na strane vody). 

20.45. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri 

užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a 

technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 

 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A/f, 

g, h, i, skupiny B/g, h, vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (vn 

prípojky, vn a vvn preložky vedení, trafostanice vn/nn, el. inštalácia v prostredí s 

vplyvom pôsobenia vody AD3 a vyšším (umývanie vozidiel, ČOV, nádrž a studňa 

úžitkovej a požiarnej vody), inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru resp 

výbuchu - sklad horľavín, sklad dreva, sklad plynov(horľavých), dielenské priestory (s 

nanášaním náterových látok), regulačné odberné meracie zariadenie zemného plynu, ČS 

PHM, vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) je potrebné posúdiť v 

zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona 

č.124/2006 Z z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, 

Technickou inšpekciou, a.s.; 
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 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom 

skupiny A/g, B/g, na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A (vn 

prípojky, vn a vvn preložky vedení, trafostanice vn/nn, el. inštalácia v prostredí s 

vplyvom pôsobenia vody AD3 a vyšším (umývanie vozidiel, ČOV, nádrž a studňa 

úžitkovej a požiarnej vody), inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru resp. 

výbuchu - sklad horľavín, sklad dreva, sklad plynov(horľavých), dielenské priestory (s 

nanášaním náterových látok), regulačné odberné meracie zariadenie zemného plynu, ČS 

PHM, vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) a na vyhradenom 

technickom zariadení tlakovom skupiny A (EN - expanzné nádoby v súboroch 320.14 - 

N140/3 a EN o objeme 35 I a max. pracovným pretlakom 1MPa; 320.04 - EN N50/6; 

330.13 - vzdušník kompresora) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 

508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.; 

 Pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia v stavebných objektoch a 

prevádzkových súboroch 320.14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov - obrobňa, 330.04 

ČSPH - Strojná časť, 330- 06 Sklad dreva - okružná píla, sklad hutného materiálu - 

frikčná píla, 330-11 Údržba vozidiel a mechanizmov - stolové obrábacie a tvárniace 

stroje, 330-12 Dielenské zázemie - stroje zámočníckej dielne, 330-13 Kompresorová 

stanica - skrutkový kompresor, 330-15 Náhradný zdroj prúdu - Strojná časť), stavby a ich 

súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z z. v 

znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č 392/2006 Z. z. len ak 

zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní 

kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna 

inštalácia a ich správne fungovanie; 

 Pred uvedením strojových a technických zariadení v stavebných objektoch a 

prevádzkových súboroch (320.14 Údržovňa vozidiel a mechanizmov - obrobňa, 330.04 

ČSPH - Strojná časť, 330-06 Sklad dreva - okružná píla, sklad hutného materiálu - 

frakčná píla, 330-11 Údržba vozidiel a mechanizmov - stolové obrábacie a tvárniace 

stroje, 330-12 Dielenské zázemie - stroje zámočníckej dielne, 330-13 Kompresorová 

stanica - skrutkový kompresor, 330-15 Náhradný zdroj prúdu - Strojná časť) do 

prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú 

právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 

14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.; 

 Technické zariadenia tlakové (expanzné nádoby, vzdušník kompresora a ich 

bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR 

č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je 

potrebné splniť požiadavky tohto predpisu; 

 Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z.z., 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.; 

 Zariadenia detských ihrísk sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 349/2010 Z.z. Pri 

uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu; 

 Na objektoch kanalizácií, nádržiach ČOV a ČSPH je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 

zákona 364/2004 Z.z. a § 3 vyhlášky č. 100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti; 

20.46. Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN 

ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a 

technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami 

bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu); 

20.47. Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie 

podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt) ak je o to požiadaná 

o čom vydá odborné stanovisko; 

20.48. Technická inšpekcia, a.s. ako autorizovaná osoba SKTC - 169 vykonáva posúdenie 

zhody zariadení detských ihrísk a prostriedkov ľudovej zábavy podľa nariadenia vlády 

SR č. 349/2010 Z.z.; 
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20.49. Technická inšpekcia, a.s. vykonáva skúšky tesnosti v zmysle § 39 vodného zákona a § 3 

vyhl. č. 100/2005 Z.z. 

 

21. Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice - stanovisko č. 

1202/2018/2291 16418/2018-130 zo dňa 06.04.2018 k stavebnému objektu SO 220-00 Most 

na R2 v km 22,262 R2 cez Novoveský potok s týmito podmienkami : 

21.1. Stavbu realizovať podľa návrhu v projektovej dokumentácii; 

21.2. Most musí spĺňať plynulú prietočnosť a výstavbou sa nezmenší prietočný profil; 

21.3. Pri výstavbe dodržať opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii a znečisteniu pôdy 

a vodného toku ropnými látkami a látkami ohrozujúcich životné prostredie; 

21.4. Správca alebo vlastník bude vykonávať na tomto úseku protipovodňovú ochranu; 

21.5. Lesy SR, š.p. neberú zodpovednosť za povodňové škody a živelné pohromy v tomto 

úseku; 

21.6. Most a regulovaný úsek neberú Lesy SR, š.p. do správy; 

21.7. V zmysle stavebného zákona a zákona o vodách dodržať opatrenia na ochranu vôd. 

 

22. Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice – stanovisko č. 954/2018 zo dňa 

16.11.2018 s touto podmienkou : 

22.1. Uzatvoriť dohodu o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv v zmysle § 35 a násl. 

zákona č. 326/2005 o lesoch medzi stavebníkom a Mestskými lesmi a.s. v rozsahu 

stanovenom znaleckým posudkom č. 5/2018, vyhotoveným Ing. Róbertom Dulom, 

evidenčné č. znalca 910635. 

 

23. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice vyjadrenie č. 

2018/003348-48/Vr zo dňa 30.05.2018 s touto podmienkou : 

23.1. V uvedenej lokalite nie je vedený vodovod pitnej vody a ani žiaden vodovod pitnej vody 

Správa mestskej zelene v Košiciach nespravuje. Jedná sa o rozvod závlahovej vody. Ten 

nie je potrebné prepájať pod stavbou R2, je potrebné ho prerušiť a ukončiť jeho vedenie 

v sadovníckom areály. 

 

24. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 

Košice – vyjadrenia č. 47057/2018/Ing.Pot zo dňa 13.06.2018, č. 56582/2018/Ing.Pot zo dňa 

16.07.2018 a č. 57251/2018/Ing.Pot zo dňa 17.07.2018  s týmito podmienkami. 

K stavebným objektom SO 310-00 a SO 310-06 : 

24.1. Vzhľadom na existujúce potrubie tlakovej splaškovej kanalizácie HDPE DN 200, 

vylúčiť z projektovej dokumentácie gravitačnú časť kanalizačnej prípojky pre              

SO 310-06 v úseku od bodu napojenia po tlmiacu šachtu. Napojenie riešiť pomocou 

elektrotvarovky T200/80, za ktorým je potrebné osadiť uzáver; 

24.2. Pred ČSOV osadiť na vonkajšej splaškovej kanalizácii lapač tukov a predložiť VVS a.s. 

projekt SO 320-19 Vonkajšia kanalizácia splašková na odsúhlasenie; 

24.3. Potrebu vody počítať podľa vyhlášky MŽP SR 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií; 

24.4. Pre SO 320-23 za bodom napojenia na verejný vodovod osadiť zemný uzáver; 

24.5. Vzhľadom na neúmernú dĺžku vodovodnej prípojky SO 320-23 spoločnosť VVS a.s. 

ručí za kvalitu a tlak vody v potrubí v zmysle § 24 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon č. „442/2002 Z.z.“)  t.j. „Dodávka 

vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do 

vodovodnej prípojky; 

24.6. Nad vodovodným potrubím uložiť výstražnú fóliu modrej farby; 

24.7. Pre SO 520-00, 522-00 a SO 523-00 doložiť kladačský plán navrhovanej preložky 

vodovodu; 

24.8. Vodovodné a kanalizačné prípojky VVS a.s. Košice nepreberá do správy a údržby; 
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24.9. Odber vody cez odberné miesto a odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie  

bude možné iba na základe platnej kúpnej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní 

splaškových vôd uzavretej s VVS a.s. Košice; 

24.10. Realizáciu vodovodnej prípojky v rozsahu od bodu napojenia na verejný vodovod po 

vodomer (bez zemných prác) zrealizuje výlučne VVS a.s. Košice na základe žiadosti 

o realizáciu podanej osobne v zákazníckom centre na Vysokoškolskej 1 v Košiciach, 

prílohou ktorej bude odsúhlasená PD, kópia z katastrálnej mapy a aktuálny list 

vlastníctva; 

24.11. Podmienkou realizácie prípojky je : 

 Uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž meradla; 

 Vybudovanie vodotesnej vodomernej šachty; 

 Uzavretie zmluvy na odber vody a na vypúšťanie odpadových vôd. 

24.12. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. vodovodná prípojka od pripojenia s uzáverom na 

verejnom vodovode a kanalizačná prípojka od zaústenia na verejnú kanalizáciu je 

vlastníctvom investora (osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady), ktorý je 

povinný zabezpečiť opravy a údržbu na vlastné náklady; 

24.13. Rešpektovať vodohospodárske zariadenia v plnom rozsahu a pri výstavbe zachovať STN 

73 6005. Pred zahájením prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. stavebník objedná 

vytýčenie zariadení verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojok. K objednávke 

je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami. Termín vytýčenia je 

potrebné dohodnúť u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, 

mob. 0902 968 261; 

24.14. Nad verejným vodovodom nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná ani podzemná 

stavba. Pri akejkoľvek výstavbe resp. rekonštrukcii dodržať ochranné pásmo od steny 

potrubia vodovodu dané zákonom t.j. od DN500 min. 1,5 m a nad DN500 min 2,5 m na 

obe strany; 

24.15. Žiadame účasť našich pracovníkov na tlakových skúškach vodovodu, vrátane kontroly 

zariadení vodovodu, pred zásypom a na preberacom konaní stavby. Realizáciu napojenia 

na verejný vodovod môže vykonať výlučne VVS a.s. na základe objednávky, ktorej 

prílohou bude VVS a.s. odsúhlasená PD; 

24.16. Preložené vodovodné potrubia SO520-00,SO 522-00, SO523-00 budú majetkom VVS 

a.s. na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby; 

24.17. Vodovodné potrubie riešiť výlučne na parcelách, ktoré majú charakter verejného 

priestranstva. V prípade osadenia verejného vodovodu cez súkromný pozemok, je 

potrebné zriadiť vecné= bremeno k nehnuteľnosti; 

24.18. Pri realizácii sietí dodržať podmienky STN 73 6005 -  Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia; 

24.19. Pred začatím výstavby je potrebné predložiť VVS a.s. harmonogram prepájania 

vodovodného potrubia na odsúhlasenie; 

24.20. K preberaciemu konaniu stavebník doloží kompletnú dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia, vrátane porealizačného zamerania vo vytlačenej aj digitálnej forme – 

formáte Dgn Microstation. V porealizačnom zameraní zdokumentovať aj hĺbku uloženia 

vodovodu (súradnice z-terénu, z-potrubia); 

24.21. Upozorňujeme stavebníka a projektanta stavby, že v prípade, ak pred vypracovaním 

projektovej dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod, teda nebola upresnená trasa 

verejného vodovodu, v zmysle tohto vyjadrenia spoločnosť VVS a.s. neručí za 

informáciu o situovaní vodovodu uvedenú v predloženej PD, čo je v súlade so 

stavebným zákonom. 

 

25. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 1 (ďalej len „SPP-D“) č. 

NI/02/2018 zo dňa 17.04.2018 s týmito podmienkami : 

25.1. Pre objekty 672-00 a 673-00 spracovať RPD so zakreslením našich sietí na základe 

presného vytýčenia s detailným riešením súbehu a kríženia s plánovanými IS; 
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25.2. Pri vykonávaní zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemný optický kábel a  

zariadenia v blízkosti tohto kábla, je zhotoviteľ povinný dodržať platné normy a urobiť 

všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení stavebnými prácami; 

25.3. Práce v ochrannom pásme našich podzemných vedení, sú bezpodmienečne nutné vykonať 

ručne po predošlom vytýčení a za stáleho dozoru nášho pracovníka; 

25.4. Žiadosť o vytýčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálne 3 dni pred 

požadovaným termínom vytýčenia na spoločnosť VALDE s.r.o.( Ing. Peter Bánik, 

VALDE s.r.o., Borekova 13, 821 06 Bratislava), ktorá je dodávateľom údržby optických 

trás SPP a.s. Požadujeme pred vytýčením poskytnúť naše vyjadrenie; 

25.5. Dodávateľ oznámi  SPP a.s., oddelenie Prevádzka ICT, lokálnemu administrátorovi v 

Košiciach, Moldavská 12, (p. Halász:0908/924481) zahájenie stavebných prác najmenej 

15 dní vopred; 

25.6. Termíny pre odstávky v prevádzke kábla (zhotovovanie zvarov) je potrebné spresniť 
minimálne 7 dní vopred; 

25.7. Obidve prekládky kábla, SO 672 a 673, riešiť s minimalizáciou prerušenia prevádzky 

(max. 2 hodiny/prerušenie) na OK, t.j. minimalizovať na potrebné prepojenia s novými 

úsekmi káblov. Pre novú trasu žiadame porealizačné zameranie a geodetický elaborát 

podľa podmienok SPP a.s., ktorú SPP poskytne dodateľovi + jedna kópia pre pracovníka 

SPP v Košiciach; 

25.8. Na novej trase požadujeme osadiť rezonančné markre pre identifikáciu minimálne 
každých 50m + lomové body a spojky; 

25.9. Pri vykonávam zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemný optický kábel a 

zariadenia v blízkosti tohto kábla, je organizácia dodávateľa povinná dodržať platné 
normy a urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení 

stavebnými prácami; 

25.10. Dodávateľ preukázateľne zoznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce,  

s polohou tohto kábla (zariadení) a upozorní ich na možnú odchýlku uloženia kábla od 

výkresovej dokumentácie. 
 

26. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 1 (ďalej len „SPP-D“) č. 

TD/PS/2736/2018/Uh zo dňa 27.07.2018 a č. TD/PS/5234/2019/Uh zo dňa 04.01.2019 

s týmito podmienkami : 

26.1. V zmysle § 81 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) 

a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, 

preložku vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP-D alebo osoba 

určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia; 

26.2. SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu : SPP – distribúcia Servis, s.er.o., 

Mlynské Nivy 44/b, 82109 Bratislava; 

26.3. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi stavebníkom a SPP-D, v zastúpení p. Rastislav Kudrík, tel. č. +421 

55 242 5587, e-mail: rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať 

podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku. 

26.4. Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky. 

26.5. V zmysle § 81 zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je 

povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. 

26.6. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike. Ochranné pásmo 

plynárenského zariadenia je 8 m na každú stranu od jeho osi a bezpečnostné pásmo 

vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, 

predstavuje 50 m na každú stranu o d jeho osi. 

26.7. Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné 

bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou a to vrátane pozemkov, na ktorých sa 

nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia. 
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26.8. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) 

a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto 

podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 

zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto 

podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom. 

26.9. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 

podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050. 

26.10. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 

iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení. 

26.11. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk). 

26.12. V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m. 

26.13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, 

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z,“), stavebného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických 

noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, STN EN 

12327;STN 73 6005JPP 702 01, TPP 702 02. 

26.14. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Karol Koóš, tel.č. +421 55 242 

5507) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať 

zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem. 

26.15. Stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú strany 

od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov. 

26.16. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní 

nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu. 

26.17. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 

existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala 

SPP-D alebo osoba určená SPP-D na základe technologického postupu schváleného 

zodpovedným pracovníkom SPP-D. 

26.18. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v 

čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi 

SPP-D. 

26.19. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu 

vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o 

výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis. 

26.20. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky 

SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského 

zariadenia podľa prílohy. 
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26.21. Ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke 

plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH 

PODMIENOK" a „TECHNICKÝCH PODMIENOK" splní namiesto stavebníka SPP-D. 

26.22. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 

navrhovanej zmene. 
 

27. Východoslovenská Distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dala vyjadrenia č. 

5431/2018, 5432/2018, 5433/2018, 5434/2018, 5435/2018, 5437/2018 a 5439/2018 zo dňa  

11.03.2018, č. 6676/2018, 6680/2018 zo dňa 23.03.2018, č. 6907/2018, 6909/2018, 

6913/2018 zo dňa 26.03.2018  a č. 7809/2018 zo dňa 06.04.2018  s týmito podmienkami : 

27.1. Pre SO 616-00 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie pre navrhované 

vedenie použiť 3xNA2XS2Y 1x70 mm2. 

27.2. Pre SO 618-00 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie nový PB VN288_54 

dimenzovať na osadenie reclosera. 

27.3. Pre SO 620-00 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie tento úsek navrhnúť 

ako 110-AL1/22-ST1A. 

27.4. Pre SO 310-11, 310-12 a 310-13 je potrebné do realizačnej projektovej dokumentácie 

zapracovať nasledovné : 

 Napäťové obvody pre meranie do skúšobnej svorkovnice ZS1b musia byť napojené za 

hlavným istením trafostanice nie z pred istenia; 

 Použité FA1 v schéme nahradiť a použiť poistkový odpínač OPV 10-3 s 2A poistkami 

a umiestniť ho do RE vedľa ZS1b; 

 Prúdové transformátory prúdu MTP-TA2 zmeniť na MTP 200/5A, menový výkon 10 

VA a triedu presnosti 0,5s, nadprúdové číslo menšie ako 5 a plombovateľné kryty 

sekundárnych vývodov, úradne overené; 

 Úsekový odpínač OTE 25/400+HDA zmeniť za prevedenie bez HDA. 

27.5. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje zákon č. 251/2012 Z.z. 

o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 521/2012 Z.z.“): 

§ 45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia 

(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je 

premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo 

zmena jeho trasy. 

(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť 

ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného 

zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku 

elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo 

za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektro-

energetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 

27.6. V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ 

regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných 

zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve. Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku 

bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s 

preložkou uhrádza žiadateľ o preložku; 

27.7. Stavebník je povinný : 

 dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať 

ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou) 

 zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.: 

 Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych 

sietí 

 Právoplatné stavebné povolenie 

 Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena 

 Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu 

 Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI) 
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 vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby 

 geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená 

27.8. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť : 

- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku 

- odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s. 

- uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy 

27.9. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Sieťový 

inžiniering oblasť Košice, kontaktná osoba p. Kostík, tel. 055/610 2469, 

kostik_richard@vsdas.sk; 

27.10. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby 

technickú obhliadku; 

27.11. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a 

majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených 

prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.", ktorý je zverejnený 

na našom webovom sídle www.vsds.sk, resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek 

Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk; 

27.12. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy 

vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.; 

27.13. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v 

zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri 

realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu 

bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 

el. zariadení 

27.14. Križovatky a súbehy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami 

riešiť v zmysle STN 76 6005; 

27.15. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotovíte!' 

stavby a odborný stavebný dozor; 

27.16. Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu podľa platných 

predpisov je zodpovedný odborne spôsobilý projektant; 

27.17. Zariadenie PDS bude končiť na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku 

zo strany odberu. Spínací prvok bude majetkom PDS a bude umiestnený na verejne 

prístupnom mieste. Zariadenie investora začína káblovými koncovkami podzemného 

káblového vedenia od spínacieho prvku smerom k TS; 

27.18. V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer 

resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr 

uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvarom VSD, a.s. - Sieťový obchod 

(kontakt sietovy_obchod@vsds.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti 

zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie 

následnej zmluvy o pripojení; 

27.19. Prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia (transformačnej stanice a VN prípojky) 

musí vypracovať miestny prevádzkový predpis, ktorý okrem iného bude definovať 

povinnosti a postupy prevádzkovateľa elektroenergetického zariadenia a prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy pri bežnej prevádzke, ako aj pri poruchových stavoch pripojeného 

energetického zariadenia a distribučnej sústavy. Miestny prevádzkový predpis je potrebné 

zaslať VSD, a.s. na schválenie v elektronickej forme (MPP žiadame zaslať na e-mail 

filo_vladimir@vsdas.sk). Vzor Miestného prevádzkového predpisu je zverejnený na 

našom webovom sídle www.vsds.sk; 

27.20. Pred uzavretím Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy VSD, a.s., najneskôr v čase 

návrhu termínu technickej obhliadky je potrebné zo strany žiadateľa predložiť tieto 

podklady : 

 platnú správu o odbornej prehliadke a skúške odberného elektrického zariadenia (VN 

prípojky, TS); 

 platné vyjadrenie PDS k Projektovej dokumentácii - tento list a vyjadrenie PDS k žiadosti 

o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy; 
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 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (výkresovú časť overenú - podpísanú 

dodávateľom stavby); 

 porealizačné zameranie trasy el. vedenia a TS v papierovej aj v digitálnej forme overené 

PDS - oddelenie Správa geografických a technických dát. kontakt: Ing. Mosej tel. 

055/610 2768, e-mail: mosej_miroslav@vsds.sk; 

 osvedčenie o úradnej skúške; 

 protokol o transformátore; 

 protokol o meraní káblového vedenia; 

 certifikáty o overení MTP (MTN) platné pre SR; 

 miestny prevádzkový predpis (schválený a podpísaný); 

 stavebné povolenie 

27.21. Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ponúka svoje služby za 

úhradu, pri zabezpečení splnenia všetkých legislatívnych požiadaviek (Miestny 

prevádzkový predpis, opakovanú revíznu správu, úradnú skúšku, ...) ako aj požiadaviek 

spojených s prevádzkou údržbou VTZ skupiny A na základe zmluvného vzťahu. V 

prípade, že prejavíte záujem o uvedenú službu, alebo v prípade poskytnutia bližších 

informácií, prosím kontaktujte Ing. Juraj Gedeon, tel. 055/610 2713; 

27.22. Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej 

kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného 

elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle 

Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je 

ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy 

(zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí 

zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke 

elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade 

nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy; 

27.23. Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok 

uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je 

potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu 

o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny; 

27.24. Uzatvorenie Zmluvy o pripojení s VSD, a.s. môže pre vlastníka pripájaného odberného 

elektrického zariadenia sprostredkovať vybraný dodávateľ elektriny, alebo vlastník 

pripájaného zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu o pripojení so spoločnosťou VSD, a.s. na 

základe žiadosti zaslanej na sietovy_obchod@vsds.sk; 

27.25. V zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. 

zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného 

elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou 

nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom 

nehnuteľnosti; 

27.26. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy alebo zvýšenie 

maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za 

pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do 

distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk alebo na 

ktoromkoľvek Klientskom centre (KC); 

27.27. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy 

vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.; 

27.28. Pre SO 642-00 VSD, a.s. dáva nasledovné podmienky : 

 Zariadenie PDS končí poistkovou skrinkou SP do 100A (vrátane). Elektrické zariadenie 

stavebníka začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerného 

rozvádzača (RE); 

 Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane úprav na umiestnenie 

určeného meradla zabezpečuje odberateľ elektriny na vlastné náklady; 
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 Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a RE stavebník dá vypracovať oprávnenej 

organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (ervíznu správu) odberného el. zariadenia 

vrátane RE; 

 Dodržať platné ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady 

bezpečnosti práce, tak aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo 

k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej 

a spoľahlivej prevádzky el. zariadení; 

 K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany 

stavebníka predložiť : 

 Platné vyjadrenie PDS  

 Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške pripájaného odberného elektrického 

zariadenia vrátane elektromerového rozvádzača 

 Doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu – napr. list vlastníctva nie 

starší ako 30 kalendárnych dní. Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu 

sú upravené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s. 

 Podľa platnej legislatívy je pripojenie stavebníka o pripojenie do distribučnej sústavy 

alebo o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za 

pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty 

hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia  Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej 

sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do 

distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na webovom sídle 

www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek KC. 

 

28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 2218000093 zo dňa 12.04.2018 

s týmito podmienkami : 

28.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 

Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon      

č. 351/2011 Z.z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 o ochrane proti 

rušeniu zákona č. 351/2011 Z.z.; 

28.2. 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; 

28.3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia z vyjadrenia o existencii 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

28.4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.; 

28.5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť’ prevádzkovateľovi všetky kolízie 

so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na 

kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byt’ poznačená v 

stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia 

uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka; 

28.6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na 

telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa 

/ správcu siete – Helena Kakulošová, e-mail helena.kakulosova@telekom.sk, č.t. 

+421556441175; 

28.7.  V prípade, že Slovak Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a 

rádiových zariadení  alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník 

povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého 

zisku; 

28.8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti 

vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie 

stavebníka; 
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28.9. Stavebník, v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu/zmluvu o 

podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej 

telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody/zmluvy 

nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. 

28.10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť 

nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. 6.12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov 

ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky; 

28.11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 

28.12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 

stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 

Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú 

napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. 

týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

28.13. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.skA/viadrenia/. Vytýčenie bude zrealizovane 

do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte 

číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania; 

28.14. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. 

28.15. Stavebník v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrie dohodu o 

podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov ST 

a.s.  Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu 

sieť ST a.s.; 

28.16. Stavebník predloží Slovak Telekomu, a.s. pred pripojením prekladaných káblov k 

existujúcej sieti ST nasledovné doklady : 

 Meracie protokoly nového káblového úseku 

 Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky 

 Potvrdenú dohodu o prekládke káblov 

 Definitívnu technickú dokumentáciu 

 Vyjadrenie ST a.s. 

28.17. Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: Slovak Telekom, a.s., Divízia nákupu, Oddelenie 

nákupu sieťových komodít: p. Tibor Hollosy tel. +421258821032, Email: 

tibor.hollosy@telekom.sk, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; 

28.18. Stavebník je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia, 

alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na 

prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný 

postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka 

telekomunikačného vedenia.); 

28.19. Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu 

porealizačného zamerania prekládky telekomunikačných zariadení ku kontrole na ST, 

vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať 

schematicky výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky 

zariadení a geodeticky elaborát v papierovej aj elektronickej forme. 

28.20. V prípade, že stavebník má záujem o vypracovanie technického riešenia a obchodnej 

ponuky telekomunikačného pripojenia stavebného objektu, môže kontaktovať Slovak 

Telekom a.s. na e-mailovej adrese developeri@telekom.sk.; 
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28.21. V prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť  

zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky 

telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o 

prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôže Slovak Telekom a.s. súhlasiť s 

daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia 

rozhrania. 

28.22. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 

preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner : 

SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177 

 

29. Orange Slovensko, a.s., v zastúpení Michlovský, s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany, č. 

1209/2019 zo dňa 13.06.2019 s týmito podmienkami : 

29.1. Pred zahájením prác je potrebné objednať u správcu vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ; 

29.2. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú odchýlku vytýčenia +- 30 cm od 

skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ; 

29.3. Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu; 

29.4. Dodržať zákaz skládok nad optickou trasou a budovania zariadení , ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ; 

29.5. Požiadať o súhlas prevádzkovateľ a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme; 

29.6. Odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou; 

29.7. Pred zásypom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie 

a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery); 

29.8. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na č. tel. 033/7732032, mob. 0907721378; 

29.9. Preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami; 

29.10. Pred zásypom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole 

nepoškodenosti trasy. 

 

30. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, vydal vyjadrenie zo dňa 13.05.2020 s týmito 

podmienkami : 

30.1. Počas celej doby výstavby požadujeme mať zabezpečený nepretržitý prístup k ZEVO 

KOSIT a.s., Košice – Barca minimálne v jednom jazdnom pruhu s dostatočnými 

parametrami pre prejazd vozidiel : vozidiel a techniky bezpečnostných zložiek, osobných 

vozidiel, zvozových komunálnych vozidiel, kamiónovej prepravy a viacnápravovej 

nákladnej techniky veľkostne po súpravy motorového vozidla s dvoma prívesmi alebo 

s jedným návesom a jedným prívesom celkovej dĺžky 22,00 m, minimálna prejazdná 

výška vozidiel 4,0 m; 

30.2. Z dôvodov uvedených v bode 36.1 sú potrebné také technické riešenia, ktoré nebudú 

brániť preprave nadrozmerných technologických celkov do areálu ZEVO KOSIT a.s., 

Košice – Barca; 

30.3. Počas celej doby výstavby udržiavať a pribežne čistiť povrch prístupovej komunikácie; 

30.4. Po ukončení výstavby uviesť komunikácie poškodené v dôsledku stavebnej činnosti do 

prevádzkyschopného a bezpečného stavu v celom rozsahu ich poškodenia a to ako ich 

povrch, tak aj konštrukčné vrstvy; 

30.5. V prípade zúženie jazdných pruhov a následnom organizovaní dopravy nastaviť spôsob 

a časové intervaly svetelnej signalizácie tak, aby zásobovanie energetického zariadenia 

prebiehalo plynule a taktiež nespôsobovalo ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky.                                                                                 
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II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky : 

 

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Rýchlostná cesta R2 Šaca 

– Košické Oľšany, II. úsek“ vypracovanej hlavným projektantom Združenie „R2 Šaca – 

Košické Oľšany s vedúcim členom združenia Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 

Bratislava a členom združenia Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, číslo 

zákazky 7402-01 a 15BA1108 z 04/2018 overenej špeciálnym stavebným úradom pre 

diaľnice a rýchlostné cesty v stavebnom konaní. Hlavným inžinierom projektu je Ing. 

Eduard Manco, autorizovaný stavebný inžinier, číslo pečiatky 4771*Z*A2. Prípadné zmeny, 

ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom 

konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad 

o povolenie zmeny stavby pred dokončením podľa § 68 stavebného zákona. 

2. Pri realizácii stavby je nutné dodržať: 

- platné technické normy a technologické predpisy, 

- ochranu verejných záujmov a životného prostredia, 

- platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. 

3. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby oprávneného na vykonávanie 

stavebných prác podľa osobitných predpisov najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác. 

4. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ 

s uvedením týchto údajov: 

- názov stavby 

- stavebník (investor) 

- zhotoviteľ stavby 

- zodpovedný stavbyvedúci 

- názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane č. rozhodnutia. 

5. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo 

právnickou osobou na to oprávnenou. 

6. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť prevádzkovateľovi diaľnice D1 

harmonogram stavebných prác. 

7. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa 

druhej časti, oddielu 3 stavebného zákona, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

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. Počas realizácie stavby budú 

použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a vyhláška MDVRR 

SR č. 162/2013 Z.z. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov 

stavebník predloží ku kolaudácii. 

8. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí 

o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných 

noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných TKM vedení, 

zariadení a trakčných,  kanalizačných a plynových vedení musí stavebník vykonávať ručne 

bez používania strojných mechanizmov tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, 

ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch, 

zariadeniach a pozemkoch počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej 

škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.  

10. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií  

využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a  

ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  

11. Stavebník zabezpečí na stavbe autorský dozor pri vybraných činnostiach. 

12. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu 

stavebnému úradu začatie stavby. 

13. Stavebník podľa možností bude využívať na prepravu stavebného materiálu železnicu, ak to 

umožní dostupnosť vybraných lomov k železničnej trati. 
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14. Stavebník zabezpečí, aby na pozemkoch, ku ktorým pred vydaním stavebného 

povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, (predložil iba doklad o tom, že 

bolo začaté vyvlastňovacie konanie), môže sa  uskutočňovať stavba podľa stavebného 

povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné 

právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 

zákona č. 669/2007 Z.z. 

15. Stavba bude ukončená v termíne do 10/2021. V prípade, že stavebník nebude schopný v 

uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred 

uplynutím termínu ukončenia výstavby, špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s 

uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu 

ukončenia stavby. 

16. Stavebník zabezpečí realizáciu oprávnených požiadaviek vyplývajúcich z návrhov a 

odporúčaní uvedených v „Správe o bezpečnostnom audite“ Rýchlostná cesta R2 Šaca – 

Košické Oľšany, z 9/2018 vypracovaného spol. Cemos, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 

Bratislava. 

17. Stavebník dorieši vlastnícke a správcovské vzťahy ešte pred podaním návrhu na kolaudačné 

konanie na stavebné objekty, ktoré zhotovuje pre iné subjekty a ktorých požiadavky 

špeciálny stavený úrad zobral na vedomie. 

18. Po ukončení stavebných prác, stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na 

začatie kolaudačného konania podľa § 79 stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky 

MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 

19. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania okrem náležitostí uvedených v bode 17. 

sú aj údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, statické posúdenie dokončenej stavby z 

hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcii a z hľadiska bezpečnosti pri 

užívaní stavby. 

 

 

III. Špeciálny stavebný úrad o námietkach a požiadavkách účastníkov konania rozhodol 

takto: 

 

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice vydal záväzné 

stanovisko č. 2466/2018/OD-26288 zo dňa 09.08.2018, v ktorom požaduje nasledovné : 

1. Košický samosprávny kraj žiada realizáciu rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany ako 

jedného celku v obidvoch úsekoch a v plnom profile. 

Košický samosprávny kraj nesúhlasí s rozdelením rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické 

Oľšany na dva "úseky a s realizáciou len II. úseku. 

Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany ako jeden celok tvorí veľmi dôležitý 

juhovýchodný obchvat mesta Košice, Spája diaľnicu Dl s rýchlostnou cestou R4 a práve I. 

úsek zabezpečí plnohodnotné napojenie vznikajúcej veľkej priemyselnej zóny okolo areálu 

spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o. a prekladiska na medzinárodnú sieť diaľnic a 

rýchlostných ciest. Nedobudovaná a neúplná sieť rýchlostných ciest a diaľnic bráni prílevu 

zahraničných investícií v Košickom regióne. Košický kraj má zo všetkých krajov najmenšiu 

dĺžku rýchlostných ciest a diaľnic, čo výrazne znižuje konkurencieschopnosť a prehlbuje 

regionálne rozdiely v rámci Slovenska. 

Stavba: „Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany" bola v predchádzajúcich stupňoch 

projektovej dokumentácie projektovaná ako jeden celok. V máji 2013 bola spracovaná 

dokumentácia pre územné rozhodnutie a bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 

DU-KE-OVBP2-2015/002131 -ÚR zo dňa 5.1.2015 na stavbu ako jeden celok. 

Až v dokumentácii pre stavebné povolenie došlo ku rozdeleniu stavby na dva samostatné 

úseky: 

I. úsek R2 Šaca ~ Haniska km 0,000 - km 6,828, dĺžka 6 828 m 

II. úsek R2/R4 Košice juh - Košické Oľšany km 9,564 - km 23,826 200, dĺžka 14 262 m 

       -  zamieta sa. 
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2. Vzhľadom na potrebu prepravy veľkého množstva materiálu je potrebné prepravu realizovať 

predovšetkým po železnici do oblasti stanice Haniska, s následným rozvozom v rámci 

staveniska.  

Žiadame prepravovať minimálne 70% kameniva na stavbu po železnici, ktorá je považovaná 

za ekologický spôsob prepravy. Presun prepravy tovarov z ciest na železnicu je v súlade s 

Plánom jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného 

dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje - Biela kniha Európskej komisie. 

Požadujeme eliminovať prepravu kameniva po cestách II. a III. triedy najmä v zastavaných 

územiach. 

Podľa predloženej dokumentácie zo zdrojov mimo stavbu je potrebné pre II. úsek doviesť 

zeminu o objeme 1 381 928 m materiálu (kameniva). Ako možné zdroje materiálov sa podľa 

predloženej dokumentácie javia: lomy: Slanec, Ruskov, Trebejov, Dvorníky, Včeláre, 

Hradová a. i. štrkoviska: Milliosť, Čaňa a štrkoviská v Maďarsku. 

       - čiastočne sa vyhovuje. 

3. Žiadame potrebné úpravy ciest využívaných na prepravu zahrnúť do projektu a rozpočtu 

stavby „Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek". 

Stavba: „Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek" je veľkou stavbou. V zmysle 

§ 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách: „Ak pri veľkých stavbách, 

ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie alebo 

iné povolenie podľa osobitných predpisov, sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej 

stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke na tejto komunikácii, 

musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo správcom. Ak 

vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová pozemná komunikácia, 

ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži Stavbu novej komunikácie alebo úpravy 

jestvujúcej komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto potrebu 

vyvolal." 

V prípade, že bude stavba rýchlostnej cesty financovaná zo zdrojov EÚ a potrebné úpravy 

ciest využívaných pri výstavbe rýchlostnej cesty a poškodených vplyvom realizácie stavby 

rýchlostnej cesty budú kvalifikované ako neoprávnené výdavky, je potrebné tieto práce 

realizovať a financovať zo zdrojov investora stavby - Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 

Niektoré cesty II. a III. triedy v regióne sa nachádzajú v nestabilnom území, ktoré je náchylné 

na svahové deformácie. Nadmerne zaťaženie regionálnych ciest prepravou kameniva môže 

ohroziť ich stabilitu. V prípade, že bude realizovaná preprava stavebných hmôt, výrobkov, 

kameniva a zeminy po týchto cestách, je nevyhnutné zosilnenie konštrukcie vozoviek ciest a 

stabilizácia podložia. 

Na cestách II. a IIÍ. triedy v regióne sú mostné objekty a priepusty, z ktorých niektoré 

nevyhovujú na ťažkú nákladnú dopravu z pohľadu ich zaťažiteľnosti, ako aj šírkových 

parametrov. 

4. Pred začatím stavebných prác zhotoviteľ stavby rýchlostnej cesty aktualizuje plán organizácie 

výstavby a zabezpečí skracovanie pasportu stavu ciest, po ktorých bude realizované preprave 

zeminy, kameniva, stavebných materiálov a výrobkov (monitoring poškodenia ciest + 

geodetické zameranie). Následne sa na podnet zhotoviteľa stavby uskutoční pracovné 

stretnutie za účasti zástupcov príslušných správcov ciest, projektanta, investora, zhotoviteľa 

stavby rýchlostnej cesty, príslušných zložiek dopravnej polície, príslušných cestných 

správnych orgánov a Košického samosprávneho kraja, s cieľom dohodnúť režim prepravy a 

potrebné úpravy ciest, vzhľadom na aktuálne možnosti cestnej siete, aktuálne dopravné 

obmedzenia a v záujme ochrany životného prostredia obyvateľov dotknutých obcí a miest. Z 

pracovného stretnutia bude vyhotovený záznam. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je 

známy zhotoviteľ, ani zdroje kameniva potrebného na stavbu rýchlostnej cesty a trasy 

prepravy, nie je možné určiť presný rozsah potrebných úprav ciest, Podobný postup 

požadujeme aj po ukončení prepravy. Zhotovíteľ opätovne zabezpečí spracovanie pasportu 

stavu ciest po ktorých bola realizovaná preprava. Na spoločnom pracovnom stretnutí v 

obdobnom zložení, bude na základe porovnania stavebného stavu ciest pred začatím apo  

ukončení prepravy, dohodnutý rozsah stavebných úprav poškodených ciest. 
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5. Pred začatím stavebných prác uzavrie Národná diaľničná spoločnosť a.s. s Košickým 

samosprávnym krajom zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a 

prevzatí objektu vyvolanej investície SO 106-03 Úprava cesty III/3410 do vlastníctva a 

prevádzky. 

6. Pri úprave ciest II. a III. triedy žiadame rešpektovať ich výhľadové šírkové usporiadanie v 

zmysle STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic. Vozovka upravovaného úseku cesty bude 

výškovo plynulé napojená na priľahlú jestvujúcu vozovku. Odvodnenie upravovaného úseku 

cesty bude plynulé napojené na priľahlé jestvujúce odvodnenie tak, aby bola zabezpečená 

jeho funkčnosť. Nadzemné časti jednotlivých stavebných objektov nebudú zasahovať do 

hlavného dopravného priestoru ciest II. a III. triedy, nebudú tvoriť pevnú prekážku na ceste, 

ani prekážku v rozhľade účastníkom cestnej premávky. 

7. Kríženie prípadných inžinierskych sietí s cestami II. a III. triedy budú realizované 

bezvýkopovou technológiou s uložením vedenia do chráničky, bez narušenia celistvosti cesty. 

Štartovacia a kontrolná jama bude umiestnená min. Im za hranicou cestného telesa. Výkopy 

budú zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej 

dopravy. Pri návrhu pretláčania bude dodržaná STN 73 3050 Zemné práce. Po ukončení 

pretláčania bude zrealizovaný spätný zásyp výkopov so zhutnením a spätnou úpravou terénu. 

Inžinierske siete v súbehu s cestami II. a III. triedy budú umiestnené vo vzdialenosti min. 1 m 

za hranicou cestného telesa. 

8. Pri búraní existujúcich vrstiev vozovky bude zarezaný jestvujúci asfaltový kryt a nová 

konštrukciu vozovky bude plynulé napojená na existujúcu cestu. Na cestách II. a III. triedy 

mimo upravovaných úsekov nebude uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál. 

Prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. 

Prípadné poškodenie ciest odstráni zhotoviteľ stavby v spolupráci so správcom cesty na 

náklady zhotoviteľa stavby. 

9. Počas zimného obdobia, spravidla od 01.11. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, 

Správa ciest KSK vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III. triedy. Podmienky realizácie stavby 

v tomto období odsúhlasia investor a zhotoviteľ stavby pred začatím zimného obdobia so 

Správou ciest KSK. 

10. O vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „Rýchlostná cesta R2 Šaca - 

Košické Oľšany, II. úsek" je potrebné požiadať aj Správu ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 

Košice. Akékoľvek zmeny stavby v dotyku s cestami vo vlastníctve Košického 

samosprávneho kraja je potrebné odsúhlasiť s tunajším úradom, aj so Správou ciest KSK.  

11. Začatie stavebných prác je potrebné oznámiť Správe ciest KSK minimálne 5 pracovných dní 

vopred. Stavebník pozve Správu ciest KSK na kontrolné dni stavby, v prípade že sa budú 

týkať stavebného objektu SO 106-03 Úprava cesty III/3410. Stavebník pozve Správu ciest 

KSK ku odovzdaniu a kolaudácii stavby. 

12. Pôsobnosť cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. 

triedy v okrese Košice - okolie vykonáva Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie Košice - okolie. Príslušným dopravným inšpektorátom je Okresné riaditeľstvo 

policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Košice - okolie, ktorý je taktiež 

potrebné požiadať o vyjadrenie. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

Košice - okolie povoľuje uzávierku a obchádzku, pripojenie pozemnej komunikácie, zvláštne 

užívanie, výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty a určuje použitie dočasného 

a trvalého dopravného značenia po odsúhlasení s OR PZ SR Okresným dopravným 

inšpektorátom Košice - okolie 

Požiadavkám 3 – 12  sa vyhovuje 

 

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice, referát dopravy, odd. výstavby, investícií, 

stavebného úradu a životného prostredia vydalo súhlasné stanovisko pod č. MK/A/ 2018/13025 

zo dňa 14.05.2018 k stavebnému objektu SO 646-02 Verejné osvetlenie v križovatke 

Krásna  touto požiadavkou : 
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1. Nakoľko uvedené osvetlenie v upravovanom úseku cesty II/552 bude predané v zmysle zápisu 

z pracovného rokovania zo dňa 24.04.2018 do správy mesta Košice je potrebné aby svietidlá, 

stožiare a výložníky použité v rámci uvedenej stavby spĺňali požiadavky priloženej technickej 

špecifikácie. 

- vyhovuje sa. 

Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice - Krásna, vydala stanovisko pod č. 

603/2018 zo dňa 20.08.2018, s týmito požiadavkami : 

1. Zapracovať zmeny vybudovania protihlukovej steny do projektovej dokumentácie. 

2. Vybudovať protihlukovú stenu od obce Vyšná Hutka. 

Požiadavky 1. a 2. sa zamietajú 

Obec Košická Polianka, Košická polianka 122, 044 41 Košická Polianka, vydala podľa   § 

140b stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 34/2018/446 zo dňa 06.11.2018, s týmito 

požiadavkami : 

1. Dotknutý hydromelioračný kanál nie je vo vlastníctve ani v správe obce Košická Polianka. 

- berie na vedomie 

2. Dotknutá celá účelová komunikácia medzi Košickou Poliankou a mestskou časťou Krásna 

nad Hornádom parcela OU-E č. 1479 a 1659 nie je vo vlastníctve ani v správe obce Košická 

Polianka a obec Košická Polianka nesúhlasí s prevzatím tejto účelovej komunikácie do 

správy. 

- berie na vedomie 

Obec Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou, vydala podľa § 140b 

stavebného zákona záväzné stanovisko pod č. 466/2018 zo dňa 06.12.2018, s týmito 

požiadavkami : 

1. Odvodnenie križovatky v priesečníku nadjazdu diaľnice so štátnou cestou a pripojenia 

prístupovej cesty k.ú. Zdoba upraviť tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu obytnej časti obce 

Zdoba; 

- vyhovuje sa. 

2. Obec Sady nad Torysou nesúhlasí s prevzatím nových prístupových komunikácií do svojej 

správy. 

- berie na vedomie 

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava vydala stanovisko č. SSC/7504/2019/ 

2310/887 zo dňa 18.12.2018, č. SSC/7502/2019/2310/33210 zo dňa 11.09.2019, č. SSC/7791/ 

2020/2310/19050 zo dňa 16.06.2020 a stanovisko č. SSC/7502/2019/2320/25086 zo dňa 

11.07.2019, k stavebným objektom SO 320-34 STL plynová prípojka pre SSÚR Šebastovce 

a SO 320-35 Regulačné, odberné a meracie zariadenie s týmito podmienkami : 

1. Stavebník odsúhlasí so správcom predložené kapacitné posúdenie vo výhľadovom období 

pre kvalitu dopravného prúdu vozidiel odbočujúcich vľavo z vedľajšej cesty t.j. z vetvy 

mimoúrovňovej križovatky rýchlostnej cesty R2 v smere na cestu II/552 pre výhľadové 

obdobie na rok 2045; 

2. V projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby zakótovať všetky dopravné parametre 

existujúceho aj navrhovaného stavu (vnútorné polomery odbočovacieho manévru vľavo, 

vpravo...); 

3. Stavebník odsúhlasí so Slovenskou správou ciest, odborom cestnej databanky usporiadanie 

cestnej siete. 

4. V prípade, že rozšírenie cesty I/17 bude vyžadovať zábery, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, 

je potrebné ich majetkovoprávne vysporiadať a bezodplatne ich odovzdať do správy SSC. 

Po realizácii rozšírenia cesty I/17 je potrebné uzatvoriť zmluvu s SSC o bezodplatnom 

odovzdaní a prevzatí objektu do majetkovej správy a prevádzky v zmysle zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s § 18 ods. 13 cestného zákona. 

5. Pripojenie vetiev križovatiek a odbočovacieho pruhu v mieste rozšírenia cesty I/17 (SSÚR 

Šebastovce) na existujúcu vozovku ciest I. triedy riešiť preplátovaním konštrukčných vrstiev 

v súlade s TP 079. 
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6. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita ciest I/17 a I/19. 

Zemné práce musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050; 

7. Navrhovaný dočasný zjazd z cesty I/17 a prístupovú staveniskovú cestu pozdĺž telesa cesty 

I/17 budovanú v rámci zariadenia staveniska SD1 v MÚK „Košice – Juh“ stavebník predloží 

SSC na vyjadrenie. Pripojenie prístupovej komunikácie na cestu I/17 navrhnúť spevnené na 

dĺžku min. 20 m od hrany vozovky cesty I/17. Po ukončení prác na stavbe stavebník odstráni 

prístupovú komunikáciu vrátane zrušenia dočasného vjazdu z cesty I/17 a okolitý terén 

v mieste dočasného pripojenia uviesť do pôvodného stavu; 

8. Z dôvodu prepravy materiálov na výstavbu R2 Šaca – Košické Oľšany po cestách I triedy 

dôjde k nadmernému poškodzovaniu krytu ciest I. triedy, preto pred začatím výstavby je 

potrebné zmonitorovať stav ciest I. tried v predpokladaných trasách presunu materiálov 

a obnoviť kryty vozovky ciest I. tried podľa skutočného rozsahu poškodenia. Zároveň pred 

začatím výstavby stavebník predloží na SSC IVSC Košice plán organizácie dopravy pre 

prepravu stavebných materiálov; 

9. Navrhované inžinierske siete v súbehu s cestami I/17 a I/19 situovať vo vzdialenosti min. 

1,0 m za vonkajšie hrany telesa ciest I. triedy. Križovanie inžinierskych siet í pod cestou I. 

triedy realizovať technológiou pretláčania kolmo na os vozovky s uložením do chráničiek 

v hĺbke podľa STN 73 6005. 

10. Trvalé a dočasné dopravné značenie je potrebné odsúhlasiť s príslušným DI PZ; 

11. Všetky zásahy do telesa cesty 1/17 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby je potrebné 

vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie v Košiciach (p. Bodnár,  

mobil 0903 403 235); 

12. Začiatok a ukončenie prác dotýkajúcich sa ciest I. triedy oznámiť vopred min. 3 pracovné 

dni písomne na SSC IVSC Košice. SSC prizývať na kontrolné dni na stavbe v priebehu prác 

v dotyku s cestou I/17 a I/19; 

13. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží podpísaný návrh zmluvy o bezodplatnom prevode 

stavby a pozemkov súvisiacich so stavbou pripojenia sa na cestu I/17 do správy SSC (SO 

320-03). Preberací protokol predložiť v dvoch vyhotoveniach. Na prebraté objekty  bude 

záruka 60 mesiacov od ukončenia realizácie stavby. 

14. Z dôvodu ochrany regulačnej stanice pred prípadným nárazom vozidla idúceho po ceste I/17 

je potrebné osadiť na ceste I/17 cestné zvodidlo;  

15. Všetky zásahy do telesa cesty 1/17 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby je potrebné 

vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so zástupcom našej organizácie v Košiciach (p. Bodnár,  

mobil 0903 403 235); 

16. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/17. Zemné 

práce musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050; 

17. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/17 

a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené; 

18. Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti 

cestnej premávky. Dočasné dopravné značenie je potrebné odsúhlasiť s príslušným        DI 

PZ. 

Požiadavkám 1. – 18. sa vyhovuje 

 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Maratónu mieru 1, 042 66 Košice vydala 

stanovisko č. IU-2018/912-2119 zo dňa 21.03.2018 s podmienkami : 

1. Pred začatím stavebných prác na cestnom telese, stavebník v dostatočnom predstihu požiada 

príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácii o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie; 

2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať § 14 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky č. 35/1984 Zb.; 

3. Potrebné prípadné obmedzenie cestnej premávky s čiastočnou uzávierkou cesty musí byť v 

čo najkratšej dobe a prenosné dopravné značenie musí byt' funkčné počas celej doby 

vykonávania stavebných prác, ktoré si vyžiadajú obmedzenie cestnej premávky; 
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4. Projekt organizácie stavby bude obsahovať pokyny a výkresovú dokumentáciu ochranných 

konštrukcií na základe ktorej bude počas výstavby mosta zaistená bezpečnosť cestnej 

dopravy v úseku cesty III/3416; 

5. Na vozovke a na cestnom príslušenstve nesmie byť uložená zemina a skladovaný žiadny 

stavebný materiál; 

6. V prípade znečistenia vozovky počas výstavby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť okamžité 

vyčistenie vozovky vrátane súčastí cestného príslušenstva; 

7. Výstavba mostného objektu bude realizovaná v zmysle PD, ktorú vypracoval Ing. J. Kubás, 

Valbek s.r.o., Kutuzovová 11, 831 03 Bratislava; 

8. Pred začatím a ukončením výstavby je potrebné upovedomiť príslušného správcu cesty - 

stredisko Moldava nad Bodvou; 

9. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty III/3416, v dôsledku 

stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade 

vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú 

dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov 

(TP) opravu vykonať na vlastné náklady; 

10. Prepravné trasy súvisiace s dopravou materiálov a strojov budú pred zahájením stavby 

zhotoviteľom zmonitorované pre účel zdokumentovania poškodení počas výstavby; 

11. V prípade vážneho poškodenia cesty počas výstavby mosta, zhotoviteľ stavby zabezpečí 

prejazdnosť komunikácie čo najskôr. 

Požiadavkám 1. – 11. sa vyhovuje 

 

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (ďalej 

len „ZDS“) žiada v stavebnom konaní overiť následovné enviromentálne záujmy:   

a) K predmetnej stavbe „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek“ bolo vykonané 

zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si ZDS uplatnilo pripomienky. Podľa § 

24 ods.2 posledná veta zákona EIA č. 24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených 

pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. 

Podľa § 140c ods.1 stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom 

pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, 

pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy ZDS 

priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a 

požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadam vyhodnotiť 

jednotlivo. – vyhovuje sa 

b) Žiada predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na 

predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne 

dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované 

dopravné riešenie je dostatočné. – vyhovuje sa 

c) Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. - vyhovuje sa 

d) Žiada preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods. 5 a/alebo § 65 

vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.       

– vyhovuje sa 

e) Žiada predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v 

súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. – vyhovuje sa 

f) Žiada preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) 

a písm. j) stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti 

v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 

zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 

technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 

vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 

vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 

energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 

prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a 
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možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiada 

preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona odbornými 

výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. 

Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiada riešiť prírodnými opatreniami 

v zmysle bodu h) a i) tohto vyjadrenia. – vyhovuje sa 

g) Žiada adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona 

o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).- 

-  vyhovuje sa. 

 

Do stavebného povolenia žiada zahrnúť podmienky: 

1 Úpravy  sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 

Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/ 

metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-

obci -pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a 

terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli. – zamieta  sa 

2 Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a 

odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie 

„Príručka na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre  prírodné 

vody v Európe“ (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). – zamieta  sa 

3 Asfaltové plochy žiada zrealizovať z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré umožnia aj 

priamu infiltráciu dažďových vôd; kanalizácia bude zachovaná. – čiastočne sa vyhovuje 

4 Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie 

zberných nádob osobitne pre zber: 

 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,  

 kovov označeného červenou farbou 

 papiera označeného modrou farbou 

 skla označeného zelenou farbou 

 plastov označeného žltou farbou 

 bio-odpadu označeného hnedou farbou 

- vyhovuje sa pre SSÚR 

5 Zároveň v súlade s §23 ods.1 správneho poriadku žiada o doručenie elektronickej kópie spisu 

(skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok : 

i. Koordinačná situácia 

ii. Sprievodná správa  

iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so 

stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona 

iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 

v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 

vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 

odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 

vii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia 

podľa §16a Vodného zákona 

viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 

klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR 

     -  zamieta sa. 

 

Ondrej Drotár, Hlavná 187, 044 13 Valaliky ako vlastník pozemkov podal tieto námietky : 

1. V žiadosti o stavebné povolenie, ktorej kópiu špeciálny stavebný úrad na svojom webovom 

sídle zverejnil v nečitateľnej podobe, bez zverejnenia údajov o sprístupnení právoplatného 

rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle 

orgánu, ktorý ho vydal (§ 58a ods.3 stavebného zákona), absentuje zoznam pozemkov, na 

ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku (§ 2 

ods.1 písm. a) zákona č. 669/2007 Z.z.; – zamieta sa 
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2. Zo žiadosti ďalej predovšetkým nevyplýva ako bolo preukázané vlastnícke resp. iné právo k 

pozemkom, na ktorých sa ma zrealizovať predmetná stavba, či súhlas vlastníkov týchto 

pozemkov; taktiež nie je z jej obsahu zrejmé, či k nej stavebník priložil doklady preukazujúce 

začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, keďže tento 

stavebník nie je ešte výlučným vlastníkom viacerých pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť 

stavba diaľnice - medzi inými ani pozemkov, ktoré sú stále vo vlastníctve podávateľa tohto 

podania a ku ktorým sa nevedie žiadne vyvlastňovacie konanie ani podľa údajov z katastra 

nehnuteľnosti - pričom tento stavebník nemá k týmto pozemkom ani tzv. iné právo ( napr: v 

k.ú Barca aj parcela reg. „C" č. 2600/19 - LV 4154, parcela reg. ,,C" č. 2600/27 a č. 2600/28 - 

LV 4162, parcela reg. „C" č. 2600/18 - LV 4163 resp. parcely evidované na LV 4078, 

4079,4100 );  – zamieta sa 

3. Stavebník nemá potrebné práva k viacerým pozemkom, ktoré sa majú použiť pri stavbe v 

rámci tzv. dočasného záberu a ročného záberu, opätovne medzi inými ani k pozemkom, ktoré 

sú stále vo vlastníctve podávateľa tohto podania ( k tejto problematike poukazuje vlastník na 

nasledujúce námietky viacerých vlastníkov adresovaných stavebníkovi, s ktorými sa tento 

nedokázal do dnešných dni riadne vysporiadať a ktoré sú taktiež dôvodom, pre ktorý vlastník 

nemôže súhlasiť s povolením predmetnej stavby, k tomu pripája znenie listu adresovaného 

stavebníkovi, ktorý sa týka námietok k návrhu zmlúv, ktoré mu stavebník zaslal ohľadom 

pozemkov v jeho vlastníctve, potrebných pre výstavbu tejto stavby; – zamieta sa   

4.  Okrem toho práva vlastníka boli aj za účasti stavebníka hrubo porušené aj v procese 

rozhodovania o zmene druhu pozemku, ktorého výsledkom je rozhodnutie OU-KE- PLO-

2019/008826-6-Mer zo dňa 02.12.2019, ktoré síce nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019, 

avšak pre svoju nezákonnosť by malo byť zrušené prokuratúrou (absolútna ignorácia 

konajúceho úradu ako aj stavebníka vo vzťahu k účastníctvu vlastníka a jeho práv); –   

zamieta sa 

5. Zo žiadosti ani z oznámenia stavebného úradu ďalej predovšetkým nevyplýva, či k 

predmetnej stavbe vydané územné rozhodnutie je súčasťou administratívneho spisu a či je 

stále v platnosti vzhľadom na to, že toto rozhodnutie by malo byť platné len 3 roky, teda len 

do roku 2018 (pre prípad, že uvedené rozhodnutie už stratilo platnosť, je takáto skutočnosť 

nepochybne taktiež prekážkou vydania stavebného povolenia). – zamieta sa 

 

 

Stavebník je za vydanie stavebného povolenia oslobodený od zaplatenia správneho poplatku 

podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona 

č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava podal listom 

č. 3913/59722/30801/2019 zo dňa 20.06.2019, ktorý bol doručený na ministerstvo dňa 01.07.2019 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, 

II. úsek“. 

Vzhľadom na to, že stavebník k žiadosti nepredložil písomné vyhodnotenie spôsobu 

zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v záverečnom stanovisku a ani 

rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a ďalej rozhodnutia, stanoviská, 

vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obcí ako 

napr. zásah do biotopov, výrub stromov, vypúšťanie vôd, trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy 

z pôdneho fondu a pod., špeciálny stavebný úrad listom č. 21919/2019/ SCDPK-58021 zo dňa 

15.07.2019 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie žiadosti v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 

stavebného zákona a konanie prerušil rozhodnutím č.  21919/2019/SCDPK/56918 zo dňa 

15.07.2019 na 90 dní, ktoré stavebník prevzal dňa 18.07.2019.  
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Stavebník požiadal dňa 14.10.2019 listom č. 5137/1098/30801/2018 zo dňa 09.10.2019 

žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k vydaniu stavebného povolenia o 90 dní. 

Zároveň doplnil niektoré rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov. Keďže neboli 

doložené ešte všetky podklady k vydaniu stavebného povolenia špeciálny stavebný úrad listom č. 

21919/2019/ SCDPK-84219 zo dňa 14.10.2019 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie žiadosti v 

súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona a konanie prerušil rozhodnutím č.  

21919/2019/SCDPK/84220 zo dňa 14.10.2019 na 90 dní, ktoré stavebník prevzal dňa 18.10.2019. 

Vzhľadom na to, že stavebník nevedel predložiť právoplatné rozhodnutie v zisťovacom 

konaní k navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. požiadal listom č. 2859/1813/ 

30801/2020 zo dňa 10.01.2020 o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k vydaniu stavebného 

povolenia o ďalších 90 dní. Špeciálny stavebný úrad prerušil rozhodnutím č. 05142/2020/ 

SCDPK-03808 zo dňa 16.01.2020 na 90 dní stavebné konanie a listom č. 05142/2020/ SCDPK-

03800 zo dňa 16.01.2020 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie žiadosti. 

Dňa 17.04.2020 stavebník listom č. 2859/30299/30801/2020 zo dňa 15.04.2020 doplnil svoju 

žiadosť o právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vydaným MŽP SR pod č. 

9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019 spoločne s vyhodnotením plnenia podmienok z procesu 

EIA a plnenia podmienok z rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní. 

 

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ku ktorým preukázal stavebník vlastnícke alebo iné 

právo podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 669/2007 Z.z. Zároveň sa stavba povoľuje aj na 

pozemkoch, ku ktorým stavebník doložil podľa § 2 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z.z. doklady 

preukazujúce začatie  vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení na :  

Trvalý záber v katastrálnych územiach : 
Valaliky : KN-C : 1331/5, 1331/6, 1346/91, 1346/97, 1406/6, 1406/7, 1407/7, 1407/8 

Kokšov Bakša : KN-C : 1388/4,  1388/7,  1388/11 

Barca : KN-C : 2594/46,  2594/47,  2594/50,  2594/54,  2594/96,  2594/100,  2594/103,  

2594/104,  2594/127,  2594/130,  2594/131,  2600/18,  2600/19,  2600/22,  2600/27,  2600/28,  

2670/34,  2594/32,  2594/118,  2594/142,  2594/144,  2670/77,  2670/78,  2670/88,  2670/89,  

2675/27,  2675/28,  2600/7,  2670/93,  2600/21, 2594/49,  2594/101,  2594/128,  2670/105,  

2670/116,  1600/19,  2594/72,  2594/85,  2598/21,  2670/80,  2670/107,  2600/8,  2600/10,  

2600/16,  2600/40,  2728/3 

Krásna : KN-C : 9114/2, 14330/3, 10415/2, 14264/1, 14264/2, 10638/2, 14380/2, 14380/3, 

14380/4, 14380/5, 10437/2, 10201/2, 14389, 10081/2, 12649/2, 12651/3, 12651/4, 14321, 

12835/2, 10070/2, 11578/2, 10454/2, 10236/3, 13245/2, 3490/3, 3492/2, 1930/17, 3551/25, 

2144/22, 1930/29, 12814/2, 14329/3, 14329/4, 1930/6, 11595/2, 10205/2, 9343/2, 1930/22, 

1930/23, 10496/2, 13052/2, 1930/5, 1930/12, 2144/39 

 

Dočasný záber v katastrálnych územiach : 

Barca : KN-E : 215, 213/3, 1547, 1548/2 

Krásna : KN-C : 9081/1,  10454/1, 11747,  10510/1,  10002/1,  10437/1,  9343/1,  9144/1,  

9145/1,  9146/1,  9147/1,  10509/1,  10530/1,  11578/1, 11612, 11599,  11586/1,  10266/1, 

10251,  10496/1,  10015/1,  9987/1,  10577/1,  9290/1, 11770,  11775/1, 11774,  9098/1,  9287/1, 

10237,  10476/1 

Valaliky : KN-E : 313/1, 314/1, 304, 312/1, 315/1, 443/14, 316/1, 316/104, 316/105 

Vyšný Olčvár : KN-E : 232/1, 241/11, 232/8, 233/1, 233/8, 233/28, 239/2, 233/54, 233/3, 

233/41, 241/56, 232/16, 233/16, 233/61, 239/35, 241/20, 241/12, 241/55, 241/30, 233/21, 

241/52, 233/17 

Zdoba : KN-E : 266, 260, 261/1, 238, 277, 215/1, 294, 295, 210/1, 250, 272, 223, 263, 214/1, 

279, 213/1, 253, 275, 222/1, 262, 284, 233/1, 255, 290, 206/1, 231, 241, 246, 268, 225, 265, 287, 

242, 205/1, 217/1, 267, 245, 254, 281, 216/1, 256, 278 

KN C : 1098/1, 1098/4, 1084/5 

Ročný záber v katastrálnych územiach : 

Barca :  KN-C : 1600/4 
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KN-E : 1538/8, 1553, 467/2, 1547, 428/1, 427, 492, 1537/2, 1538/3, 1557, 578, 168/21, 

1538/11, 560/2, 397/2, 1538/7, 168/25, 1538/13, 1562/1, 475/1, 1556, 1552, 1537/1, 1537/5, 

1535/6, 491, 1538/14, 1538/15 

Košická polianka : KN-E : 1663/9, 1663/12, 1663/8, 1663/5, 1580, 1596, 1597, 1593, 1545, 

1541, 1568, 1565, 1663/32, 1665/36, 1581, 1549, 1663/28, 1532, 1529, 1601, 1663/27, 1588, 

1557, 1663/10, 1663/22, 1544, 1663/11, 1553, 1564, 1536, 1533, 1663/6, 1663/7.  

Krásna : KN-C : 14380/1,  14330/2,  1978/88,  10266/1,  1978/86,  3551/21, 10251,  14329/1, 

13044,  13052/1, 13071,  13054/1, 11684, 11770, 12623, 11775/1,  11732/1,  12835/1, 11774,  

11784/1, 13724, 9077  

KN E : 487, 504, 510 

Nižná Hutka : KN-C : 5245/3 

Šebastovce : KN-E : 213, 437, 215, 229, 231/4, 225, 227, 245, 218, 209, 216, 226, 220, 219, 

217, 244, 212, 242, 221, 208/1, 208/2, 232  

Valaliky : KN-C : 1450  

KN E : 301, 302, 313/1, 314/1, 304, 443/16, 312/1, 316/5, 315/1, 1542/4, 316/4, 439/9, 439/2, 

443/14, 439/10, 1542/3, 316/1, 316/104, 316/105, 1542/7 

Vyšna Hutka : KN-C : 5341/11  

KN E : 177, 232/1, 231 

Vyšný Olčvár : KN-E : 232/8, 233/28, 232/16, 241/30  

KN-C : 1917/7, 1917/8, 1917/9, 1917/10, 1917/11, 1917/12, 1917/13, 1917/17, 1917/14, 

1917/15, 1917/16, 1917/18 

Zdoba : KN-E : 260, 261/1, 2006/3, 277, 250, 2008, 2014, 263, 260, 2007, 2009, 253, 275, 262, 

2015, 233/1, 255, 231, 246, 268, 265, 2012, 267, 245, 254, 2013, 256, 266 

KN-C : 1086/3 

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 669/2007 Z.z. na pozemkoch, ku ktorým stavebník pred vydaním 

stavebného povolenia podľa ods. 4 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže 

stavebník uskutočňovať stavbu podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom 

pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom 

v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z.z. 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré vydal  Okresný úrad Košice, odbor 

výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice (ďalej len „OÚ“) pod č. OU-KE-

OVBP2-2015/002131-ÚR zo dňa 05.01.2015, ktoré nadobudlo právnu moc 23.02.2015. 

OÚ vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 140b 

stavebného zákona pod č. OÚ-KE-OVBP2-2018/035634 zo dňa 26.07.2018, v ktorom overil, že 

projektová dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s podmienkami určenými v územnom 

rozhodnutím vydaným OU pod č. OU-KE-OVBP2-2015/002131-ÚR zo dňa 05.01.2015, ktoré 

nadobudlo právnu moc 23.02.2015. 

Stavebník doručil súhlasné stanoviská, v ktorých neboli uvedené žiadne výhrady, 

požiadavky, ani pozmeňujúce návrhy: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice 

vydal podľa § 28 vodného zákona stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2018/038609-2 zo dňa 

24.08.2018, v ktorom oznamuje, že z hľadiska ochrany vodných pomerov k realizácii stavby 

nemá námietky; Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán 

ochrany ovzdušia, Hroncova 13, 041 70 Košice vydal vyjadrenie č. OU-KS-OSZP-2018/011836 

zo dňa 06.09.2018, v ktorom oznamuje, že nie je potrebný súhlas v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; Okresný úrad Košice, odbor 

krízového riadenia Komenského 52, 041 26 Košice, ako príslušný orgán podľa § 6 ods. 1 písm. 

g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov vydalo záväzné stanovisko č. OU-KS-OKR-2018/010438 zo dňa 24.07.2017, v 

ktorom nemá z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany pripomienky za dodržania právnych 

noriem; Okresný úrad Košice - okolie - odbor krízového riadenia Hroncova 13, 041 70 Košice, 

ako príslušný orgán podľa § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Zb. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vydalo záväzné stanovisko č. OU-
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KS-OKR-2018/010438 zo dňa 24.07.2017, v ktorom nemá z hľadiska požiadaviek civilnej 

ochrany pripomienky za dodržania právnych noriem; Okresný úrad Košice - odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácii, Komenského 52, 041 26 Košice, ako príslušný orgán štátnej 

správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 4 písm. a) cestného 

zákona vydal stanovisko č. OU-KE-OCDPK-2018/035091-2 zo dňa 01.08.2018 bez 

pripomienok; Okresný úrad Košice - okolie - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, 

Komenského 52, 041 26 Košice, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) cestného zákona vydal 

vyjadrenie č. OU-KS-OCDPK-2018/010222 zo dňa 03.08.2018 bez pripomienok; Okresné 

riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice v súlade s   § 28 zákona č. 

314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti stavby vydalo stanovisko č. ORHZ-KE3-2845-001/2013 zo dňa 04.12.2013, 

v ktorom s riešením požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok; Obvodný 

banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice č. 682-1619/2018 zo dňa 25.07.2017; Mesto Košice, 

Tr. SNP 48/A, 04011 Košice vydalo ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku 

dopravy a pozemných komunikácií súhlasné stanovisko pod č. MK/A/ 2018/16606 

MK/C/2018/01401-1 zo dňa 16.08.2018, MK/A/2018/09802-1,2,3,4,5,6,7,8 zo dňa 26.03.2018;  

Mestská časť Košice – Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice vydala súhlasné stanovisko č. 

439/2018/MČ/Puz zo dňa 25.07.2018; Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky vydala súhlasné 

stanovisko č. 439/2103/OU2018 zo dňa 13.07.2018; Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 

040 17 Košice – Barca vydala súhlasné stanovisko č. 2018/428/882 zo dňa 17.07.2018; Obec 

Kokšov - Bakša, Kokšov – Bakša 178, 044 13 Valaliky vydala súhlasné stanovisko č. 216/2018 

zo dňa 17.07.2018; Mestská časť Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna vydala 

súhlasné stanovisko č. 1065/2018 zo dňa 23.07.2018; Obec Nižná Hutka, Ortášska 85, 040 18 

Nižná Hutka, vydala súhlasné stanovisko pod č. 144/2018 zo dňa 17.07.2018; Obec Košická 

Polianka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice - Krásna, vydala súhlasné stanovisko pod č. 

144/2018 zo dňa 17.07.2018; Obec Košická Nová Ves, vydala súhlasné stanovisko č. 

0/2018/000261 zo dňa 23.07.2018; Obec Košické Oľšany, vydala záväzné stanovisko č. 84/2018 

zo dňa 18.07.2018 v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia; ŽSR, Bratislava, OR 

Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice č. 

574/2018/SOZT zo dňa 04.05.2018 a č. 788/2019/SOZT zo dňa 12.06.2019; Správa mestskej 

zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice vyjadrenie č. 2018/003348-48/Vr zo dňa 

30.05.2018 a č. 2018/003905-48/Vr zo dňa 21.06.2018; Východoslovenská Distribučná, a.s., 

Mlynská 31, 042 91 Košice č. E10/JS/2018 zo dňa 20.12.2018. 

      Špeciálny stavebný úrad poznamenáva, že pripomienky v stanoviskách a vyjadreniach 

dotknutých orgánov, ktoré sa týkali povinností stavebníka vyplývajúcich z platných zákonných 

predpisov a noriem, nie sú uvedené vo výrokovej časti I. tohto rozhodnutia.  

Stavebník predložil  špeciálnemu stavebnému úradu okrem žiadosti o stavebné povolenie aj 

tieto rozhodnutia: Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KE-PLO-

2019/009154-10 zo dňa 14.06.2019, ktorým trvale vyníma podľa § 7 ods. 1 písm. a) 

v nadväznosti § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 326/2005 Z.z.“) z plnenia funkcii lesov lesné pozemky a dočasne vyníma podľa § 7 

ods. 1 písm. b) v nadväznosti § 5 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. z plnenia funkcii lesov lesné 

pozemky; Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KE-PLO-

2019/008826-6-Mer zo dňa 02.12.2019, ktorým podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o 

ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z.z.“) trvale odníma 

poľnohospodársku pôdu; Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KE-

PLO-2020/004827-4-Mer zo dňa 12.02.2020, ktorým podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 

Z.z. dočasne odníma poľnohospodársku pôdu na dobu od 01.03.2020 do 28.02.2025;  Okresného 

úradu Košice – okolie, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KS-PLO-2019/002475 zo dňa 

14.03.2019, ktorým natrvalo odníma podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. 

poľnohospodársku pôdu pre výstavbu R2 Šaca – Košické Oľšany; Okresného úradu Košice – 
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okolie, pozemkového a lesného odboru, č. OU-KS-PLO-2019/008466 zo dňa 31.07.2019, 

ktorým dočasne odníma podľa § 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. poľnohospodársku 

pôdu na realizáciu stavby na dobu od 01.10.2019 do 30.09.2024; Okresného úradu Košice, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja podľa § 16a ods. 1 vodného zákona č. OU-KE-OSZP2-2018/023530 zo dňa 

19.10.2018, v ktorom rozhodol že navrhovaná činnosť „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické 

Oľšany, II. úsek“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné 

ju ďalej posudzovať; Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-

2019/017321 zo dňa 22.07.2019, v ktorom povolil podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona 

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a nepriamo do podzemných vôd s ich 

prečistením v ORL; Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP1-2019/016178 

zo dňa 24.07.2019, v ktorom povolil podľa zákona č. 543/2002 Z.z. podľa § 6 ods. 4 zmenu 

stavu mokradí, podľa § 6 ods. 2 zásah do lesného biotopu a podľa § 47 ods. 3 a 5 súhlas na výrub 

drevín; Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-

OSZP-2019/008547 zo dňa 30.07.2019, v ktorom povolil podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 

346/2004 Z.z. výrub a odstránenie stromov a krov v rámci stavby; Okresného úradu Košice, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

životného prostredia podľa § 23a ods. 1 písm. a) vodného zákona č. OU-KE-OSZP2-

2019/032592 zo dňa 25.10.2019, v ktorom povolil niektoré činnosti na odstránenie stromov 

a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach; 

Okresného úradu Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, č. OU-KE-OCDPK-

2019/043282/4 zo dňa 11.09.2018, v ktorom ako príslušný cestný správny orgán povolil výrub 

drevín; Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, č. KPUKE-

2013/18663-3/2058/HT/PS zo dňa 14.01.2014, ktorým rozhodol o povinnosti vykonať záchranný 

archeologický výskum podľa § 37 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk, 

predpokladaných v zemi na stavbe; Mesta Košice, referátu dopravy a pozemných komunikácií č. 

MK/A/2020/09687 zo dňa 05.02.2020, ktorým podľa § 14 ods. 3 cestného zákona povolil výrub 

cestnej zelene. 

       Na stavbu vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho 

hodnotenia a riadenia: 

- záverečné stanovisko na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany“  č. 4043/14-

3.4/ml zo dňa 07.10.2014; 

- rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019, v ktorom sa 

rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany“ uvedená 

v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 

24/2006 Z.z. a konštatuje, že vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno 

z hľadiska druhu, predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako v zásade prijateľné a za 

predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výroku rozhodnutia sa nepredpokladá vznik 

výrazne nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a pri dodržaní 

všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení 

nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v 

značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov. 

- rozhodnutie v rozkladovom konaní č. 5620/2020-1.1 7932/2020 zo dňa 18.03.2020, ktoré 

nadobudlo právnu moc dňa 08.04.2020, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie v zisťovacom 

konaní č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019. 

- záväzné stanovisko č. 3045/2020-1.7/ac-22589/2020 zo dňa 20.05.2020 doručené dňa 

22.05.2020, v ktorom konštatuje, že stavba „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. 

úsek“, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so 

záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 4043/14-

3.4/ml zo dňa 07. 10. 2014 a jeho podmienkami a s rozhodnutím Ministerstva životného 
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prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní pod č. 9483/2019-1.7/ac-R zo 

dňa 10. 10. 2019 a jeho podmienkami. Záverom konštatuje, že v predmetnej stavbe nenastali 

také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli 

dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní. 

      Stavebník predložil špeciálnemu stavebnému úradu správu o bezpečnostnom audite 

vypracovanú spol. CEMOS, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava z 09/2018 v zmysle 

zákona č. 249/2011 Z.z.  o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 251/2011 Z.z.  

Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 05142/2020/SCDPK/32979 zo dňa 

27.04.2020, začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom 

štátnej správy a samosprávy. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania 

a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne 

pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú 

nemožno inak odstrániť. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad určil podľa § 3 

ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány mohli 

vyjadriť k navrhovanej stavbe. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania 

verejnou vyhláškou v dotknutých obciach, na úradnej tabuli, na Centrálnej ústrednej 

elektronickej tabuli a na webovom sídle MDVRR SR. 

       Na základe oznámenia o začatí stavebného konania v stanovenej lehote boli zaslané na 

špeciálny stavebný úrad stanoviská a vyjadrenia : 

- Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 832 05 Bratislava č. 11098/2020/ROP-002-P/17245 

zo dňa 06.05.2020, v ktorom súhlasí s realizáciou stavby za splnenia podmienky, ktorá je 

uložená stavebníkovi vo výroku rozhodnutia v časti I. bod 11 tohto rozhodnutia. 

- KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, vydal vyjadrenie zo dňa 13.05.2020, ktorého 

podmienky sú uložené stavebníkovi vo výroku rozhodnutia v časti I. bod 37 tohto 

rozhodnutia. 

- Vyjadrenie účastníka stavebného konania Združenia domových samospráv, Rovniakova 14, 

P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, o požiadavkách a podmienkach ktorých rozhodol špeciálny 

stavebný úrad v časti III. vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania v stanovenej lehote boli zaslané na 

špeciálny stavebný úrad námietky Ing. Ondreja Drotára, ul. Hlavná 187, 044 13 Valaliky, 

o ktorých špeciálny stavebný úrad rozhodol v časti III. vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

K námietkam a požiadavkám účastníkov konania, ktoré špeciálny stavebný úrad zamietol 

uvádzame : 

 

K požiadavkám Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.  

Požiadavku uvedenú v bode č. 1. kde požaduje vybudovanie obidvoch úsekov rýchlostnej cesty 

ako jediného celku v plnom profile ministerstvo zamietlo, nakoľko špeciálny stavebný úrad 

v stavebnom konaní koná na návrh stavebníka, ktorý v súčasnosti pripravil na stavebné 

povolenie iba II. úsek R2/R4 Košice – juh – Košické Oľšany km 9,564 –km 23,200. NDS a.s. 

však robí všetko preto, aby I. úsek plynule nadväzoval výstavbou na II. úsek  a v plnom profile. 

K požiadavke uvedenej v bode č. 2. kde požadujú prepravu stavebného materiálu predovšetkým 

po železnici špeciálny stavebný úrad čiastočne vyhovel, keď stavebníka zaviazal v podmienkach 

stavebného povolenia  v časti II. bod 13., aby podľa možností využíval na prepravu stavebného 

materiálu železnicu, ak to umožňuje dostupnosť vybraných lomov k železničnej trati. Špeciálny 

stavebný úrad nie je oprávnený stavebníkovi príp. zhotoviteľovi striktne určiť a nariadiť lokalitu, 

odkiaľ má nakupovať kamenivo. Je to otázka vhodnosti jeho použitia na základe jeho zloženia, 

ako aj posúdenia nákladov na jeho nákup a prepravu. 
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K požiadavkám obce Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice – Krásna. 

Požiadavky zapracovať zmeny vybudovania protihlukovej steny do projektovej dokumentácie a 

vybudovať protihlukovú stenu od obce Vyšná Hutka špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, 

že už v dokumentácii pre územné rozhodnutie bola spracovaná hluková štúdia, ktorá bola neskôr 

upresnená v dokumentácii pre stavebné povolenie a takisto bola minulý rok aktualizovaná aj v 

dokumente Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Z hlukových štúdií vyplýva, že obec 

Vyšná Hutka nebude ovplyvnená hlukom z rýchlostnej cesty. V rámci stavby a najmä po 

vybudovaní a sprevádzkovaní stavby rýchlostnej cesty sa bude vykonávať Monitoring vplyvov 

na životné prostredie, ak by sa ukázalo, že obec Vyšná Hutka je zasiahnutá hlukom z dopravy na 

rýchlostnej ceste, tak stavebník je povinný zabezpečiť opatrenia proti šíreniu hluku. Všetky 

priľahlé obce boli preverené výpočtovým modelom. Obytná zástavba obcí Nižná Hutka, Vyšná 

Hutka a m.č. Košice – Krásna je ďaleko za hranicou 50 dB izofóny hluku, ktorá sa pohybuje v 

daných lokalitách od 290 m – 430 m od osi rýchlostnej cesty R2 

 

K požiadavkám Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 

Bratislava. 

k písm. a): 

Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že požiadavky, ktoré si ZDS uplatnilo v zisťovacom konaní 

a s ktorými sa MŽP SR vysporiadalo v rozhodnutí č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019 

takto: sú neopodstatnené,  (písm. a), b), c), j), m), v), w), y)), príp., boli už uvedené príp. 

vyhodnotené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti (písm. d), k)) príp. vyplývajú zo 

všeobecne platných právnych predpisov a noriem alebo nenastala odôvodnená požiadavka (písm. 

e), n) o), p), q), r), u), x), z)), príp. neplánuje sa používať recyklát (písm. s)), splnené (písm. h))  

sa nebude opätovne zaoberať, pretože sa o nich už právoplatne rozhodlo.  

K ostatným požiadavkám uplatneným v zisťovacom konaní špeciálny stavebný úrad uvádza 

nasledovné : K písm. f) a g), v ktorých ZDS požaduje postupovať podľa Rámcovej smernice o 

vode č. 2000/60/ES a žiada spracovať dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody 

podľa §16a vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze špeciálny stavebný úrad uvádza, že 

podmienky vyplývajú z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany 

životného prostredia, ktoré je navrhovateľ viazaný dodržať pri výstavbe aj prevádzke 

navrhovanej činnosti. Rámcová smernica o vode je transponovaná do národnej legislatívy. MŽP 

SR uviedlo v rozhodnutí č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019, že požiadavka na primárne 

posúdenie sa týka nasledujúcich povoľovacích konaní. V  konaniach bola dokumentácia 

posúdená podľa §16a vodného zákona a bolo na ňu vydané rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-

2018/023530 zo dňa 19.10.2018, v ktorom sa uvádza: „Navrhovaná činnosť „Rýchlostná cesta 

R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného 

zákona a nie je potrebné ju ďalej posudzovať.“ K písm. i) uvádzame, že  požiadavka na overenie 

„statiky stavby“ nezávislým oponentským posudkom je nad rámec stavebného zákona a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Dokumentácia pre stavebné povolenie je overená 

autorizačnou pečiatkou zodpovedných projektantov. Statické posúdenie stavby v projektovej 

dokumentácii bolo vykonané autorizovanými inžiniermi pre statiku stavieb podľa zákona           

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorí sú 

zapísaní v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI) a plne zodpovedajú za odborné 

činnosti súvisiace s projektovaním, realizáciou a užívaním budov a inžinierskych stavieb. K 

písm. l) uvádzame, že Hydraulické výpočty prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 

kanalizácie sú doložené v DSP a sú k nahliadnutiu všetkým účastníkom konania. Požiadavka pod 

písm. t) je vyhodnotená v bode 3. 

k písm. b) 

K požiadavke predloženia potvrdenia o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a 

že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne 

dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry a predloženia stanoviska, že navrhované dopravné 

riešenie je dostatočné poznamenávame, že požiadavka je splnená. Dostatočná dopravná 

kapacitnosť bola predmetom projektových dokumentácií: technická štúdia, 2x štúdia 

realizovateľnosti, samostatné dopravné modely, dopravno-inžinierske analýzy v dokumentáciách 
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pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie vypracované autorizovanými inžiniermi. 

Výstavbou rýchlostnej cesty R2 dôjde k prerozdeleniu dopravného prúdu medzi jestvujúcu 

komunikačnú sieť a navrhovanú rýchlostnú cestu, čím dôjde k poklesu dopravného zaťaženia na 

jestvujúcej cestnej sieti. Väčší objem dopravného zaťaženia na seba prevezme navrhovaná 

rýchlostná cesta R2, čo so sebou prinesie priaznivé dopady z hľadiska kapacity, bezpečnosti 

premávky jestvujúcej cestnej siete, ako aj životného prostredia v okolí jestvujúcej cestnej siete. 

Navrhovaný úsek predmetnej rýchlostnej cesty a plánovaných mimoúrovňových križovatiek na 

trase rýchlostnej cesty vyhovuje podľa dopravných modelov predpokladanej intenzite dopravy 

počas celého výhľadového obdobia. 

k písm. c) 

K požiadavke preukázania splnenia záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona poznamenávame, že požiadavka bola splnená. Stavebník, pred podaním návrhu 

na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti, požiadal príslušný dotknutý orgán štátnej 

vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona po vykonaní konania podľa § 16a 

vodného zákona vo veci posúdenia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 vodného 

zákona a v súlade s príslušnými ustanoveniami správneho poriadku, podľa § 16a ods. 1 vodného 

zákona vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2018/023530 zo dňa 19.10.2018, v ktorom 

rozhodol, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona 

a nie je potrebné ju ďalej posudzovať. 

k písm. d) 

Požiadavka na preukázanie dodržania zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods.5 a/alebo    

§ 65 vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia 

bola splnená. Stavebník v stavebnom konaní predložil rozhodnutie na osobitné užívanie vôd 

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vydaného OÚ Košice, odborom starostlivosti o ŽP 

pod č. OU-KE-OSZP2-2019/017321 zo dňa 22.07.2019, v ktorom orgán štátnej vodnej správy 

povolil vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a nepriamo do podzemných vôd 

s ich prečistením v odlučovačoch ropných látok a zároveň stanovil podmienky pre osobitné 

užívanie vôd, aby nebolo ohrozené všeobecné užívanie vôd podľa § 18 ods. 5 vodného zákona. 

Ďalej bol vydaný súhlas podľa § 27 ods.1, písm. c) vodného zákona a boli doložené stanoviská 

ku stavebnému konaniu od správcov SVP, š.p. a Hydromeliorácie, š.p. 

k písm. e) 

K požiadavke na predloženie projektu preventívnych a kompenzačných environmentálnych 

opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.  

poznamenávame, že kompenzačné a zmierňujúce opatrenia sú zohľadnené v projektovej 

dokumentácii. Jedným z opatrení v rámci vydaného súhlasu na zásah do mokrade bola uložená 

podmienka náhrady záberu plochy časti mokrade revitalizáciou zvyšnej plochy mokrade v k.ú. 

Valaliky. Ďalšie zmierňujúce a preventívne opatrenia boli uvedené v oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti v kapitole č. IV.16 ako aj v primeranom posúdení v kapitole č. 8, ktoré je 

prílohou č. 6 oznámenia. Dokladom o splnení tejto požiadavky je stanovisko k oznámeniu o 

zmene z MŽP sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny z 16.9.2019, číslo 9755/2019-6.3, 

kde je uvedené „Sekcia súhlasí s navrhovanými opatreniami na zmierenie vplyvov navrhovanej 

činnosti na záujmy ochrany prírody a krajiny.“ „Na základe komplexného vyhodnotenia vplyvov 

navrhovanej činnosti, sekcia v prípade dodržania navrhovaných zmierňujúcich opatrení 

nepredpokladá významne negatívne vplyvy predloženého oznámenia na záujmy ochrany prírody 

a krajiny. Vzhľadom na uvedené, sekcia netrvá na ďalšom posudzovaní predloženého oznámenia 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.“ 

k písm. f) 

K požiadavke na preukázanie splnenia všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 

písm. e) a písm. j) stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas 
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životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby 

boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 

technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 

vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 

vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 

energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 

prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a 

možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. A k 

požiadavke preukázania splnenia podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona 

odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov 

stavby a uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb riešiť prírodnými opatreniami 

v zmysle bodu h) a i) tohto vyjadrenia poznamenávame, že tieto požiadavky sú splnené. Za 

splnenie požiadavky podľa § 47 písmeno e) stavebného zákona je podľa § 46 odsek 2 stavebného 

zákona zodpovedný projektant, ktorý je povinný spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle 

príslušných ustanovení stavebného zákona, vykonávacích vyhlášok a noriem. Splnenie 

požiadavky podľa § 47 písmeno j) stavebného zákona sa preukazuje v územnom konaní. V 

dokumentácii pre stavebné povolenie sú doložené výpočty a posúdenia navrhnutých riešení. 

Dokumentácia pre stavebné povolenie je overená autorizačnou pečiatkou zodpovedných 

projektantov. Zodpovední projektanti svojou autorizáciou, vzdelaním a praxou ručia za to, že 

stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou. Prevádzková budova Strediska správy a 

údržby rýchlostných ciest spĺňa podľa § 4 ods. 1 zákona o EHB (energetická hospodárnosť 

budov) minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými 

normami. Projektant projektovým energetickým hodnotením preukázal splnenie minimálnych 

požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. Projektové energetické hodnotenie stavby je 

súčasťou spracovanej dokumentácie na stavebné povolenie. Rýchlostná cesta má dopravný  

charakter a takáto stavba sa neposudzuje  podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona. 

k písm. g) 

K požiadavke, aby k stavebnému konaniu bolo preukázané splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch uvádzame, že nakladanie s odpadmi je zohľadnené v projektovej 

dokumentácii a bude sa realizovať v súlade s uvedeným zákonom. Za odpadové hospodárstvo v 

priebehu výstavby zodpovedá pôvodca odpadu. Stavebník je povinný zabezpečiť plnenie 

podmienok dotknutého orgánu odpadového hospodárstva OU Košice, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.  

k bodu 1: 

K požiadavke na sadové úpravy v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 

Bratislava 2010 tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych 

úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli poznamenávame, že 

podmienku nie je potrebné zapracovať do stavebného povolenia z dôvodu, že je splnená. 

Vegetačné úpravy sú zahrnuté v projektovej dokumentácii a v objektovej skladbe stavby (SO 

060-01, SO 060-02, SO 060-3, SO 310-03, SO 320-02) tak, aby spĺňali platné právne predpisy a 

vyhovovali najmä bezpečnosti účastníkom cestnej premávky.  

k bodu 2: 

K požiadavke výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a 

odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie 

uvádzame, že túto podmienku nie je potrebné zapracovať do stavebného povolenia z dôvodu, že 

je splnená. Vyhodnotenie vsakovacích skúšok, podrobná inžinierskogeologická dokumentácia 

vrtov v blízkosti vsakovacích objektov, výpočty a návrh retenčno-vsakovacích nádrží a 

vsakovacích boxov je súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie. Jednotlivé stoky cestnej 

kanalizácie sú zvedené do najnižšieho miesta rýchlostnej cesty s prepojením do ORL, v ktorých 

budú vody prečisťované, čím sa zabráni znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Z ORL 

pokračuje trasa stoky do príslušného recipientu alebo do vsakovacích zariadení, ako sú 

navrhované 4 retenčno-vsakovacie nádrže a podzemné vsakovacie systémy. Tie tvoria 

vsakovacie boxy spolu so vsakovacou priekopou a tvoria komplexný systém podzemného 

vsakovania. 
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k bodu 3: 

Požiadavka, aby asfaltové plochy boli  zrealizované z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré 

umožnia aj priamu infiltráciu dažďových vôd bola čiastočne zapracovaná do stavebného 

povolenia z dôvodu, že je to možné realizovať iba na určitých miestach, ktoré sú na to vhodné t.j. 

parkoviskách, chodníkoch. Na rýchlostných cestách nie je vhodný vodporiepustný asfalt ani 

betón, pretože by došlo k porušeniu telesa pozemnej komunikácie. 

k bodu 4: 

K požiadavke na zabezpečenie separovaného zberu odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 

umiestnenie zberných nádob osobitne pre každý zber farebne označenou inou nádobou 

poznamenávame, že požiadavka je splnená. Odpady sú zohľadnené v projektovej dokumentácii. 

Odpady vznikajúce počas prevádzky rýchlostnej cesty bude riešiť obstarávateľ stavby NDS a.s. v 

rámci samostatného projektu “Program odpadového hospodárstva” pre stredisko správy a údržby 

rýchlostnej cesty. Tento vypracuje a predloží na schválenie príslušným orgánom v súlade s 

platnou legislatívou, pred uvedením stavby do prevádzky. Vzhľadom na charakter stavby 

(líniová dopravná stavba) umiestnenie uvedených zberných nádob na odpady vzniknuté počas 

výstavby je nereálne. Avšak doklad o spôsobe nakladania s odpadmi podľa podmienok OU 

Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia ako orgánu odpadového hospodárstva, bude stavebník povinný predložiť 

povoľujúcemu orgánu najneskôr do dňa kolaudačného konania. 

k bodu 5: 

K požiadavke doručenia elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich 

sa ním uplatnených pripomienok špeciálny stavebný úrad uvádza, že účastník konania má 

možnosť využiť svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámiť sa s podkladmi, prípadne požiadať 

pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu. Špeciálny stavebný úrad, nie je povinný na základe 

žiadosti účastníkovi konania v zmysle správneho poriadku zaslať mu ním požadované podklady 

pre rozhodnutie. Neposkytnutie podkladov obstaraných v rámci správneho konania vo forme 

vyhotovenia a zaslania ich kópie nemôže v žiadnom prípade znemožniť vyjadriť sa k podkladom 

rozhodnutia, keďže takáto povinnosť zo znenia § 33 ods. 2 správneho poriadku explicitne pre 

správne orgány nevyplýva.  

 

 

K námietkam Ondreja Drotára, Hlavná 187, 044 13 Valaliky 

k bodu 1  

K zverejneniu žiadosti a parciel potrebných k výstavbe špeciálny stavebný úrad poznamenáva, že 

na centrálnej elektronickej úradnej tabuli je zverejnený elektronicky podpísaný sprievodný list 

a ako príloha žiadosť o stavebné povolenie. V sprievodnom liste sú uvedené údaje (link) 

o sprístupnení právoplatného rozhodnutia v zisťovacom konaní a záverečného stanoviska. Na 

svojom webovom sídle je zverejnená kópia žiadosti stavebníka. Pozemky a parcelné čísla, na 

ktorých sa stavba povoľuje, vzhľadom na rozsah neboli uvedené priamo v žiadosti, ale boli 

súčasťou dokladovej časti. V oznámení o začatí stavebného konania, s ktorým sa mohli 

oboznámiť všetci účastníci konania a dotknuté orgány, špeciálny stavebný úrad uviedol všetky 

pozemky, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby s číslami parciel  po jednotlivých katastrálnych 

územiach a rozdelených na trvalý, dočasný a ročný záber pozemkov.  

k bodu. 2  

K námietke týkajúcej sa žiadosti, z ktorej nevyplýva ako bolo preukázané vlastnícke právo resp. 

iné právo k pozemkom, na ktorých sa má stavba realizovať a nie je z nej zrejmé, či stavebník 

doložil doklady preukazujúce vyvlastňovacie konania, špeciálny stavebný úrad uvádza, že pri 

líniových stavbách s veľkým počtom parciel dokladá stavebník tieto doklady osobitne 

v dokladovej časti. Stavebník dokladoval spolu so žiadosťou vlastnícke práva formou listov 

vlastníctva, nájomnými zmluvami, zmluvami o budúcej kúpnej zmluve, zmluvami o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena, návrhmi na začatie vyvlastňovacieho konania a návrhmi na 

obmedzenie vlastníckeho práva v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní 

pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Konkrétne na pozemky vo vlastníctve p. Drotára nachádzajúce sa v k.ú. 
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Barca KN-C 2600/18, 2600/19, 2600/27, 2600/28, a na pozemky evidované na LV 4078, 4079 a 

4100 bol doložený doklad o tom, že stavebník podal návrh na vyvlastnenie týchto pozemkov na 

OU Košice, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 29.05.2019. 

k bodu 3  

K námietke týkajúcej sa dočasných a ročných záberov, ku ktorým podľa p. Drotára nemá 

stavebník potrebné práva, špeciálny stavebný úrad uvádza, že na dočasný a ročný záber bol 

rovnako podaný návrh na obmedzenie vlastníckeho práva na OU Košice, odbor výstavby 

a bytovej politiky dňa 08.10.2018. Aj keď do dnešného dňa vyvlastňovací orgán nerozhodol 

o vyvlastnení, resp. dočasnom obmedzení vlastníckych práv, táto okolnosť nebráni vydaniu 

stavebného povolenia. Avšak, kým stavebník nenadobudne k pozemkom vlastnícke právo 

nemôže na týchto pozemkoch stavbu uskutočňovať a preto špeciálny stavebný úrad zaviazal 

stavebníka v časti II. bod 13, že na pozemkoch, ku ktorým pred vydaním stavebného 

povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, (predložil iba doklad o tom, že bolo 

začaté vyvlastňovacie konanie), môže sa  uskutočňovať stavba podľa stavebného povolenia až po 

tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác 

v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z.z. ak 

o ňu stavebník požiada. 

k bodu 4  

K námietke týkajúcej sa údajného hrubého porušenia práva účastníka konania v procese 

rozhodovania o zmene a druhu pozemku špeciálny stavebný úrad podotýka, že nie je oprávnený 

preskúmavať a rozhodovať o zákonnosti právoplatného rozhodnutia vydaného iným správnym 

orgánom. Napriek tomu poznamenávame, že podľa § 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých 

opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá účastníkom 

konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ak ide o pozemok, 

ktorý je podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu, je 

len žiadateľ. Na základe uvedeného špeciálny stavebný úrad má za to, že tým neboli porušené 

žiadne práva vlastníka pozemkov. 

K bodu 5  

K pochybnosti platnosti územného rozhodnutia na predmetnú stavbu špeciálny stavebný úrad 

uvádza, že územné rozhodnutie nestratilo platnosť, nakoľko so stavbou bolo začaté 12.6.2017 

a to na stavebnom objekte 221-00 Most na R2 v križovatke Hrašovík nad okružnou križovatkou, 

na ktorý bolo vydané stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom pod č. 

12796/2015/SCDPK-59770 zo dňa 29.09.2015 právoplatným 10.11.2015, z dôvodu nutnosti 

realizácie tohto stavebného objektu súčasne s okružnou križovatkou počas výstavby diaľnice D1 

Budimír - Bidovce. Platnosť územného rozhodnutia potvrdil stavebníkovi listom č. OU-KE-

OVBP2-2018/009188 zo dňa 24.01.2017 aj dotknutý orgán, Okresný úrad Košice, odbor 

výstavby a bytovej politiky, ktorý vydal územné rozhodnutie č. OU-KE-OVBP2-2015/002131-

ÚR dňa 5.1.2015, ktoré nadobudlo právnu moc dňa 23.2.2015. 

 

 

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 

ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. špeciálny stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne 

zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. 

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona a zistil, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené 

či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu 

konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 

podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.   

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo 

konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom 

konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 

osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je      

15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 

stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho 

podal, stáva účastníkom konania.  

 Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 

sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.  

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

príslušným súdom. 

 

 

 

 

 

              Peter Varga, MBA, MSc. 

          generálny riaditeľ sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

 

 

 

 

 

      Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením  

po dobu 15 dní  na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 

6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy 

a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.  

 

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 

oznámením priamo dotknuté. 

2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v zmysle záverečného stanoviska č. 4043/14-3.4/ml zo dňa 07.10.2014 a rozhodnutia 

v zisťovacom konaní č. 9483/2019-1.7/ac-R zo dňa 10.10.2019.   

3. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

4. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

5. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

6. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice 

7. Správa ciest košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

8. Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava 

9. Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava 3 
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Na vedomie : 

1. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 04 0 11 Košice, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 

vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má 

zriadené 

2. Mestská časť Košice – Šebastavce, Podbeľová 1, 040 17 Košice – Šebastovce, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 
3. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca, so žiadosťou o 

zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

4. Mestská časť Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice – Krásna, so žiadosťou o 

zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 
5. Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1 , 040 14 Košice, so žiadosťou o 

zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

6. Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia 

vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má 

zriadené 
7. Obec Kokšov – Bakša, Kokšov – Bakša 178, 044 13 Valaliky, so žiadosťou o zverejnenie 

tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené 

8. Obec Nižná Hutka, Ortášska 85, 040 18 Nižná Hutka, so žiadosťou o zverejnenie tohto 

oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, 

ak ho má zriadené 
9. Obec Vyšná Hutka, Vzšná Hutka 165, 040 18 Košice – Krásna, so žiadosťou o zverejnenie 

tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce, ak ho má zriadené 

10. Obec Košická Polianka, Košická polianka 122, 044 41 Košická Polianka, so žiadosťou o 

zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 
11. Obec Sady nad Torysou, Byster č. 189, 044 41 Sady nad Torysou, so žiadosťou o 

zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 

12. Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce, so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené 
13. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

14. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 

Bratislava 

15. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 

16. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

17. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice 

18. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 

041 26 Košice 

19. Okresný úrad Košice-okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova13, 

041 70 Košice 

20. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 

Košice 

 orgán štátnej vodnej správy 

 orgán ochrany krajiny a prírody 

 orgán odpadového hospodárstva 

 orgán ochrany ovzdušia 
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21. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 

Košice 

 orgán štátnej vodnej správy 

 orgán ochrany krajiny a prírody 

 orgán odpadového hospodárstva 

 orgán ochrany ovzdušia 

22. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice 

23. Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice 

24. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 

25. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice 

26. KR PZ SR, KDI v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

27. OR PZ SR, ODI Košice, Moyzesova 19, 041 02 Košice 

28. OR PZ SR, ODI Košice – okolie, Trieda SNP 35, 041 02 Košice 

29. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

30. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

31. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice – okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou 

32. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice 

33. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

34. Letisko Košice – Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice 

35. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

36. ŽSR, OR Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice 

37. ŽSR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Tomášikova 27,            

041 50 Košice 

38. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice 

39. Lesy Slovenskej republioky, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 

40. Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice 

41. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

42. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

43. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

44. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

45. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra 

46. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava 

47. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice 

48. Štátna ochrana prírody SR, RCOP Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov 

49. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

50. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

51. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 

52. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

53. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 

54. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

55. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09Bratislava 

56. Michlovský s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany  

57. Antik telecom, Čárskeho 10, 04001 Košice 

58. DPMK, a.s, Bardejovská 6, 043 29 Košice 

59. Kosit, a.s., Rastislavova 98, 043 26 Košice 

60. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

61. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Nám. mládeže 3,                  

080 01 Prešov 

62. Združenie „R2 Šaca – Košické Oľšany“, Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava 

63. MDV SR – odbor cestnej infraštruktúry - C 230 

64. MDV SR – sekcia C 300 (železničnej dopravy a dráh) 

65. MDV SR – sekcia riadenia projektov 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 
 

Dátum vyvesenia: ....................                        ...................................................       
                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky  

 

 

 

 

Dátum zvesenia: ......................                       ....................................................     
                                                                       Podpis a odtlačok úradnej pečiatky   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vybavuje: Ing. Surový                           tel. 5949 4335                             fax: 5244 2005   
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