Mesto M E D Z E V
ul. Štóska č. 6, 044 25 M e d z e v, okr. Košice - okolie
tel. 055/4663105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------číslo: 2017/1538
V Medzeve 18.07.2018

ROZHODNUTIE
Mesto Medzev ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení (ďalej
len "stavebný zákon") a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, vydáva podľa § 39, § 39a a § 140
stavebného zákona, v znení zmien a doplnení, v súlade s § 4 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, a v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
/správny poriadok/, v znení neskorších predpisov
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
"V302-Jasov-Medzev-zriadenie podzemného VN vedenia", účel stavby – inžinierske
stavby, druh stavby – diaľkové a miestne rozvody elektriny stožiare transformačné stanice, na
pozemkoch v katastrálnom území Medzev, Jasov, Poproč a Vyšný Medzev, tak ako je to
zakreslené v situáciách navrhovaného stavu v mierke 1:2000 na podklade katastrálnej mapy,
výkres č. V2 pre územie obce Jasov, výkres č. V3 pre územie obce Vyšný Medzev a mesto
Medzev, výkres č. V4 pre územie obce Poproč, ktoré vypracovala spoločnosť ENERPRO,
s.r.o., so sídlom ul. Miškovecká 6, Košice v 05/2017, zodpovedný projektant Ing. Stanislav
Počuch
navrhovateľovi:

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom ul. Mlynská 31, Košice.

Urbanistické riešenie stavby spočíva v návrhu zabezpečiť zvýšenú spoľahlivosť vedenia
nevyhovujúceho stavu vzdušného vedenia VN V302 medzi obcou Jasov a mestom Medzev
v úseku BR302-AO a BR302-AQ, ktoré prechádza zalesneným územím s vysokým výskytom
porúch spôsobením padaním stromov.
Charakteristika územia - stavba je situovaná v zastavanom ako aj mimo zastavaného
územia obce Jasov, mimo zastavaného územia obce Vyšný Medzev, Poproč a mesta Medzev
v území s prvým stupňom ochrany prírody a krajiny. Pozemky parc. č. KN-C 1309,1326
v kat. území Jasov a KN-C7603, 7657,7589/1 v kat. území Vyšný Medzev sú súčasťou
CHVÚ Volovské vrchy. Trasa VN kábla je situovaná na pozemkoch druhu trvalé trávne
porasty, orná pôda, ostatné plochy, lesné pozemky, vodné plochy a zastavané plochy
a nádvoria.

Stavba obsahuje dve nezávislé časti. Káblové vedenie medzi Jasovom a Medzevom
a prekládku VN vonkajšieho vedenia v Poproči.
Stavba pozostáva:
- z uloženia VN káblového vedenia o celkovej dĺžke 4450 m
-2- z osadenia vonkajšieho VN rozvádzača
- z uloženia chráničky pre optický kábel o celkovej dĺžke 4450 m
- z realizácie VN vonkajšieho vedenia v obci Jasov o celkovej dĺžke 40 m
- z realizácie VN vonkajšieho vedenia v obci Poproč o celkovej dĺžke 180 m
Projektované VN káblové vedenie o celkovej dĺžke 4450 m nahradí nevyhovujúce
poruchové vonkajšie vedenie medzi Popročom – Jasovom a Medzevom.
Trasa nového vedenia medzi Jasovom a Medzevom začína vo svahu nad cestou II.
triedy č. II/548 v obci Jasov oproti domom v rómskej osade. Na začiatku trasy sa predĺži
vonkajšie VN vedenie bližšie k ceste v rozsahu osadenia 2 ks nových podperných bodov a 1
ks dvojitého podperného bodu o dĺžke vzdušného vedenia cca 40 m v extraviláne obce na
pozemku parc. č. KN-E 3060/101. Z nového stĺpu prechádza VN kábel do zeme. Kábel bude
uložený v zeleni paralelne s cestou č. II/548 po pravej strane smerom na Medzev. Na konci
intravilánu obce Jasov prekrižuje cestu a pokračuje po ľavej strane cesty v zeleni resp.
nespevneným chodníkom do extravilánu. Trasa kábla ďalej pokračuje poľom a lúkami
pričom kopíruje cestu pod medzou za stromami až k miestu kde sa približuje k Bodve. Tam
prekrižuje cestu č. II/548. Ďalej pokračuje po pravej strane cesty medzi lesom a cestou,
prekrižuje potok a miestnu komunikáciu. Kábel pokračuje areálom Jasov Píla až k existujúcej
stožiarovej trafostanici, pri ktorej sa osadí nový VN vonkajší rozvádzač na parcele KN-C
č.1333/1. Existujúca trafostanica sa napojí z VN rozvádzača. Trasa ďalej pokračuje areálom
píly. Za areálom píly prekrižuje cestu II. triedy, popri ktorej pokračuje po ľavej strany v
zeleni až do mesta Medzev. V Medzeve kábel prechádza popred čerpaciu stanicu AWIOR
a končí na existujúcom stožiari vonkajšieho VN vedenia. Do káblovej ryhy sa k VN káblu
uloží HDPE trubka pre zatiahnutie optiky. Úprava VN vedenia v obci Poproč spočíva
v preložení časti VN vedenia za existujúci spínací prvok. Úprava rieši výmenu existujúceho
podperného bodu v existujúcej linke VN za nový dvojitý podperný bod na pozemku parc. č.
KN-E 1864 a podperného bodu na pozemku parc. č. KN-E 1926, osadenie nového
podperného bodu na pozemku parc. č. KN-E 1863 a vzdušné vedenie o celkovej dĺžke cca
180 m.
Trasa VN kábla križuje miestne vodné toky vo správe SVP, š.p., OZ Košice a Lesy SR,
š.p., Banská Bystrica. Križovania tokov budú realizované prekopaním a uložením do
chráničky minimálne 1 m pod dnom vodného toku. Križovanie cesty II. triedy č. II/548 vo
vlastníctve Košického samosprávneho kraja a asfaltových miestnych komunikácií bude
zrealizované pretláčaním. Uloženie káblov bude do chráničky z plastových rúr.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situáciách navrhovaného stavu
v mierke 1:2000 na podklade katastrálnej mapy, výkres č. V2 pre územie obce Jasov, výkres
č. V3 pre územie obce Vyšný Medzev a mesto Medzev, výkres č. V4 pre územie obce Poproč

v zmysle projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracovala spoločnosť
ENERPRO, s.r.o., so sídlom ul. Miškovecká 6, Košice v 05/2017.
2. Projekt stavby pre stavebné konanie musí byť vypracovaný oprávnenou osobou na
projektovanie energetických rozvodov a stavieb. Projekt stavby musí byť spracovaný v
zmysle všeobecné technických požiadaviek na výstavbu v súlade s § 47 stavebného zákona a
spĺňal základné požiadavky na stavbu podľa § 43d stavebného zákona.
3. Projekt stavby pre stavebné konanie musí obsahovať písomnú a výkresovú časť v zmysle §
9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Ďalej musí obsahovať vytýčovací
výkres
-3trasy VN rozvodov a projekt dopravného značenia stavby odsúhlasený OR PZ Košice –
okolie ODI.
4. Navrhovateľ v zmysle vyjadrenia odboru správy majetku Úradu KSK č. 4432/2018/OSM
sa najneskôr do 60 dní od ukončenia stavby písomne obrátil na odbor správy majetku Úradu
KSK s návrhom riešenia umiestnenia stavby na pozemkoch KSK z majetkovoprávneho
hľadiska.
5. V projekte pre stavebné konanie resp. v realizačnom projekte je nutné riešiť plánovanú
výstavbu tak, aby bolo zabezpečené dodržanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny pri
výstavbe.
6. Ku stavebnému konaniu stavebník predloží povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo
obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. triedy podľa § 11 cestného zákona.
7. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovia stavebník k stavebnému konaniu predloží
súhlas na výrub príslušného orgánu verejnej štátnej správy.
8. Stavebník je povinný požiadať OÚ Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP o vydanie
súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
(vodného zákona) a tento súhlas predložiť ku stavebnému konaniu.
9. Stavebník ku stavebnému konaniu predloží stanovisko užívateľov poľnohospodárskej pôdy
k realizácii vykonávania zemných prác za účelom ochrany vysadených poľnohospodárskych
plodín.
10. Stavebník je povinný po zrealizovaní nového zemného VN vedenia odstrániť staré
vzdušné VN vedenie na pozemkoch Rádu premonštrátov – Opátstva Jasov, ktoré budú
nahradené novým VN vedením v úseku lesných pozemkov z obce Poproč v smere na obec
Vyšný Medzev časť Lucia Baňa.
11. Pred začatím prác na projekte pre stavebné konanie je potrebné aby stavebník zabezpečil
aktualizáciu vyjadrenia spoločnosti Alternet, s.r.o., Košice z dôvodu pripravovanej výstavby
optických vedení spoločnosti Alternet, s.r.o., Košice v dotknutej trase VN vedenia resp.
v dotknutom území.

12. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky záväzných stanovísk a vyjadrení týkajúcich
sa územného konania, zapracovať požiadavky do ďalšieho stupňa projektu pre stavebné
konanie ako aj zabezpečiť ďalšie doklady potrebné k stavebnému konaniu v zmysle nižšie
uvedených stanovísk a vyjadrení a to:
- stanoviska SVP, š. p., Odštepný závod Košice, SPHaB, Medze mostami 2, Košice zn. CS
SVP OZ KE 1269/2017/2 zo dňa 10.04.2017
- vyjadrenia Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
Košice, Správa a údržba Moldava nad Bodvou č. IU-2017/01103-2 zo dňa 04.04.2017
- vyjadrenia Úradu Košického samosprávneho kraja, odboru správy majetku, Námestie
Maratónu mieru 1, Košice č. 4432/2018/OSM
- vyjadrenia Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hroncova 13, Košice č. OU-KS-OCDPK-2017/004542 zo dňa 31.03.2017
- vyjadrení Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životného prostredia,
Hroncova 13, Košice a to:
- z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2018/003528 zo dňa 23.02.2018
- z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2018/003236 zo dňa 28.02.2018
-4- z hľadiska štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2018/003189 zo dňa 12.02.2018
- vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13,
Košice č. OU-KS-PLO 2017/010211 zo dňa 18.08.2017 a č. OU-KS-PLO-2017/011292 zo
dňa 06.09.2017
- záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia ŽDaD, Odbor dráhový
stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava č. 17988/2018/SŽDD/40673 zo dňa
05.06.2018
- stanoviska ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 1 č.
25756/2017/O420-2 zo dňa 02.11.2017
- stanoviska ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia riadenia dopravy, Kasarenské nám. 11,
Košice č. 227/2017/SRD zo dňa 23.03.2017
- stanoviska ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia elekr. A energetiky, Štefánikova 60, Košice
č. 669/2017/SEE/2a.15-3/158 zo dňa 27.03.2017
- stanoviska ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia oznam. a zabezpečovacej techniky,
Tomášikova 27, Košice č. 410/2017/SOZT zo dňa 30.03.2017
- stanoviska ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia OZT Košice, stredisko miestnej SaÚ KT
Košice, Kollárova 10, Košice č. 13-56-54/03.2017/KT KE zo dňa 28.03.2017
- stanoviska ŽSR, Bratislava, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Reg.
pracovisko, Štefánikova 60, Košice č. 0750/2a.15/1194/2017/RP KE zo dňa 02.04.2017
- stanoviska Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice č. KPUKE-2017/87132/28035/HT zo dňa 11.04.2017
- vyjadrenia SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava č. TD/NS/0293/2017/Uh zo
dňa 12.04.2017
- vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice, Komenského
50, Košice č. 31463/2017/Ing. Voj. zo dňa 24.04.2017
- vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava č. 6611803217 zo dňa
06.02.2018
13. Vzhľadom k tomu, že v niektorých vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch dotknutých
orgánov a organizácií sú uvedené aj podmienky pre stavebné konanie, je stavebník povinný
predložiť spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia stavby kópie všetkých

vyjadrení, stanovísk a súhlasov za účelom zapracovania podmienok do stavebného povolenia.
K stavebnému konaniu predložiť platné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov.
14. Uskutočnenie stavby sa môže vykonať len na základe stavebného povolenia vydaného
príslušným stavebným úradom podľa § 58 a nasl. stavebného zákona.
Prítomní účastníci konania vzniesli tieto požiadavky a pripomienky:
1. Zástupca rádu premonštrátov – Opátstva Jasov účastník konania Karol Roman:
- Po zrealizovaní nového zemného VN vedenia odstrániť staré vzdušné VN vedenie na
pozemkoch Opátstva, ktoré budú nahradené novým VN vedením v úseku lesných pozemkov
z obce Poproč v smere na obec Vyšný Medzev časť Lucia Baňa.
2. Zástupca spoločnosti Alternet, s.r.o., Košice ako dotknutý orgán Michal Rybárik:
- ku projektu pre stavebné povolenie požadujeme aktualizovať vyjadrenie Alternet, s.r.o.
z dôvodu pripravovanej výstavby optických vedení Alternet, s.r.o. v dotknutej trase resp.
území.
Stavebný úrad uvedeným požiadavkám v bode 1 a 2 vyhovel a zahrnul ich do
podmienok pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu pod bodom č. 10 a 11.
Prítomní účastníci konania, okrem uvedených požiadaviek v bode 1 a 2, nevzniesli
žiadne iné námietky a pripomienky k navrhovanému umiestneniu stavby a vydaniu územného
-5rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia.
Toto územné rozhodnutie sa v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje
verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.
Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a
ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Spoločnosť ENERPRO, s.r.o., so sídlom ul. Miškovecká 6, Košice v zastúpení
navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom ul. Mlynská 31, Košice listom
doručeným dňa 29.09.2017 podala na tunajší úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení líniovej stavby "V302-Jasov-Medzev-zriadenie podzemného VN vedenia" na
pozemkoch v katastrálnom území Medzev, Jasov, Poproč a Vyšný Medzev.
K návrhu na umiestnenie stavby a do začatia ústneho konania bola doložená 2x

projektová dokumentácia a doklady, vyjadrenia a stanoviska dotknutých orgánov potrebné
k vydaniu územného rozhodnutia a to:
- doklady uvedené v bode 12. podmienok pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu
- výpisy z listov vlastníctva
- kópie katastrálnej mapy
- kópie z mapy určeného operátu
- vyjadrenie obce Poproč č. OcU-A-152/2017-1 zo dňa 03.04.2017
- vyjadrenie obce Jasov č. OcÚJas297/2017 zo dňa 22.05.2017
- vyjadrenie obce Vyšný Medzev č. OcÚ VM-72/2017 zo dňa 04.04.2017
- stanovisko Lesy SR, š.p., OZ Košice, Moyzesova18, Košice č. 832/2017/2291,
21785/2017-130 zo dňa 11.05.2015
- stanovisko OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice č. ORHZ-KE3-2639-001/2017 zo
dňa 24.10.2017
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice č.
ASMdpV-5-304/2017 zo dňa 17.03.2017
- vyjadrenia k existencií podzemných vedení – Telefonica 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava;
Orange Slovensko a.s., Bratislava; Alternet, s.r.o., Košice; SITEL s.r.o., Košice;
Stavebný úrad mesto Medzev oznámil účastníkom konania listom zo dňa 24.04.2018
začatie konania verejnou vyhláškou a listom zo dňa 15.05.2018 oznámil začatie územného
konania dotknutým orgánom podľa § 36 stavebného zákona a dňa 29.05.2018 vykonal
miestne šetrenie spojené s ústnym pojednávaním.
Na ústnom pojednávaní splnomocnenec navrhovateľa bol vyzvaný na doplnenie svojho
podania o stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja, odboru správy majetku, Nám.
Maratónu mieru 1, Košice a o záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR,
Sekcia ŽDaD, Odbor dráhový stavebný úrad k umiestneniu stavby v ochrannom pásme dráh.
-6Splnomocnenec navrhovateľa listom doručeným na stavebný úrad dňa 13.07.2018
doplnil svoje podanie o záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia
ŽDaD, Odbor dráhový stavebný úrad pod č. 17988/2018/SŽDD/40673 zo dňa 05.06.2018,
opravený súhlas obce Jasov k umiestneniu stavby na pozemku parc. č. 3033/101 a dňa
19.07.2018 doplnil o vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja, odboru správy
majetku, Námestie Maratónu mieru 1, Košice č. 4432/2018/OSM.
Stavebný úrad na základe posúdenia predloženého návrhu na umiestnenie stavby, na
základe zistených skutočností vlastným prieskumom a pri miestnom zisťovaní podľa § 37
stavebného zákona zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné
prostredie a potrebám požadovaného opatrenia v území a vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu, určenými ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými
orgánmi a účastníkmi konania a ich podmienky týkajúce sa územného konania zahrnul do
podmienok tohto rozhodnutia. Podmienky týkajúce sa uskutočnenia a uskutočňovania stavby
v spoločných stanoviskách pre územné a stavebné konanie dotknutých orgánov a účastníkov
konania je potrebné zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním prítomní účastníci konania
zástupca rádu premonštrátov – Opátstva Jasov, účastník konania Karol Roman uplatnil
požiadavku - po zrealizovaní nového zemného VN vedenia odstrániť staré vzdušné VN
vedenie na pozemkoch Opátstva, ktoré budú nahradené novým VN vedením v úseku lesných
pozemkov z obce Poproč v smere na obec Vyšný Medzev časť Lucia Baňa a
zástupca spoločnosti Alternet, s.r.o., Košice ako dotknutý orgán Michal Rybárik uplatnil
požiadavku - ku projektu pre stavebné povolenie požadujeme aktualizovať vyjadrenie
Alternet, s.r.o. z dôvodu pripravovanej výstavby optických vedení Alternet, s.r.o. v dotknutej
trase resp. území.
Vzhľadom k tomu, že požiadavka účastníci konania a dotknutého orgánu je oprávnená,
stavebný úrad vyhovel účastníkovi konania a dotknutému orgánu a požiadavky zahrnul do
podmienok pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu pod bodom č. 10 a 11.
Stavebný úrad preskúmal návrh z hľadiska § 38 stavebného zákona a dospel k záveru,
že navrhovateľ nemá vlastnícke právo k pozemkom, mimo zastavaného územia obce, má iné
právo podľa § 139 ods. 1 písm. c/ stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych
predpisov podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a k pozemkom, v
zastavanom území obce má súhlasy k umiestneniu stavby vlastníkov pozemku – obce Jasov
č. OcÚJas435/2017 zo dňa 22.05.2017, Rádu premonštrátov – Opátstva Jasov zo dňa
07.11.2017, Slovenského pozemkového fondu Bratislava, RO Košice č. SPFZ/2017/080731
SPFS/2017/20364 zo dňa 18.08.2017 a Úradu Košického samosprávneho kraja, odboru
správy majetku, Námestie Maratónu mieru 1, Košice č. 4432/2018/OSM.
Stavebný úrad z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania toto územné rozhodnutie v
zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.
Okruh účastníkov konania, ktorým verejná vyhláška smeruje:
1. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, na
ktorých je stavba situovaná, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté.
-7Stavebný úrad na základe zistených skutočností vlastným prieskumom a pri miestnom
zisťovaní dospel k záveru, že na navrhovanú stavbu je možné vydať územné rozhodnutie o
umiestnení stavby.
Mesto Medzev listom Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky,
Komenského 52, Košice č. OU-KE-OVBP2-2017/022132 zo dňa 05.05.2017 je určená ako
príslušný stavebný úrad na vykonanie územného konania a vydania územného rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 100,00 € zaplatený v zmysle pol. 59 písm. a/ Sadzobníka
správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v
znení neskorších právnych predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na mesto Medzev,
Štóska 6, 044 25 Medzev. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

JUDr. Valéria Flachbartová
primátorka mesta

Prílohy:
1x overený projekt pre navrhovateľa
Doručí sa:
1. Obec Jasov, Námestie sv. Floriána č. 1, 044 23 Jasov
2. Obec Poproč, Školská č. 2, 044 24 Poproč
3. Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP č. 152, 044 25 Medzev
4. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, Košice
5. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
6. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, SPHaB, Medzi mostami 2, Košice
8. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, Košice
9. Lesy SR, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, Košice
10. Rád premonštrátov-Opátstvo Jasov, Podzámok 28, Jasov
11. Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 1
Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom
konania
a to:
12. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, na
ktorých je stavba situovaná, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté.
-8Na vedomie:
1. Obec Jasov, Námestie sv. Floriána č. 1, 044 23 Jasov
2. Obec Poproč, Školská č. 2, 044 24 Poproč
3. Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP č. 152, 044 25 Medzev
4. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice
5. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, Košice
6. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice
7. Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a PK, Hroncova 13, Košice

8. MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie
slobody 6,P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
11. SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

