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 Číslo: 1716/2020-Žd                                                                                                      dňa 18.9.2020 

 

ROZHODNUTIE 
 

Obec Ždaňa, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 39, 

§ 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 4 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, v súlade s vyhláškou č. 532/2002, 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, v súlade 

s ust. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

„Cyklochodník Geča – Čaňa“, na pozemku parc. č. 906, kat. územie Čaňa, tak, ako je 

vyznačené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, 

 

 pre stavebníka Obec Čaňa, so sídlom Osloboditeľov 22, Čaňa. 

 

Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu nového cyklochodníka po ľavom okraji 

cesty III/3416 medzi obcami Geča a Čaňa. Chodník je navrhnutý ako chodník pre cyklistov vo 

funkčnej úrovni F9. Šírka cyklochodníka pre cyklistov, podľa intenzity cyklistov, je 2,50 m. 

Existujúce šírkové usporiadanie cesty III/3416 zostáva zachované. Zo strany vozovky bude priestor 

medzi vozovkou a obrubníkom z betónu C16/20, ktorý bude v úrovni hrany vozovky. Zo strany 

svahu bude osadené trojmadlové oceľové zábradlie výšky 1,3 m, dĺžky 384 m pre zvýšenie 

bezpečnosti cyklistov. Povrch chodníka má priečny 2% spád smerom od vozovky. 

 

 Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a ust. 

§ 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona stanovujú tieto podmienky : 

1. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia, ktorá je súčasťou overenej 

projektovej dokumentácie. 

2. Projektová   dokumentácia   stavby  bude   spracovaná  oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45 

ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/, ods. 4 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými 

predpismi. 

3. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s., č. 11406/2020 zo dňa 13.7.2020. 

4. Dodržať podmienky vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., č. TD/EX/1185/2020/Po zo dňa 20.7.2020. 

5. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6612019016 zo dňa 12.7.2020:   
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- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo 

v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sietí: Helena Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, 

+421 55 6441175. 

- 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. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku 

SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení. 

- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

 § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- 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 polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie                          

od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.              

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia/  

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať  bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

mailto:helena.kakulosova@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia/
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- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove 

a prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný 

zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

SPOJSTAV, spol. s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)  s 

rôznou funkčnosťou. 

 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu. 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli          

          na jeho ochranu stanovené. 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy 

na povrchu terénu. 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali  s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje). 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia. 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777. 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie          

          tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

mailto:spojstav@spojstavke.sk
http://www.telekom.sk/


 - 4 - 

 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

6. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, z hľadiska ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2020/009897-003 zo dňa 

16.7.2020: 

- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad 

Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený 

samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10. – 

31. 03. kalendárneho roka). 

- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody 

a krajiny. 

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, z hľadiska odpadového hospodárstva, č. OU-KS-OSZP-2020/009951-001 zo dňa 

17.7.2020: 

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

zariadenie) bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.  

- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na 

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

súlade s týmto zákonom. Prebytočnú zeminu odovzdať do zhodnocovacieho zartiadenia 

alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou! 

- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad    

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 

zákona o odpadoch.  

- K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) 

bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe 

nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, vážny 

lístok oprávnenej organizácie). 

8. Dodržať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa 29.7.2020 pod č. 

KPUKE-2020/14300-2/57077/HT,SB 

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný 

postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné 

opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom 

štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach – okolie, ODI, č. ORPZ.KS-ODI-24-

119/2020 zo dňa 2.7.2020 vydáva k: 

- realizácii cyklistickej komunikácie o šírke 2,50 m v zastavanom a mimo zastavaného 

územia obce Čaňa v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, 

- určeniu použitia trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii, ul. Veterná a na 

cyklistickej komunikácii v zastavanom území obce Čaňa v súlade s predloženou 

projektovou dokumentáciou, 

- určeniu použitia dočasného dopravného značenia na ceste III/3416 v zastavanom a mimo 

zastavaného územia obce Čaňa v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, 

- zvláštnemu užívaniu a čiastočným uzávierkam cesty III/3416 v zastavanom a mimo 

zastavaného územia obce počas realizácie stavby, 

- udeleniu výnimky z cestného ochranného pásma cesty III/3416 mimo zastavaného územia 

obce Čaňa pre realizáciu stavby záväzné súhlasné stanovisko podmienené splnením 

nasledovných konkrétnych podmienok: 

- z navrhovanej trasy cyklistickej komunikácie je potrebné odstrániť pevné prekážky-stromy, 

- pri vjazdoch k domom je potrebné dodržať bezpečnostný odstup min. 1,00 m, 

- práce realizovať v čo najkratšom čase, 

- vodiči vozidiel zabezpečujúcich realizáciu stavby na okraji vozovky sú povinní používať 
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počas svojej činnosti zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby, 

- osoby, ktoré budú vykonávať prácu v súvislosti s predmetnou stavbou v blízkosti vozovky, 

sú povinné používať bezpečnostný odev fluorescenčnej farby, 

- zhotoviteľ stavby nahlási v dostatočnom predstihu na tunajší dopravný inšpektorát (tel. č.: 

09619/33511) telefonický kontakt a meno osoby zodpovednej za osadenie dočasného 

dopravného značenia a termín začatia realizácie prác, 

- zhotoviteľ stavby zabezpečí počas realizácie stavby bezchybný stav dočasného dopravného 

značenia, 

- po ukončení prác zhotoviteľ stavby ihneď odstráni dočasné dopravné značenie, 

- OR PZ ODI KS si vyhradzuje záväzne právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené 

podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý 

verejný záujem v ostatných písomných stanoviskách. 

10. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, č. OU-KS-OCDPK-2020/009861-002 zo dňa 15.7.2020: 

- Z dôvodu , že práce budú prebiehať v ochrannom pásme cesty III. triedy, je potrebné 

požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia 

činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. V 

prípade, že by v súvislosti s realizáciou cyklochodníka došlo k dotyku s cestou 111/3416, je 

potrebné požiadať o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a 

predložiť vyjadrenie príslušného správcu cesty SC KSK a dopravného inšpektorátu OR PZ 

ODI Košice - okolie. V prípade, že by v súvislosti s realizáciou stavby došlo k obmedzeniu 

premávky na ceste je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie uzávierky cesty 

III. triedy v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a určenie resp. osadenie dočasného 

dopravného značenia v zmysle § 3 ods. ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb.  

11. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s ust. § 47 stavebného zákona, ako aj 

v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, 

požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia 

12. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je projektant povinný uplatniť vyhlášku                        

 č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

13. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné, resp. nadzemné inžinierske siete a ich 

ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí. 

14. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich 

správcov pred začatím stavebných prác v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto 

sietí.  

15. So žiadosťou o vydanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu predloží stavebník doklady 

a projektovú dokumentáciu stanovené § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania neuplatnili námietky 

ani pripomienky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť. 

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov 

jeho navrhovateľa  a ostatných účastníkov územného konania. 

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 

vydanie stavebného  povolenia. 

Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou 

vyhláškou. 

 

 



 - 6 - 

Odôvodnenie 

 

Dňa 3.8.2020 podala Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa, na stavebnom úrade návrh 

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklochodník Geča – Čaňa“, na pozemku parc. č. 

906, kat. územie Čaňa.   

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4092 pozemok parc. č. 906, k. ú. Čaňa je vlastníctvom 

Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. Obec Čaňa 

preukázala iné právo k pozemku podľa § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),  t. j. nájomnú 

zmluvu.  

Obec Ždaňa, v zmysle § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznámila dňa 12.8.2020 začatie 

územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 

verejnou vyhláškou a organizáciám a upustila v zmysle ustanovenia 36 ods. 2 stavebného zákona od 

miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Účastníci konania mohli svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade 

najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V rovnakej lehote mohli svoje 

stanoviská oznámiť aj dotknuté orgány. V určenej lehote neboli zo strany účastníkov konania a 

dotknutých orgánov  uplatnené žiadne námietky ani pripomienky  k prejednávanej veci. 

K návrhu umiestnenia stavby boli doložené vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov 

štátnej správy a správcov sietí, ktorých pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

tohoto rozhodnutia. 

Obec Ždaňa, posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 zákona číslo 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a 

v súlade s § 3 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, v súlade s vyhláškou č. 532/2002, 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 a zistila, že jej umiestnenie 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu. Vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nie sú 

záporné ani protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Na 

ústnom konaní spojenom  s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil námietku k 

predloženému návrhu umiestnenia stavby, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohoto rozhodnutia.  

Obec je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších právnych predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov. 

 

   Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa. 

 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom  podľa ust. Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.) 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Ján Kokarda                                

                                                                                                       starosta obce 
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Doručuje sa: 

1. Navrhovateľ: Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa 

2. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

3. Ostatní účastníci konania (t.j vlastníci pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto stavbám iné práva, ak ich 

vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a vlastníci susediacich 

pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ), sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky  

 

Na vedomie: 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

5. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice 

6. Okresný úrad  Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice 

7. Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice 

8. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný dopravný inšpektorát, Odd. výkonu služby, Trieda 

SNP 35, 040 11 Košice 

9. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice 

10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

11. VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

12. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

13. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice 

15. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 

16. Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 

71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho 

orgánu a na internetovej stránke obce Ždaňa https://www.zdana.sk a obce Čaňa https://www.obeccana.eu 
 

Úradná tabuľa 

Dátum vyvesenia:                                               Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

Internetová stránka  

Dátum vyvesenia:                                                Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle 

prevádzkovateľa https://www.zdana.sk  a https://www.obeccana.eu 
 

 

https://www.obeccana.eu/

