
Obec   Družstevná pri Hornáde 
 
Číslo: 331/2022-DpH-Kr                                            Družstevná pri Hornáde, dňa 14.02.2022 
 
 
VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 

Verejná vyhláška 
 
 Dňa 08.02.2022 podala: Obec Kysak, zastúpená starostom, Kysak 146, 044 81 Kysak 
žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „IBV Kysak – Skalica“ v zložení – SO 01- 
VN prípojka, SO 02 – Trafostanica, SO 03 – úprava existujúceho NN vedenia, SO 04 – 
rozšírenie NN distribučnej siete, SO 05 – odberné elektrické zariadenie, SO 06 – vonkajšie 
osvetlenie, SO 07 – optické vedenie, na pozemkoch v kat.úz. Kysak. 

 Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 Obec Družstevná pri Hornáde, určená Okresným úradom v Košiciach dňa 20.10.2021 
pod. č. OU-KE-OVBP2-2021/039741-002, príslušná podľa § 2 písm.e/ zákona č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v 
znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 
zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje 
začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a 
keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, návrh je v súlade so schváleným 
územným plánom obce a poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej 
stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods.2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov od ústneho prejednania návrhu. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V 
rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán 
štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej  stavbe, predpokladá sa, 
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia je možné 
nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, 
Košice v dňoch pondelok a streda. 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení noviel /stavebný zákon/  a je vyvesené na úradnej tabuli v obci Družstevná pri 
Hornáde  po dobu 15 dní.   
 
 
 
                                                                                       Ing. Ján Juhás 
                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
 
Doručuje sa formou verejnej vyhlášky: 
 
1 Stavebník:  Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak 
2 Projektant: Ing. Ladislav Čuri, Cintorínska 37, 044 15 Vyšná Myšľa 
3 Účastníci konania – obciam, známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený 

vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 



Z. z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným stavebným povolením priamo 
dotknuté 

 
Doručí sa: 
1. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice 
2. Okresný úrad Košice okolie, PaL odb., Hroncova 13, Košice 
3. Okresný úrad Košice okolie, odb. KR, Hroncova 13, Košice 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1 Košice 
5. OR HaZZ, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou 
6. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 
7. VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 043 91  Košice 
8. ST a.s. , Poľská 4, 040 01 Košice 
9. VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice 
10. SC KSK, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
11. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č. 25 Košice 
12. Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice 
13. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice 
 
Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:  
1. Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak   
2. Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vybavuje:  Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Košice 

Mgr. Richard Kraviar, tel. 7980822 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


