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OBEC     Ď U R Ď O Š Í K,  044 45 
číslo: 298/2022-Ďš                                                                        Ďurďošík, dňa  06. 03. 2023 
  
                                                   
 

 
 
 

V e r e j n á    v y h l á š k a 
 

O Z N Á M E N I E 
 
 

o začatí územného konania podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov 
 

Dňa 25.11.2022 bol doručený návrh Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 
31, 042 91 Košice o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ Ďurďošík – úprava 
NN z TS1, TS2 “  na pozemkoch parc. KN-C č. 135/2 – KN-E č. 135, KN-C č. 123/1 – KN-E 
č. 121, KN-C č. 117/5 – KN-E č. 135, KN-C č. 117/291, v katastrálnom území Ďurďošík.   
 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.   
 

Predmetom územného rozhodnutia je zriadenie novej blokovej koncovej trafostanice 
(Kiosk), zriadenie VN prípojky pre navrhovanú trafostanicu a do pojí sa NN vedenia na novú 
trafostanicu. 

Nová kiosková trafostanica sa postaví na obecnom pozemku na parcele KN-C č.135/2. 
Nová trafostanica sa umiestni vedľa pôvodnej 2 a pol stĺpovej trafostanice, ktorá je určená k 
demontáži . 

Trasa VN prípojky pre novonavrhovanú trafostanicu vedie od podperného bodu č.1 -
VN vedenia č.VN251_P13_18 cez nový zvislý úsekový odpínač, cez pole a pokračuje po kraji 
príjazdovej nespevnenej cesty smerom k projektovanej trafostanici. VN prípojka sa zrealizuje 
novým VN káblom typu 3x22- NA2XS2Y 1x70. Z novej trafostanice TS sa do ryhy VN kábla 
pripoloží aj NN kábel typu NAYY 4x150 pre napojenie novej rozpojovacej a istiacej skrine 
SR č.1 - príprava pre napojenie bytových domov rozrastajúcej sa IBV v danej lokalite. Vedľa 
projektovanej trafostanice sa postaví nový podperný bod NN vedenia č.1. Na dopojenie 
nadzemného NN vedenia sa z novej blokovej trafostanice TS použije kábel NAYY-J 4x150. 
Jestvujúce NN káble sa presmerujú do novej trafostanice TS. 
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Obec Ďurďošík ako stavebný úrad,  v zmysle ust. § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 
zmien  
 

o z n a m u j e  

 
začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne určuje  ústne 
pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 
 

21.03.2023 o 9,00 hod. 
 

so stretnutím na obecnom úrade obce Ďurďošík a následnou obhliadkou miesta samého. 
             

 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 
svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska nim sledovaných 
záujmov súhlasí ( ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona ).   

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mohli byť.     
  

Do  podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so 
sídlom v Bidovciach v dňoch pondelok, streda. 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4  stavebného zákona 
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu so situačným návrhom 
stavby. 

Po uplynutí vývesnej lehoty tejto verejnej vyhlášky je potrebné ju potvrdiť a zaslať 
späť na Spoločný obecný úrad v Bidovciach.  
 
 
 
                                                                                                  Iveta   H a d a š o v á        
                                                                                                                 starosta obce 
 

 
Vyvesené dňa ......06.03.2023.....                                               Zvesené dňa ............................ 
             
                           

Podpis pečiatka 
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Doručí sa : 

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice  

2. Obec Ďurďošík zastúp. starostom obce, 044 45 

3. VSD, a.s., odbor projekty – Ing. Stela Marková, Mlynská č. 31, 042 91 Košice  / projektant / 

4. Ostatní účastníci konania ( t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb na KN-C č. 135/2 – 
KN-E č. 135, KN-C č. 123/1 – KN-E č. 121, KN-C č. 117/5 – KN-E č. 135, KN-C č. 117/291 
k.ú. Ďurďošík a osoby, ktoré majú k týmto pozemkom a stavbám iné práva,, ak ich vlastnícke 
a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ) formou 
verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 tak, že oznámenie stavebného úradu č. 298/2022-Ďš zo 
dňa 06.03.2023 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.  

/ účastník konania pod bodom 2 ) je povinný toto oznámenie vyvesiť na obvyklom  mieste 
oznamov a po uplynutí lehoty 15 dní, potvrdené oznámenie vrátiť stavebnému úradu /  

 

5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

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

7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná č. 25, 040 01 Košice 

8. Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice 

9. Správa ciest KSK, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice 

10. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 

11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu OZ, Ďumbierska č. 14, 041 59 
Košice 

12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany 

13. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice 

14. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava   

15. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Hroncova č. 13,  041 70 
Košice 

16. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Hroncova č. 13,  041 70 
Košice 

17. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, Hroncova č. 13,  041 70 
Košice 

18. Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor / PLO /, Hroncova č. 13,  041 70 
Košice 

19. Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / OCDPK /, 
Hroncova č. 13,  041 70 Košice 

 

 

 
 

Vybavuje:  JUDr. Jaroslav Bódiš, / tel. č. 6969 401 /, Spoločný obecný úrad v Bidovciach. 
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