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Číslo: 195/2021/2022-VH                                                                                          dňa 29.6.2022 

 
 
 
 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 
 Obec Vyšná Hutka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov, podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, v súlade s § 4 a § 10 vyhlášky 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s vyhláškou 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 a v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov 

 

povoľuje 
v spojenom územnom a stavebnom konaní 

 
stavbu rodinného domu na pozemku KN-C parc. č. 5520/32 a 5520/33, v kat. úz. Vyšná Hutka, 

pre stavebníka: Juliana Lenárt, bytom Južná trieda 1545/9, 040 01 Košice. 

 

Stavba rodinného domu bude pozostávať z: 

1. nadzemného podlažia – 2 x šatník, zádverie, WC, pracovňa, kuchyňa, sklad, obývacia izba, 

chodba, tech. miestnosť, 2 x kúpeľňa, spálňa, 2 x izba  

 

 

o celkovej zastavanej ploche stavby rodinného domu 222,36 m2, úžitkovej ploche 173,77 m2, 

celkovej výške stavby v hrebeni 6,163 m, podľa predloženej a tunajším úradom overenej 

projektovej dokumentácie. 

 

Zastavaná plocha garáže: 45,751 m2 

 

Stavba bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov: 

SO 01 Rodinný dom 

SO 02 Garáž 

SO 03 Spevnené plochy 

SO 05 Vodovodná prípojka 

SO 06 Kanalizačná prípojka dažďová 

SO 07 Kanalizačná prípojka splašková a žumpa 

SO 08 NN prípojka 
 

 Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 

tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 
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2. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia, ktorá je súčasťou overenej 

projektovej dokumentácie, a to: 

SO 01 Rodinný dom - odstupy od susedných pozemkov: 

- od KN-C par.č. 521/4 – 6,970  m  

- od KN-C parc. č. 5520/30 – 4,756 m  

SO 02 Garáž - odstupy od susedných pozemkov: 

- od KN-C parc. č. 5549 –  6,413 m 

- od KN-C parc. č. 5520/30 – 0,83 m  

3. Prístup k stavebnému pozemku je z komunikácie parc. č. 5549. 

4. Stavba rodinného domu sa napojí novonavrhovanými prípojkami na elektrickú sieť, 

navrhovanú žumpu. 

5. Zásobovanie objektu vodou bude zo studne. 

6. Dodržať podmienku obce Vyšná Hutka: Najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

predmetnej stavby je potrebné vybudovať na komunikácii otočisko pre otáčanie vozidiel. 

7. Dodržať podmienky rozhodnutia OÚ Košice-okolie, PLO, č. OU-KS-PLO1-2022/005558 zo 

dňa 11.4.2022, a to najmä: 

- v súlade so schválenou bilanciou skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 

vykonať skrývku humóznej vrstvy zeminy z odnímanej plochy do fyziologicky účinnej hĺbky 

0,25 m a túto po ukončení výstavby použiť na terénne úpravy pozemku a zachovania 

ekologickej stability, v množstve 121 m3. 

- poľnohospodársku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri 

stavebnej činnosti nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch 

- čo najmenej narušovať organizáciu, využitie poľnohospodárskej pôdy a jej prvky v 

ekologickej stabilite územia a zabezpečiť prístup na bezprostredne susediace parcely, s 

cieľom ich využitia na poľnohospodárske účely 

- vyznačiť stabilné hranice odňatia pôdy v teréne v súlade s hranicami parcely a zabezpečiť, 

aby pri stavebnej činnosti neboli porušované a svojvoľne posúvané do okolitých 

poľnohospodárskych pozemkov 

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohosp. pôdu odňatú podľa § 17 cit. zákona až do 

realizácie stavebnej činnosti, najmä jej ochranu pred zaburinením. 

8. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o 

životné prostredie, z hľadiska ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2022/010786-002 

zo dňa 6.6.2022: 

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

Košice- okolie, odbor starostlivosti o ŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním.  

- Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01.10 – do konca februára). 

- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody 

a krajiny. 

9. Dodržať podmienky stanoviska VSD, a.s., č. 5442/2022 zo dňa 18.3.2022 k projektovej 

dokumentácii a stanovisko č. NPP/12703/2021 zo dňa 25.10.2021. 

10. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., č. TD/NS/0208/2022/Va zo dňa 

16.3.2022. 

11. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612135903 zo dňa 1.12.2021: 

 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 
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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.  

 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. 

mailto:helena.kakulosova@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia/
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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). 

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

plnom rozsahu. 

12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať 

stavbyvedúci v rozsahu podľa ust. § 46a stavebného zákona. 

13. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

mailto:spojstav@spojstavke.sk
http://www.telekom.sk/
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technických zariadení a dbať na ochranu  zdravia osôb na stavenisku. 

14. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou 

alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy zodpovedá stavebník. 

15. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku 

spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

16. Stavebník zabezpečí pred začatím stavebných prác stavenisko v súlade s ust. § 43i ods. 3 

stavebného zákona.  

17. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné 

technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 133/2013 Z.z. o 

stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným 

normám v zmysle § 43f stavebného zákona. 

18. V súlade s ust. §46d stavebného zákona bude na stavbe stavbyvedúcim vedený stavebný 

denník so záznamom o všetkých dôležitých údajov o stavebných prácach, vykonaní štátneho 

stavebného dohľadu, dozoru projektanta a o činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a 

postup výstavby.  

19. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia osôb. 

20. Stavba bude dokončená v termíne do 06/2027. 

21. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka. 

22. Počas výstavby využívať pozemky len vo vlastníctve stavebníčky bez zásahu do susedných 

nehnuteľností. 

23. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu. 

24. V prípade archeologického nálezu na stavenisku je stavebník povinný zastaviť stavebné práce 

a ohlásiť nález na Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice. 

25. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich 

správcov pred začatím stavebných prác. 

26. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej 

uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

      

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti 

realizácii predmetnej stavby.      

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V zmysle § 67 

stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo 

dňa, keď  nadobudlo právoplatnosť. 

     V zmysle § 71 stavebného zákona, stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho 

platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 
 

 

 

 

Odôvodnenie 

 Dňa 3.12.2021 podala Juliana Lenárt, bytom Južná trieda 1545/9, 040 01 Košice, na 

stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu rodinného domu na pozemku 

KN-C parc. č. 5520/32 a 5520/33, kat. územie Vyšná Hutka, v spojenom územnom a stavebnom 

konaní, ktorý je podľa LV č. 1067 vo vlastníctve Juliany Lenárt, bytom Južná trieda 1545/9, 040 01 

Košice a Lívie Kecerovej, bytom Južná trieda 1545/9, 040 01 Košice, ktorá predložila písomný 

súhlas. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné  konanie  v spojenom územnom a stavebnom konaní.  

            Nakoľko ide o jednoduchú stavbu, tunajší stavebný úrad spojil podľa § 39a odst. 4 

stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. 

Obec Vyšná Hutka, oznámila dňa 18.2.2022 podľa § 36, § 61 stavebného zákona začatie 

spojeného územného a stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 
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správy a dňa 21.3.2022 vykonala miestne šetrenie spojené s ústnym konaním. 

V súlade s ust. § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad doručoval 

oznámenie formou verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

správneho orgánu a na internetovej stránke obce Vyšná Hutka. Posledný deň tejto lehoty bol dňom 

doručenia.   

Obec Vyšná Hutka prerušila konanie v spojenom územnom a stavebnom konaní 

rozhodnutím č. 195/2021-VH zo dňa 6.4.2022 a vyzvala stavebníka na doplnenie podania. 

Stavebník doplnil podanie dňa 20.6.2022. 

Obec Vyšná Hutka vydala dňa 18.5.2022 súhlasné stanovisko s uložením siete elektrickej 

prípojky v ceste parc. č. 5549 k predmetnému rodinnému domu. 

                  K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia a vyjadrenia a rozhodnutia 

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí, ktorých pripomienky boli skoordinované a 

zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. 

Obec Vyšná Hutka, preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk 

uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 odst. 1 a 2 stavebného zákona, v súlade s § 3, § 8 a § 9 

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

vyhláškou 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 a posúdila  aj vyjadrenia účastníkov konania a 

dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecnotechnické 

požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.  

            Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 

námietky nepodal nikto z účastníkov konania, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a 

organizácií nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto 

rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo potrebné 

rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 

            Správny poplatok vo výške 110,0 € bol zaplatený v zmysle pol. 60. písm. a) ods. 1, pol. 60. 

písm. d) ods. 5 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 § 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 Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18. 

                   Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

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

 

 

                         

 

 

 

 

                                                                                Mgr. Agáta Nosáľová 

                                                                                starostka obce 
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Doručuje sa: 

1. Stavebník: Juliana Lenárt, Južná trieda 1545/9, 040 01 Košice 

2. Lívia Kecerová, Južná trieda 1545/9, 040 01 Košice 

3. Susedia: Ing. Richard Bottlik, Pasteurovo námestie 531/10, 040 01 Košice 

4. Martina Bottliková, Nešporova 284/2, 040 11 Košice 

5. Ostatní účastníci konania (t.j vlastníci pozemkov a stavieb, na ktorých je umiestnená stavba 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 vyvesenej na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke obce 

6. Projektant: Ing. arch. Ľubomír Sakala, Okružná 36, 080 01 Prešov 

 

Na vedomie: 

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

8. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice 

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

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

11. Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka 

 

 

Úradná tabuľa 

Dátum vyvesenia:                                            Dátum zvesenia:  

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

Internetová stránka https://www.vysnahutka.sk  

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.vysnahutka.sk/ a na úradnej tabuli 

v priestoroch prevádzkovateľa. 

 

https://www./
https://www.vysnahutka.sk/

