
 

 

 

                                          

                                                                                      MK/A/2022/11389-11/ I /KRA 

                                                                                      Košice, 17.6.2022 

  

 
 

 

ROZHODNUTIE 

Verejná vyhláška 

 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne 

a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

takto  

 

                                                      rozhodlo: 

 

 Podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 25 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  a § 46 a nasl. 

zákona číslo  71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

povoľuje odstránenie stavieb 

 

s názvom „Východoslovenské tlačiarne, Letná 47, Košice.“ na pozemkoch KN-C parcelné 

čísla 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/8, 1231/9, 

1231/10 a 1231/11  v katastrálnom území Severné Mesto pre žiadateľa: 

 

CTR Letná s.r.o., Štúrova 27, Košice, IČO 53 470 974 

 

Predmetom povolenia o odstránení stavieb sú: 

Členenie stavieb na stavebné objekty:  

SO 01 Priemyselný závod – administratívna a výrobná časť 

SO 02 Trafostanica 

SO 03 Prevádzková budova 

SO 04 Kotolňa s úpravňou vody 

SO 05 Sklad pri kotolni 

SO 06 Komín 

SO 07 Dielne 

SO 08 Sklady 

SO 09 Oceľový sklad 

SO 10 Oceľový sklad 

SO 11 Oceľový sklad 
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 Odstránenie stavieb sa povoľuje za týchto podmienok: 

 

1. Stavby budú odstránené do 24 mesiacov od začatia búracích prác, po nadobudnutí 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

2. Pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť stavby od inžinierskych sietí. 

3. Práce spojené s odstránením stavieb treba realizovať v súlade s projektovou 

dokumentáciou búracích prác zo dňa marec 2022, vypracovanou oprávnenou osobou Doc. 

Ing. arch. Jurajom Kobanom, č. osvedčenia *0083 AA*. 

4. Práce spojené s odstránením stavieb treba realizovať tak, aby boli dodržané platné  

predpisy stavebné a bezpečnostné a aby pri búracích prácach  neboli ohrozené ľudské 

životy a susedné budovy. 

5. Práce spojené s odstránením stavieb nesmú byť vykonávané výbušninami. 

6. Pri odstraňovaní stavieb nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani 

prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavieb. 

7. Búracie práce vykoná vlastník na vlastné náklady. 

8. Práce spojené s odstránením stavieb  bude vykonávať stavebník dodávateľsky a zhotoviteľ 

stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa 

stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania. 

Práce spojené s odstránením stavieb bude vykonávať stavebník dodávateľsky 

spoločnosťou, ktorá bude v zmysle § 44 stavebného zákona oprávnená na uskutočnenie 

stavby podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať 

stavbyvedúci a  bude zodpovedná za uskutočnenie  stavby podľa overenej projektovej 

dokumentácie. 

9. Odstránením stavieb získaný materiál bude použitý tak, ako uvádza žiadateľ  v žiadosti o 

odstránenie stavby a to:  sa vyvezie na povolenú skládku určenú na uskladnenie takéhoto 

druhu odpadu. 

10. Plochu stavebného miesta po zbúraní stavieb je potrebné  splanírovať. 

11. V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, 

odpadové hospodárstvo,  č. OU-KE-OSZP3-2022/007980-002  zo dňa 25.1.2022 je 

investor povinný dodržať tieto podmienky: 

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

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

inak ako v súlade s týmto zákonom. 

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

odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich 

zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenie § 77 zákona o odpadoch. 

- Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 

spracovateľom týchto odpadov. 

- Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami (betón, omietky, 

murovací materiál) odovzdať na recykláciu. 

- Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov. 

- Stavebník doloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu 

realizácie odstránenia stavby povoľujúcemu orgánu do 10 dní od ukončenia prác.  

12. Pri odstraňovaní stavieb je potrebné dodržať predpisy týkajúce  sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu  zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné 

ustanovenia § 43d, § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné 

technické požiadavky na výstavbu. 
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13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní búracích  prác nedošlo ku 

spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach  a majetku. Pri realizácii prác spojených s 

odstraňovaním stavby dbať na to, aby sa stavebnou činnosťou nezasahovalo do práv 

a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným 

hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov. 

14. Dbať na to, aby vplyvom prác spojených s odstraňovaním stavieb neboli znečisťované 

prístupové komunikácie. V prípade znečistenia prístupovej komunikácie zabezpečiť jej 

okamžité očistenie. V prípade vzniku poškodenia prístupovej komunikácie túto okamžite 

uviesť do pôvodného stavu. 

15. Stavebník je povinný dodržať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.168: O 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Košice. 

16. Odpadový stavebný materiál skladovať vo vlastnom areáli zhotoviteľa. Bez zvláštneho 

povolenia správcu komunikácie je zakázané skladovanie materiálu na verejnom 

priestranstve. 

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

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

18. S prácami na odstránení stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

19. Predpokladaný spôsob využitia uvoľneného pozemku vybudovanie polyfunkčného súboru 

objektov bývania a občianskej vybavenosti. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

 

Námietkam účastníka konania Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 

zastúpeného Ing. Máriou Kyjovskou, Hrašovík 117 zo dňa 28.4.2022 vo veci nesúhlasu 

s odstránením stavby súpisné číslo 12 na parcele číslo 1231/2 v katastrálnom území Severné 

Mesto (SO 03) a časti zastavanej plochy o výmere 106 m2 na parcele číslo 1231/1 

v katastrálnom území Severné Mesto sa nevyhovuje. 

 V zmysle § 96a stavebného zákona rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86, 

87, 88, 88a, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych nástupcov vlastníkov stavby. 

 

           Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku.   

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice  prijalo dňa 

16.2.2022 a dňa 14.3.2022 upravenú žiadosť CTR Letná s.r.o., Štúrova 27, Košice, zastúpenú 

KOPA s.r.o., Šoltésovej 1, Košice, o povolenie odstránenia stavby s názvom 

„Východoslovenské tlačiarne, Letná 47, Košice.“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1229, 

1230, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/8, 1231/9, 1231/10 

a 1231/11  v katastrálnom území Severné Mesto. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190501#paragraf-86
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190501#paragraf-86
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190501#paragraf-88a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190501#paragraf-94
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190501#paragraf-96
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Stavby so súpisným č. 12 na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1229, 1230, 1231/2, 

1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/9, 1231/10 a 1231/11 v katastrálnom území 

Severné Mesto,  vrátane pozemkov KN-C parcelné čísla 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 

1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/8, 1231/9, 1231/10 a 1231/11 v katastrálnom území 

Severné Mesto, sú podľa listu vlastníctva číslo 7313 vo vlastníctve žiadateľa.   

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto dňa  21.2.2022 vyzvalo žiadateľa na 

zaplatenie správneho poplatku v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia písomnej výzvy. 

Správny poplatok vo výške 550 € slovom päťstopäťdesiat eur bol žiadateľom dňa  

22.2.2022 zaplatený v zmysle pol. 62 písm. a) ods. 2 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý  

tvorí prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov. 

  

Po doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto 

podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona v spojení s ustanovením  § 24 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  oznámil verejnou 

vyhláškou dňa  31.3.2022 podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku začatie konania o odstránení  

stavby účastníkom konania a dňa 28.4.2022 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym 

šetrením. 

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle  

www.kosice.sk vyvesená dňa  31.3.2022 a zvesená dňa 20.4.2022 a informatívne na mestskej 

časti Košice -  Severné Mesto vyvesená dňa  1.4.2022 a zvesená  dňa 19.4.2022.  

 

Stavebný úrad oznámil účastníkom začatie konania o povolení odstránenia 

predmetných stavieb verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, a tak 

analogicky použil § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

Na konanie boli prizvaní účastníci konania v zmysle § 97 ods. 1 stavebného zákona t.j. 

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo 

stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím 

priamo dotknuté.  

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje 

námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude 

prihliadnuté. 

 

Účastník konania Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava zastúpený Ing. Máriou 

Kyjovskou, Hrašovík 117 podal dňa 28.4.2022 námietky a to nesúhlasné stanovisko k 

odstráneniu časti predmetnej stavby a to konkrétne: 

1. Priestory nachádzajúce sa v budove súp.č. 12 na parcele č. C KN 1231/2 v k.ú. Severné 

Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 7313, okres Košice I, obec Košice Sever, 

a) Nebytový priestor na 3. nadzemnom podlaží o výmere 83 m2 

b) Nebytový priestor na 2. nadzemnom podlaží o výmere 230 m2 

c) Nebytový priestor na 1. nadzemnom podlaží o výmere 120 m2 

d) Časť strechy o výmere 20m2 budovy 

2. Časť zastavanej plochy o výmere 160 m2 na parcele č. C KN 1231/1, v k.ú. Severné Mesto, 

zapísané na liste vlastníctva č. 7313, okres Košice I, obec Košice Sever. 

 

    Svoje nesúhlasné stanovisko odôvodňuje tým, že na vyššie uvedených častiach 

predmetnej stavby má zriadené vedenia a telekomunikačné zariadenia. Za týmto účelom má so 

http://www.kosice.sk/
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spoločnosťou CTR Letná s.r.o., so sídlom Štúrova 37, Košice, ako vlastníkom budovy uzavretú 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. C1-4390KO-6016KO zo dňa 1.8.2021, ale zároveň 

je spoločnosť Orange oprávnenou osobou z vecného bremena vzniknutého podľa zákona. 

 

Stavebný úrad k podaným námietkam uvádza nasledovné:  

 

O tom, ako bude naložené so stavbou, ako bude užívaná, či bude odstránená, akú stavbu 

zrealizuje na pozemku po odstránenej stavbe, rozhoduje vlastník pozemku a stavby, v rámci 

zákonných obmedzení a za dodržania územného plánu. Vlastnícke právo je najvyššie právo 

nad vecou, ktoré je chránené Ústavou SR.  

 

Stavebný úrad konštatuje, že mestské zastupiteľstvo mesta Košice uznesením č. 804  

schválilo Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice č. 16/2019 lokalita Tlačiarne, č. zmeny 136, 

účinné dňa 29.10.2021. Následne Mesto Košice prerokovalo návrh Zadania pre 

územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“, kde bola ukončená 

lehota na pripomienkovanie verejnosťou dňa 23.5.2022.  Na pozemkoch, kde sa dnes nachádza 

prevádzková budova  SO 03  parcelné číslo 1231/2 v katastrálnom území Severné Mesto a na 

pozemkoch parcelné číslo 1231/1 v katastrálnom území Severné Mesto sú schválené záväzné 

regulatívy a ich funkčné využitie je určené na bývanie vo viacpodlažnej zástavbe a spojovací 

dopravný koridor.  

 

V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne 

skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie 

je  viazaný len návrhmi účastníkov konania. 

V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä 

podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti 

všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob 

zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.   

 

Nakoľko spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava k svojmu stanovisku 

a tvrdeniam nepripojila žiadne listinné dôkazy, tunajší stavebný úrad pod č. 

MK/A/2022/11389-07/I/KRA zo dňa 29.4.2022 vyzval účastníka konania na ich doplnenie 

a to: 

• iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona 

• právoplatné stavebné povolenie a právoplatné kolaudačné rozhodnutie na zrealizovanie 

a užívanie telekomunikačného vedenia na pozemku KN-C parcelné čísla  1231/1  v 

katastrálnom území Severné Mesto a technologického zariadenia pozemku KN-C parcelné 

čísla  1231/2  v katastrálnom území Severné Mesto, vo vyššie popísaných priestoroch 

budovy 

• overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť  

stavebného povolenia. 

Zároveň stavebný úrad vykonal miestnu obhliadku predmetných prenajatých priestorov 

spoločnosťou Orange Slovensko a.s.. 

Po preštudovaní predložených podkladov Orange Slovensko a.s. stavebný úrad 

konštatuje, že účastník konania sa nepreukázal príslušným právoplatným povolením na 

realizáciu samotnej telekomunikačnej ústredne MSC-4 a taktiež nepredložil projektovú 

dokumentáciu  overenú stavebným úradom a následné rozhodnutie o povolení užívania 
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samotnej telekomunikačnej ústredne MSC-4 v prenajatých priestoroch budovy na pozemku 

parcelné číslo 1231/2 v katastrálnom území Severné Mesto. Stavebný úrad konštatuje, že ide 

o nepovolený spôsob užívania predmetných prenajatých priestorov. 

 

Predmetom povolenia odstránenia stavieb sú aj súčasti odstraňovaných stavieb ako sú 

vnútroareálové prípojky a rozvody inžinierskych sietí k nim. Existujúce vedenia resp. 

prekládky  inžinierskych sietí jednotlivých správcov  nie sú predmetom rozhodnutia o povolení 

odstránenia stavby. To znamená, že týmto rozhodnutím nebudú dotknuté existujúce 

telekomunikačné vedenia spoločnosti Orange Slovensko a.s. na pozemku parcelné číslo 1231/1 

v katastrálnom území Severné Mesto. 

 

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad podaným námietkam nevyhovel. 

 

Ostatní účastníci konania nepodali žiadne námietky k povoleniu odstránenia 

predmetných stavieb. 

 

 Žiadateľ v konaní doložil projektovú dokumentáciu a primerane povahe a rozsahu 

stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby, tak ako to 

ustanovuje § 24 vyhlášky MŽP SR  č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

 

K žiadosti bola  doložená projektová dokumentácia, doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov: 

- list vlastníctva č. 7313 zo dňa 28.4.2022 

- kópia z katastrálnej mapy č. K1-2022/572  zo dňa 15.2.2022 

- vyjadrenie  Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, odpadové 

hospodárstvo, č. OU-KE-OSZP3- 2022/007980-002 zo dňa 25.1.2022 

- rozhodnutie  Okresného úradu Košice, odbor krízového riadenia, č. OU-KE-OKR1-

2022/008970-005 zo dňa 28.3.2022, právoplatné 31.3.2022 

- vyjadrenie jednotlivých správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v záujmovom území  

 

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, preskúmalo  predloženú žiadosť o 

povolenie odstránenia stavby z hľadísk uvedených  v  § 88 a § 90 stavebného zákona, v spojení 

s ustanovením § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a posúdilo aj  vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov.  

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

odstránenia predmetnej stavby. Odstránením predmetnej stavby podľa vyššie uvedených 

podmienok nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania. 

 

Toto rozhodnutie o povolení odstránenia stavieb je podľa § 26 ods. 2 správneho 

poriadku oznámené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho 

orgánu a webovom sídle www.kosice.sk po dobu 15 dní. Posledný deň je tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

  

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 zákona   č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote l5 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 7, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

  

                                                              

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                     Ing. Iveta Kramárová 

                                                                                                    poverená zastupovaním 

                                                                                       vedúceho oddelenia stavebného úradu                                 

  

                                                                                        

Doručuje sa 

1. CTR Letná s.r.o., Štúrova 27, Košice 

+ odsúhlasená projektová dokumentácia 

2. KOPA s.r.o., Šoltésovej 1, Košice 

3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice 

4. Ing. Kyjovská Mária, Hrašovík 117, 044 42 

5. Ostatní účastníci konania  t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú iné právo k  

pozemkom alebo stavbám  (nájomcovia) a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo 

povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

 

Na vedomie: 

1. Mestská časť Košice – Severné Mesto, Festivalové námestie 2, Košice + informatívna 

verejná vyhláška 

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné   prostredie, odpadové hospodárstvo,  

Komenského 52, Košice 

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

4.  Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Mlynská 31, Košice 

5. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 82519 

6.  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice 
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7.  Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice 

8.  MH Teplárenský holding a.s., Teplárenská 3, Košice 

9.  UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, Košice 

10.  Orange Slovensko a.s., Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11, Košice 

11. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 

12. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice 

13. Slovanet a.s.,Záhradnícka 151, Bratislava 821 08 

14.  Delta OnLine  s.r.o., Pri salaši 2, Košice 

15.  SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 

16.  Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice 

17. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice 

18. Okresný úrad Košice, odbor  krízového riadenia, Komenského 52, Košice 

19. Okresný úrad Košice, Katastrálny odbor, Južná trieda 82, Košice 

 
 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 www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa. 

 

 


