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Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej aj ako len “okresný úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby podľa §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), konajúc v zmysle § 58 až § 65 stavebného zákona v nadväznosti na § 73 ods. 1 vodného zákona,
§ 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe prerokovania žiadosti stavebníka
J. M. T. V. Družstvo, Slánska 20D, 080 06 Prešov v zastúpení spoločnosťou ESVE, s.r.o., Rázusova 45, 040 01
Košice a výsledku stavebného konania rozhodol takto:

stavebníkovi J. M. T. V. Družstvo, Slánska 20D, 080 06 Prešov, IČO 53639391 (ďalej len „stavebník“)

I. Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona,

povoľuje uskutočniť vodné stavby

realizované v rámci stavebného objektu SO 01 Vodné hospodárstvo hlavnej stavby „Arméria - infraštruktúra“ v
katastrálnom území Severné Mesto na pozemkoch parc. KN-C č. 6927/35, č. 6928/2, č. 6928/1, č. 6929, č. 6927/29,
č. 6927/40, č. 6927/30, č. 6927/36, č. 5063/501, č. 6927/39, č. 6927/38, č. 6927/44, č. 6924/2, č. 6924/3, č. 8029/1,
č. 6936/34, č. 6936/55, č. 6936/60, č. 6936/61, č. 6936/62 a pozemkoch parc. KN-E č. 5063/501, č. 5062/1, č.
5033/501, č. 5067/502, č. 5074/501, č. 5072/501, v katastrálnom území Kamenné na pozemkoch parc. KN-C č.
5586/5, č. 5558/1, č. 5558/4, č. 5558/5, č. 5654/2, č. 5587/3, č. 5587/5, č. 5587/6, č. 5587/8, č. 5587/9, č. 5587/10, č.
5587/11, č. 5654/4, č. 5586/3, č. 5586/6, č. 5588/35, č. 5654/10, č. 5654/5, č. 5654/7 a v katastrálnom území Terasa
na pozemkoch parc. KN-C č. 5499/25, č. 5501/9, č. 5501/10, č. 5499/16, č. 5499/120, č. 5017/1, č. 5489/104, č.
5489/83, č. 5489/82, č. 5654/7, č. 5501/14, č. 5501/11, č. 5501/12, č. 5501/13, č. 5501/7, č. 5500/1 a č. 5593/1 podľa
projektu, ktorý vypracoval Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 15, 080 01 Prešov v tomto rozsahu:

SO 01.1 Privádzací vodovod do vodojemu – rieši vybudovanie vodovodného potrubia na dodávku vody do budúceho
vodojemu pre zásobovanie navrhovaného obytného súboru pitnou a požiarnou vodou. Navrhované privádzacie
potrubie bude pozostávať z dvoch vetiev – Vetva „PV1“ a Vetva „PV2“. Vetva „PV1“ z potrubia DN 150 o
dĺžke 201,0 m sa bude napájať na existujúce zásobovacie potrubie DN 500, ktoré je vedené pozdĺž Popradskej
ulice. Za napojením je navrhnutá okrsková vodomerná šachta pre meranie spotreby vody celej obytnej zóny.



Následne bude vetva vedená súbežne s navrhovaným rozvodom plynu v priestore komunikácie, kde bude križovať
vodný tok Račí potok (ID 4-32-03-1401). Ukončená bude pred automatickou tlakovou stanicou (AT stanica),
ktorej strojnotechnologická časť bude osadená v zapustenej prefabrikovanej nádrži. AT stanica bude osadená
na podkladovej doske, vybudovanej na zhutnenej vrstve štrkopiesku. V AT stanici bude osadená kompaktná
tlaková stanica. Prevádzku AT stanice bude zabezpečovať riadiaca jednotka, pričom čerpadlá budú vyhotovené s
frekvenčným meničom. Vetva „PV2“ bude zabezpečovať dodávku vody z AT stanice do vodojemu. Vetva „PV2“
bude zrealizovaná z potrubia DN 150 o dĺžke 2 190,5 m. Vetva bude ukončená pred manipulačnou komorou
vodojemu, kde sa bude napájať na strojnotechnologickú časť vodojemu.

SO 01.2 Zásobný a rozvodný vodovod – rieši vybudovanie rozvodov vody ako verejného vodovodu na zabezpečenie
dodávky vody z navrhovaného vodojemu do jednotlivých častí obytného súboru. Navrhovaný zásobovací vodovod
bude tvorený vetvou „V1“ z potrubia D 160 o dĺžke 1 285,3 m so situovaním v I. tlakovom pásme. Na túto vetvu budú
postupne napojené vetvy rozvádzacieho vodovodu, ktoré zabezpečia dodávku vody pre jednotlivé ulice. Vetva „V1“
bude ukončená redukčnou šachtou. V mieste napojenia jednotlivých vetiev na zásobovacie potrubie budú osadené
uzávery, situované v zeleni. Navrhovaný rozvádzací vodovod bude pozostávať z nasledovných vetiev:

I. Tlakové pásmo:
- Vetva V2 D 110 o dĺžke 137,0 m,
- Vetva V3 D 160 o dĺžke 233,0 m,
- Vetva V3.1 D110 o dĺžke 174,0 m,
- Vetva V4 D 110 o dĺžke 548,0 m,
- Vetva V5 D 110 o dĺžke 138,0 m,
- Vetva V5.1 D 110 o dĺžke 76,9 m,
- Vetva V5.2 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V5.3 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V5.4 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V5.5 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V5.6 D 90 o dĺžke 46,5 m.
II. Tlakové pásmo:
- Vetva V6 D 160 o dĺžke 619,5 m,
- Vetva V6.1 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V6.2 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V6.3 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V6.4 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V6.5 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V6.6 D 90 o dĺžke 46,5 m,
- Vetva V7 D 110 o dĺžke 46,5 m.

Na konci každej vetvy bude osadený podzemný hydrant. V najvyšších miestach vodovodu budú osadené automatické
vzdušníky.

SO 01.3 Verejná splašková kanalizácia – rieši vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie na odvádzanie
splaškových odpadových vôd z danej lokality so zaústením do existujúcej verejnej kanalizácie. Jednotlivé stoky
navrhovanej splaškovej kanalizácie budú vedené prevažne v navrhovaných obslužných komunikáciách súbežne s
navrhovanou dažďovou kanalizáciou. Splašková kanalizácia bude pozostávať z nasledovných stôk:

- Stoka „S“ D 300 o dĺžke 950,9 m,
- Stoka „SA“ D 300 o dĺžke 193,0 m,
- Stoka „SB“ D 300 o dĺžke 187,0 m,
- Stoka „SC“ D 300 o dĺžke 212,0 m,
- Stoka „SC1“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SC2“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SD“ D 300 o dĺžke 343,0 m,
- Stoka „SD1“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SD2“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SD3“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
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- Stoka „SD4“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SE“ D 300 o dĺžke 205,3 m,
- Stoka „SE1“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SE2“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SF“ D 300 o dĺžke 381,0 m,
- Stoka „SF1“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SF2“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SF3“ D 300 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „SG“ D 300 o dĺžke 269,5 m,
- Stoka „SH“ D 300 o dĺžke 370,0 m,
- Stoka „SI“ D 300 o dĺžke 264,0 m,
- Stoka „SJ“ D 300 o dĺžke 257,0 m,
- Stoka „SK“ D 300 o dĺžke 138,0 m.

Stoka „S“ bude kmeňovou stokou, ktorá bude zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie v existujúcej revíznej
šachte. Stoka „S“ bude ukončená na hranici obytného súboru, kde bude do stoky „S“ zaústená stoka „SA“ a stoka
„SB“. Do jednotlivých kanalizačných stôk sa zaústia kanalizačné stoky z vedľajších ulíc a kanalizačné prípojky z
budúcich rodinných domov (uvažuje sa s vybudovaním 450 ks kanalizačných prípojok DN 150). V lomových bodoch
kanalizačného potrubia budú osadené typové revízne kanalizačné šachty z prefabrikovaných skruží s liatinovým
poklopom.

SO 01.4 Dažďová kanalizácia – rieši odvádzanie dažďových vôd z navrhovanej obytnej zóny prostredníctvom
navrhovanej dažďovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody do dvoch vodných tokov –
z východnej časti územia do Račieho potoka (ID 4-32-03-1401), zo severozápadnej časti územia do Čičkovského
potoka (ID 4-32-03-1400). Súčasťou dažďovej kanalizácie budú centrálne retenčné nádrže na zachytávanie
prívalových dažďových vôd. Zároveň budú do dažďovej kanalizácie zaústené aj dažďové vody z jednotlivých
domových retenčných nádrží (v počte cca 450 s celkovým akumulačným objemom 1800 m3). Odvedenie dažďových
vôd z východnej časti obytného súboru do centrálnej retenčnej nádrže o objeme 260,0 m3 bude zabezpečené stokou
„D“. Z centrálnej retenčnej nádrže budú dažďové vody odvedené stokou „DO“ do Račieho potoka v rkm cca 2,020.
V mieste zaústenia stoky „DO“ do recipientu sa vybuduje výustný objekt, ktorý bude opatrený spätnou klapkou.
Dažďová kanalizácia na tomto území bude pozostávať z nasledovných stôk:

- Stoka „DO“ D 400 o dĺžke 44,0 m,
- Stoka „D“ D 600 o dĺžke 181,1 m,
- Stoka „DA“ D 600 o dĺžke 195,1 m,
- Stoka „DB“ D 300 o dĺžke 265,5 m,
- Stoka „DC“ D 300-400 o dĺžke 212,0 m,
- Stoka „DC1“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DC2“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DD“ D 300 o dĺžke 328,0 m,
- Stoka „DD1“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DD2“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DD3“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DD4“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DE“ D 300 o dĺžke 205,2 m,
- Stoka „DE1“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DE2“ D N 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DF“ D 300 o dĺžke 382,2 m,
- Stoka „DF1“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DF2“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DF3“ D 300 o dĺžke 45,0 m,
- Stoka „DF4“ D 300 o dĺžke 61,0 m,
- Stoka „DG“ D 300 o dĺžke 270,0 m.

Odvedenie dažďových vôd zo severozápadnej časti obytného súboru do Čickovského potoka bude zabezpečené
stokou „DH“, ktorá bude zaústená do otvorenej priekopy. V mieste zaústenia stoky do priekopy bude osadená spätná
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klapka. Otvorená priekopa je navrhnutá v dĺžke 17,0 m a do vodného toku bude zaústená nad existujúcou lávkou v
rkm cca 2,630. V st. 176,0 bude na stoke „DH“ osadená centrálna retenčná nádrž s celkovým objemom 280,0 m3.
Dažďová kanalizácia v tomto území bude pozostávať za nasledovných stôk:

- Stoka „DH“ D 300-600 o dĺžke 1 480,0 m,
- Stoka „DI“ D 300 o dĺžke 246,9 m,
- Stoka „DJ“ D 300 o dĺžke 266,0 m,
- Stoka „DK“ D 300 o dĺžke 134,0 m.

V lomových bodoch dažďovej kanalizácie sa osadia typové revízne kanalizačné šachty z prefabrikovaných skruží s
liatinovým poklopom. Zároveň pre odvádzanie dažďových vôd z komunikácií budú zrealizované uličné vpuste VP1 –
VP113 s košom na zachytávanie plávajúcich látok a kalovým priestorom na zachytávanie jemných splavenín. Uličné
vpuste odvádzajúce dažďové vody z priestoru budúcich parkovísk a zastávok budú zrealizované s integrovaným
odlučovačom ropných látok. Celkovo bude zrealizovaných 13 ks vpustí s integrovaným ORL.

PS 06 Vodojem – rieši vybudovanie vodojemu s celkovým objemom 300,0 m3 a manipulačnou komorou
MK3-2. Manipulačná komora bude dvojpodlažná, obdĺžnikového tvaru. Vodojem bude tvorený dvoma kruhovými
prefabrikovanými nádržami s objemom 2 x 150,0 m3, osadenými na železobetónovej monolitickej doske. Do
vodojemu bude vedené prívodné potrubie DN 150/100 s vodomerom DN100. Na odber vzoriek vody bude na potrubí
slúžiť výpustný ventil DN 15 napojený pomocou navŕtavacieho pásu. Prívodné potrubie bude rozvetvené k dvom
nádržiam. Odber vody z vodojemu bude realizovaný odberným potrubím DN 150. Na odbernom potrubí bude pred
každou nádržou osadený uzáver DN 150. Na odber vzoriek vody bude slúžiť výpustný ventil DN 15. V rámci
vodojemu bude zrealizovaný bezpečnostný prepad z potrubia DN 200, ktorého zvislá časť bude ukončená vtokovým
kusom DN 200. Bezpečnostné prepadové potrubie bude vyústené do odpadnej jímky v manipulačnej komore. Pre
vypustenie zostatkovej vody z nádrže v prípade poruchy, alebo revízie bude slúžiť vypúšťacie potrubie DN 150 s
uzáverom DN 150. Vypúšťacie potrubie bude vyústené z dna kalovej jímky vodojemu a zaústené bude do odpadnej
jímky v manipulačnej komore. Pre meranie stavu hladiny v nádržiach vodojemu bude slúžiť merná rúra z troch
kusov oceľových rúr DN 400. Pre zabezpečenie odvodu vody z bezpečnostného prepadu a vypúšťacieho potrubia
bude zrealizovaný havarijný prepad z potrubia DN 250.

PS 06.1 Dezinfekcia vody – rieši dezinfekciu vody vo vodojeme pre zaistenie bakteriologickej nezávadnosti vody
prostredníctvom dávkovania chlórnanu sodného v manipulačnej komore vodojemu. Pre dávkovanie chlórnanu
sodného sa navrhuje digitálne dávkovacie čerpadlo DDI 0,4 – s Plus3. Meranie zbytkového chlóru bude realizované
na odbernom potrubí.

PS 06.2 Telemetria – rieši zabezpečenie prenosu dát na dispečing prevádzkovateľa vodojemu. Riadiaca jednotka
bude na centrálny dispečing prenášať informácie o hladine vody vo vodojeme, stave jednotlivých uzáverov, teplote
vzduchu vo vodojeme a chode dávkovača chlórnanu sodného.

Ďalšie podrobnosti technického riešenia sú zrejmé z projektovej dokumentácie opatrenej schvaľovacou klauzulou
tunajšieho úradu.

II. Pre uskutočnenie stavby sa podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej tunajším úradom v stavebnom konaní.
Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy a odsúhlasenia
projektantom.
2. Lehota výstavby: 48 mesiacov od začatia stavby. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník 15
dní pred uplynutím lehoty požiada tunajší úrad o jej predĺženie.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy názov a adresu (sídlo)
zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.
4. Pred zahájením prác na stavbe je stavebník povinný písomne oznámiť začatie stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm.
h) stavebného zákona.
5. Počas realizácie stavby bude vedený stavebný denník s obsahom zápisov o stavebných, technických a
technologických postupoch, vykonávaných kontrolných skúškach a ďalších dôležitých úkonoch na stavbe. Za
vedenie stavebného denníka, za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby a za
dodržanie realizácie podľa projektovej dokumentácie zodpovedá stavbyvedúci.
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6. Výkopy nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Stavebník je povinný
zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne. Pri zakladaní stavby sa musí
dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných
pozemkov.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky stanovené v písomných stanoviskách a vyjadreniach účastníkov
konania a dotknutých orgánov:
– pred začatím stavebných prác vytýčiť všetky inžinierske siete,
– pri stavebných prácach dodržať príslušné technické normy a postupovať v rámci ustanovení stavebného zákona,
– pri realizácii stavby dodržať legislatívne stanovené ochranné pásma príslušných druhov rozvodov,
– pri križovaní, resp. súbehu podzemných sietí s novo ukladaným vedením dodržať príslušnú STN 736005 –
Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
– počas realizácie stavby oznámiť prevádzkovateľom, resp. správcom inžinierskych sietí všetky kolízie so sieťami,
– pred zasypaním odkrytých vedení prizvať zástupcov dotknutých spoločností,
– po dokončení stavby budú pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej len "SPF") dané do
pôvodného stavu tak, aby sa mohli užívať na doterajší účel. V Prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na
svoje náklady,
– zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedení boli dostatočne poučení o polohe vedení,
ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu,
– počas realizácie a prevádzky stavby zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných
vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu,
– pred samotnou realizáciou križovania vodného toku Račí potok je potrebné odsúhlasiť technologické postupy
prác so zástupcom správcu vodného toku. Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, resp. spísaním
záznamu z prerokovania,
– narušenú úpravu vodného toku dotknutého výstavbou resp. breh vodného toku v mieste križovania uviesť do
pôvodného stavu,
– počas realizácie stavebných prác neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu vodných tokov,
– navrhované výustné objekty dažďovej kanalizácie do vodných tokov zrealizovať v zmysle platnej STN 75 2102
tak, aby lícovali so svahom koryta toku a nezasahovali do prietočného profilu toku. Na konci potrubia osadiť spätnú
klapku. Dodržať uhol vyústenia do toku max. 60° (prúdnica – os potrubia),
– v mieste výustných objektov dažďovej kanalizácie opevniť svahy vo vzdialenosti min. 3,0 m od osi výustného
objektu na obidve strany. Opevnenie zabezpečiť na oboch stranách stabilizačnými prahmi s ich dostatočným
zaviazaním do terénu (min. 1,5 m od brehovej čiary),
– pred realizáciou výustných objektov dažďovej kanalizácie do jednotlivých vodných tokov odsúhlasiť detaily a
technologické postupy ich výstavby so zástupcom operatívneho správcu dotknutého vodného toku – kontaktná
osoba: Ing. Monika Bamhorová. Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, resp. vyhotovením záznamu
z prerokovania,
– oznámiť zahájenie a ukončenie stavebných prác v dotyku s vodným tokom oznámiť správcovi vodného toku
minimálne 14 dní vopred,
– dodržať podmienky pre križovanie a súbehy líniového vedenia stanovené platnou STN 73 6822 „Križovania a
súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“,
– oznámiť Správe mestskej zelene v Košiciach presný termín začatia a ukončenia stavebných prác,
– pri výkopových prácach v maximálnej miere chrániť okolitú zeleň,
– v prípade, že počas výstavby vznikne ďalší záber zelene, resp. manipulačný priestor pre uloženie materiálu, je
realizátor stavby povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva a následne požiadať správcu verejnej
zelene o vyjadrenie k záberu zelene,
– po ukončení stavby predložiť porealizačné zameranie v digitálnej forme správcovi verejnej zelene,
– pri realizácii prác na zeleni, resp. dočasnom zabratí verejnej zelene mesta Košice za podmienok nevyhnutnej miery
a nevyhnutne potrebného času, si počínať s náležitou opatrnosťou a dbať vo zvýšenej miere na predchádzanie a
zamedzenie vzniku škôd na živote, zdraví, majetku – verejnej zeleni, drevinách, porastoch a pod., ktoré sú súčasťou
verejnej zelene. V prípade spôsobenia škody na verejnej zeleni mesta Košice je stavebník povinný škody odstrániť
na vlastné náklady alebo nahradiť správcovi zelene spôsobenú škodu v plnom rozsahu,
– pri realizácii stavebných prác zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením,
– predmetné stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene
v bezprostrednom okolí stavby,
– zabezpečiť, aby sa používané mechanizmy pohybovali iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových
komunikáciách,
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– pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín.
Zároveň hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín,
– ak počas realizácie stavby dôjde k odkrytiu archeologického nálezu, 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,
– písomne ohlásiť začatie stavebných prác s týždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Košice,
– zabezpečiť účasť pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „VVS, a.s.“) pri
tlakových skúškach tesnosti kanalizácie, vrátane kontroly zariadení vodovodu a kanalizácie, pred zásypom, na
komplexných skúškach strojnotechnologických zariadení a na preberacom konaní stavby,
– realizáciu napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu, preplach a dezinfekciu potrubia vykoná VVS, a.s.,
– k preberaciemu konaniu doložiť VVS, a.s. komplexnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane
porealizačného zamerania vo vytlačenej aj digitálnej podobe. V porealizačnom zameraní zdokumentovať aj hĺbku
uloženia vodovodu a kanalizácie (súradnice z-terénu, z-potrubia),
– odber vody cez jednotlivé odberné miesta a odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie budem možné
iba na základe platnej kúpnej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní splaškových vôd uzavretej VVS, a.s., po
uvedení vodovodu a kanalizácie do užívanie a odovzdaní VVS, a.s.,
– stavbu realizovať v zmysle platných STN.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení i predpisy
o ochrane zdravia ľudí.
9. Pri výstavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudácii stavebník predloží príslušné atesty, certifikáty
o použitých a zabudovaných výrobkoch a predpísaných skúškach.
10. Stavebník je povinný odovzdať odpady vznikajúce počas uskutočňovania stavby len osobe oprávnenej nakladať
s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
11. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo
zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
12. Po ukončení stavebných prác stavbou dotknuté územie upraviť a vykonať povrchové terénne úpravy.
13. Stavebník do 15 dní od ukončenia stavby podá na tunajší úrad návrh na začatie kolaudačného konania. Ku
kolaudácii stavby predloží predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
14. Ku dňu kolaudácie stavby stavebník predloží zmluvu o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona v spojení
s ust. § 3 ods. 2 zákona č. 442/2022 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
15. Najneskôr ku dňu kolaudácie stavby zriadi stavebník na dotknuté pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky
v správe SPF vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností.
16. Ku dňu kolaudácie stavby stavebník zabezpečí oprávnenú osobu na servis a údržbu objektov na dažďovej
kanalizácii.
17. Ku dňu kolaudácie stavby vypracovať prevádzkový poriadok objektu SO 01.4 Dažďová kanalizácia.

III. Majetkovoprávne vzťahy

Vodné stavby budú vybudované na pozemkoch:
– parc. KN-C č. 6927/35, č. 6928/2, č. 6928/1, č. 6929, č. 6927/29, č. 6927/40, č. 6927/30, č. 6927/36, č. 6927/38, č.
6927/39, č. 6924/2, č. 6924/3, č. 6936/60, č. 6936/61 a č. 6936/62 v katastrálnom území Severné Mesto vo vlastníctve
stavebníka,
– parc. KN-C č. 6936/34 a parc. KN-E č. 5063/501, č. 5062/1, č. 5033/501, č. 5067/502, č. 5074/501, č. 5072/501 v
katastrálnom území Severné Mesto vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu,
Búdkova 36, 814 47 Bratislava. Stavebník predložil súhlas správcu predmetných pozemkov na realizáciu stavby list
č. SPFS59786/2022/740-007 SPFZ183224/2022 zo dňa 27.10.2022,
– parc. KN-C č. 8029/1 v katastrálnom území Severné Mesto vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11
Košice. Stavebník má s vlastníkom pozemku uzatvorenú Zmluvu u budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade
za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č. 2022002322 zo dňa 11.10.2022,
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– parc. KN-C č. 6927/44 v katastrálnom území Severné Mesto vo vlastníctve Tomáša Varholika, Trieda SNP 405/83,
040 11 Košice. Stavebník má s vlastníkom pozemku uzatvorenú Zmluvu o nájme pozemkov zo dňa 22.07.2022,
– parc. KN-C č. 6936/55 v katastrálnom území Severné Mesto vo vlastníctve stavebníka a Botonda Tkačika,
Československej armády 9, 040 01 Košice, ktorý v predloženej Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k
spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach 08.11.2018 udelil súhlas na realizáciu predmetnej stavby,
– parc. KN-C č. 5501/9, č. 5499/25, č. 5654/7, č. 5501/14, č. 5501/11, č. 5501/12, č. 5501/13, č. 5499/120 a č. 5501/7
v katastrálnom území Terasa vo vlastníctve stavebníka,
– parc. KN-C č. 5489/104, č. 5489/82, č. 5489/83, č. 5501/10, č. 5499/16, č. 5500/1, č. 5593/1 a parc. KN-E č.
5017/1 v katastrálnom území Terasa vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Stavebník má
s vlastníkom pozemkov uzatvorenú Zmluvu u budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo
výkone vlastníckych práv č. 2022002322 zo dňa 11.10.2022 a Nájomnú zmluvu č. 2022002325 zo dňa 14.10.2022,
– parc. KN-C č. 5586/5, č. 5558/1, č. 5587/8, č. 5587/10, č. 5587/11, č. 5586/6, č. 5588/35, č. 5654/7, č. 5654/10,
č. 5558/4 a č. 5558/5 v katastrálnom území Kamenné vo vlastníctve stavebníka,
– parc. KN-C č. 5587/9 a č. 5654/5 v katastrálnom území Kamenné vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 814 47 Bratislava. Stavebník predložil súhlas správcu predmetných
pozemkov na realizáciu stavby list č. SPFS59786/2022/740-007 SPFZ183224/2022 zo dňa 27.10.2022,
– parc. KN-C č. 5654/2, č. 5587/3, č. 5587/5, č. 5587/6, č. 5654/4 a č. 5586/3 v katastrálnom území Kamenné vo
vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice a v nájme spoločnosti Mestské lesy a.s., Južná trieda 11,
040 11 Košice. Stavebník má s vlastníkom pozemkov uzatvorenú Zmluvu u budúcej zmluve o vecnom bremene a
o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č. 2022002322 zo dňa 11.10.2022. Zároveň má stavebník s
nájomcom pozemkov uzatvorenú Zmluvu o podnájme nehnuteľnosti zo dňa 29.04.2022.

Vlastnícke právo k pozemkom bolo okresným úradom overené v systéme centrálnych údajov oversi.gov.sk.

IV. Všeobecné ustanovenia

1. V súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona je toto povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodných
stavieb súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.
2. Vodné stavby môžu byť uskutočnené až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Povolenie stratí platnosť ak sa s výstavbou vodných stavieb nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo
právoplatnosť.

Odôvodnenie
Stavebník v zastúpení spoločnosťou ESVE, s.r.o., Rázusova 45, 040 01 Košice podal dňa 02.12.2022 na okresný
úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu s názvom: SO 01.1 Privádzací vodovod do vodojemu,
SO 01.2 Zásobný a rozvodný vodovod, SO 01.3 Verejná splašková kanalizácia, SO 01.4 Dažďová kanalizácia, PS
06 Vodojem, PS 06.1 Dezinfekcia vody, PS 06.2 Telemetria, realizované v rámci stavebného objektu SO 01 Vodné
hospodárstvo hlavnej stavby „Arméria - infraštruktúra“ na pozemkoch parc. KN-C č. 6927/35, č. 6928/2, č. 6928/1,
č. 6929, č. 6927/29, č. 6927/40, č. 6927/30, č. 6927/36, č. 5063/501, č. 6927/39, č. 6927/38, č. 6927/44, č. 6924/2, č.
6924/3, č. 8029/1, č. 6936/34, č. 6936/55, č. 6936/60, č. 6936/61, č. 6936/62 a pozemkoch parc. KN-E č. 5063/501,
č. 5062/1, č. 5033/501, č. 5067/502, č. 5074/501, č. 5072/501 v katastrálnom území Severné Mesto, na pozemkoch
parc. KN-C č. 5586/5, č. 5558/1, č. 5558/4, č. 5558/5, č. 5654/2, č. 5587/3, č. 5587/5, č. 5587/6, č. 5587/8, č. 5587/9,
č. 5587/10, č. 5587/11, č. 5654/4, č. 5586/3, č. 5586/6, č. 5588/35, č. 5654/10, č. 5654/5, č. 5654/7 v katastrálnom
území Kamenné a na pozemkoch parc. KN-C č. 5499/25, č. 5501/9, č. 5501/10, č. 5499/16, č. 5499/120, č. 5017/1,
č. 5489/104, č. 5489/83, č. 5489/82, č. 5654/7, č. 5501/14, č. 5501/11, č. 5501/12, č. 5501/13, č. 5501/7, č. 5500/1
a č. 5593/1 v katastrálnom území Terasa, Košice.

Stavebníkom boli k stavebnému konaniu v zmysle § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predložené predpísané náležitosti:
1. Splnomocnenie.
2. 2x projektová dokumentácia vodných stavieb.
3. Kópia Zmluvy o postúpení práv a povinnosti vyplývajúcich z územného rozhodnutia medzi stavebníkom a
spoločnosťou XTON – PRO s.r.o., Slánska 20A, 080 06 Prešov zo dňa 29.03.2021.
4. Kópia rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby č. MK/A/2019/06103-19/I/STS zo dňa 14.11.2019, právoplatné
dňa 17.03.2020.
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5. Kópia záväzného stanoviska Mesta Košice – stavebného úradu, pracoviska Košice – Staré Mesto v zmysle § 120
ods. 2 stavebného zákona list č. MK/A/2022/19869-04/I/STS zo dňa 08.09.2012.
6. Kópia Zmluvy o nájme pozemkov zo dňa 22.07.2022.
7. Kópia Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv
č. 2022002322 zo dňa 14.10.2022.
8. Kópia Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti zo dňa 29.04.2022.
9. Kópia Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti zo dňa 29.04.2022.
10. Kópia Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach zo dňa
08.11.2018.
11. Kópia Nájomnej zmluvy č. 2022002325 zo dňa 14.10.2022.
12. Stanovisko SPF list č. SPFS59786/2022/740-007 SPFZ183224/2022 zo dňa 27.10.2022.
13. Kópia rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy list č. OU-KE-PLO-2022/047309-006 zo dňa
08.12.2022, právoplatné dňa 09.12.2022.
14. Kópia rozhodnutia o povolení na osobitné užívanie list č. OU-KE-OSZP3-2022/010599-003 zo dňa 22.03.2022,
právoplatné dňa 07.04.2022.
15. Kópia rozhodnutia o súhlase na výrub drevín list č. OU-KE-OSZP3-2021/016008-014 zo dňa 17.09.2021,
právoplatné dňa 16.02.2022.
16. Kópia rozhodnutia o súhlase na výrub drevín list č. OU-KE-OSZP3-2020/027005 zo dňa 16.09.2020, právoplatné
dňa 12.02.2021.
17. Kópie stanovísk a vyjadrení:
– vyjadrenie MČ Košice – Západ list č. 2549/2021/OR zo dňa 24.01.2022,
– stanovisko MČ Košice – Sever list č. 2021/004690/01612/ROZ zo dňa 30.11.2021,
– vyjadrenie VVS, a.s., závodu Košice list č. 23856/2022/Ing. Voj zo dňa 24.02.2022,
– stanovisko Mesta Košice, odd. ÚHA mesta Košice list č. MK/C/2022/00129-10 zo dňa 13.04.2022,
– stanovisko Mesta Košice, odd. ÚHA mesta Košice list č. MK/C/2021/01429-5 zo dňa 13.12.2021,
– stanovisko Obvodného banského úradu v Košiciach list č. 131-636/2022 zo dňa 21.03.2022,
– stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Košice list č. CS SVP OZ KE 5037/2021/4 zo
dňa 20.12.2021,
– stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Košice list č. CS SVP OZ KE 2721/2022/2 zo
dňa 04.05.2022,
– stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Košice list č.CS SVP OZ KE 1594/2022/4 zo dňa
10.03.2022,
– vyjadrenie spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r. o. list č. 2200103413 zo dňa 31.08.2022,
– vyjadrenie spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r. o. list č. 2200103434 zo dňa 31.08.2022,
– vyjadrenie spoločnosti ANTIK Telecom s. r. o. list č. 1147/9/2022 zo dňa 09.09.2022,
– vyjadrenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. list č. 1606/2022 zo dňa 30.08.2022,
– vyjadrenie spoločnosti SWAN KE, s. r. o. list č. IK/390/2022 zo dňa 09.09.2022,
– vyjadrenie spoločnosti TEHO s. r. o. list č. ÚI/TEHO/2022/736/4237 zo dňa 06.09.2022,
– vyjadrenie spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s. list č. MHTH/KE/2022/3061 zo dňa 05.09.2022,
– vyjadrenie spoločnosti MICHLOVSKY, spol. s r. o. list č. KE-2745/2022 zo dňa 24.10.2022,
– vyjadrenie Správy mestskej zelene v Košiciach list č. 2018/004835-8/Šp zo dňa 16.08.2018,
– vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a. s. list č. 6612206666 zo dňa 04.03.2022,
– stanovisko spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. list č. 18016/2021 zo dňa 18.10.2021,
– vyjadrenie spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. list č. TD/PS/0139/2021/Va zo dňa 27.10.2021,
– odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. list č. 4683/3/2021 zo dňa 16.11.2021,
– vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice, a. s. list č. 2835/2021/UTaU-IL zo dňa 09.11.2021,
– stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach list č. ORHZ-KE4-1356-001/2021
zo dňa 19.10.2021,
– stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice list č. KPUKE-2022/539-02/3458/DU zo dňa 17.01.2022,
– vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva list č. OU-KE-
OSZP3-2021/042056-002 zo dňa 26.11.2021,
– vyjadrenie okresného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny list č. OU-KE-OSZP3-2021/041544-002 zo dňa
29.11.2021,
– vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej vodnej správy list č. OU-KE-OSZP3-2022/006751-002 zo dňa
05.01.2022,
– súhlas okresného úradu, orgánu štátnej vodnej správy list č. OU-KE-OSZP3-2022/053377-002 zo dňa 20.12.2022.
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18. Správny poplatok v hodnote 800,- €.

Účelom navrhovanej stavby je zabezpečenie technickej vybavenosti navrhovaného obytného súboru „Arméria“ v
rozsahu verejný vodovod, vodojem, verejná splašková a dažďová kanalizácia.

S predmetnou vodnou stavbou súvisí aj vydané povolenie na osobitné užívanie vôd. Stavebnému konaniu
predchádzalo konanie vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Na základe kladného výsledku vodoprávneho konania
bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd rozhodnutím okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2022/010599-003
zo dňa 22.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2022.

Začatie stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb orgán štátnej vodnej správy
písomne oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 73 ods. 1 vodného zákona všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. OU-KE-OSZP3-2023/005348-002 zo dňa 11.01.2023.

Súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania, pretože sú mu dobre známe miestne pomery staveniska, pričom ich upozornil, že svoje
námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude
prihliadať.

V stanovenej lehote neboli účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi podané záporné stanoviská, respektíve
námietky, ktoré by bránili vydaniu povolenia a samotnému uskutočneniu stavby. Podmienky uvedené v písomných
stanoviskách zainteresovaných organizácií sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Príslušný stavebný úrad Mesta Košice – pracovisko Košice – Staré Mesto listom č. MK/A/2019/06103-19/I/
STS zo dňa 14.11.2019 vydal v súlade s § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby
„POD BANKOVOM - infraštruktúra“ na pozemkoch katastrálnom území Severné Mesto, Terasa, Kamenné.
Pôvodný názov stavby „POD BANKOVOM – infraštruktúra“ sa zmenil na „Arméria – infraštruktúra“. Príslušný
stavebný úrad zároveň listom č. MK/A/2022/19869-04/I/STS zo dňa 08.09.2022 vydal záväzné stanovisko podľa
§ 140b stavebného zákona, v ktorom uviedol, že nakoľko projektová dokumentácia vodných stavieb je v súlade
s právoplatným územným rozhodnutím, súhlasí aby špeciálny stavebný úrad vydal stavebné povolenie na hore
uvedené vodné stavby.

Stavebník k stavebnému konaniu predložil primerane k veci predpísanú projektovú a dokladovú dokumentáciu.

Okresný úrad preskúmal a posúdil žiadosť z hľadiska ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami
vodného zákona a stavebného zákona.

Navrhované riešenie vodných stavieb je technicky zdôvodnené a nie sú ním ohrozené ani obmedzené vodné pomery
ani všeobecné záujmy a práva iných. Okresný úrad vyhovel žiadosti a na základe výsledku stavebného konania
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradil správny
poplatok vo výške 800,- €, položka 60 písm. g) podľa Sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Toto rozhodnutie v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona sa doručuje formou

verejnej vyhlášky,
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a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým:

1. Úradná tabuľa a webová stránka (www.minv.sk) Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice,
2. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice,
3. Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice,
4. Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice.

Dátum vyvesenia ........................................, odtlačok pečiatky, podpis: .........................................

Dátum zvesenia .........................................., odtlačok pečiatky, podpis: ..........................................

Po uplynutí lehoty na uverejnenie žiadame, aby ste rozhodnutie s vyznačením požadovaných údajov zaslali na
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
ESVE, s.r.o., Rázusova 45, 040 01  Košice, Slovenská republika
Mesto Košice, Trieda SNP 48A , 040 11  Košice-Západ, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04  Bratislava, Slovenská republika
Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11 , 040 01  Košice-Juh, Slovenská republika
Tomáš Varholík, Trieda SNP 405/83, 040 11  Košice, Slovenská republika
Botond Tkačik, Študentská 269/16, 040 01  Košice-Sever, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod,
Ďumbierska 910/14, 040 01  Košice-Sever, Slovenská republika
Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 7048/15, 080 01  Prešov, Slovenská republika

Na vedomie
Mesto Košice, Stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ
Mesto Košice, Útvar hlavného architekta Mesta Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ
Mesto Košice, Zverejnenie na úradnej tabuli, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ
Mestská časť Košice - Sever, + Zverejnenie na úradnej tabuli, Festivalové námestie, KE 2269, 040 01 Košice 1
Mestská časť Košice - Západ, + Zverejnenie na úradnej tabuli, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice 11
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského, 042 48 Košice-Západ
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
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Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice-Staré Mesto, Košice I
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23 23, Košice-Staré Mesto, Košice I
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice-Juh
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever
DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice-Barca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice 11
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Okresný úrad Košice, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
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