
 – 1 – 

OBEC KECHNEC, Kechnec 19, 044 58 
tel.: +421(0)55/7282512, fax.: +421(0)55/7282513, e-mail: starosta@kechnec.sk 

 
 

č. j. OUKc 438/2020 V Kechneci, dňa 08.07.2021 

       OUKc 23/2021-R 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Obec Kechnec ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 zb. 

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

doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

 

v y d á v a 

 
podľa ust. § 39 a §39b zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 

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

ustanovením zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, zmien 

a doplnkov 

 

rozhodnutie o využívaní územia 

 
pre stavbu:   „Ťažba štrkopieskov - Kechnec“  

 

navrhovateľovi:  ALAS Kechnec, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, IČO: 36 593 443,  

 

na parcelách KN-C č.  662/46, 662/47 a 662/70 k.ú. Kechnec. 

 

Majetkoprávne vzťahy:  

Vlastníkom parciel KN-C č. 662/46, 662/47 a 662/70  k.ú. Kechnec je v zmysle výpisu z listu 

vlastníctva č. 1014 stavebník, spoločnosť ALAS Kechnec, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava. 

Parcely KN-C č. 662/46, 662/47 a 662/70 k.ú. Kechnec sú druh pozemku orná pôda. 

 

Účelom je využívanie územia ťažby štrkopieskov v nadväznosti na existujúcu ťažbu. Ťažba bude 

pokračovať v smere zo severu na juh po parcelách KN-C č. 662/46, 662/70 a 662/47 k.ú. Kechnec 

bezprostredne susediacich s už vyťaženými časťami ložiska štrkopiesku. Na parcelách, na ktorých sa 
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bude pokračovať v ťažbe štrkopieskov, budú vykonané prípravné práce v nasledovnom rozsahu 

a časovej a vecnej nadväznosti: meračské práce, vybudovanie dopravných trás, skrývkové práce, 

dobývanie suroviny. 

 

Plánované zmeny zásob výhradného ložiska – odhad zásob suroviny v bloku zásob 

plánovaných na ďalšie dobývanie (parcely KN-C č. 662/46, 662/47 a 662/70 o výmere 130465m2) je 

890 000m3.  

 Skrývkový pomer na území blokov plánovaných na ťažbu je približne 1:3,6. Kubatúra 

celkovej skrývky na ložisku je približne 245 000m3. Maximálne ťažobné a úpravárenské kapacity 

predstavujú najviac 200 000t suroviny za rok. Pri ťažbe 200 000t/rok by boli zásoby vyťažené za 

približne 12 rokov. 

  

V súlade s ust. § 39, §39b stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR  

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určuje stavebný 

úrad tieto podmienky: 

1. Navrhovaná ťažba je umiestnená v súlade s platným územným plánom obce Kechnec. 

2. Stavbu osadiť v zmysle situačného výkresu a projektovej dokumentácie pre územné konanie 

spracovaného Ing. Miroslav Fojtík, 930 11 Topolníky, autorizovaný stavebný inžinier č. 

1103*A*1 a v zmysle mapy povrchu na podklade katastrálnej mapy vypracovanej Ing. Jozefom 

Thuróczym, hlavným banským meračom s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR, odbor 

banskej správy č. 639/1994, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 

3. Vytýčenie územia v zmysle situačného výkresu je potrebné zrealizovať oprávneným geodetom, 

ktorý o tom vyhotoví elaborát. 

4. Počas výstavby dodržať všetky bezpečnostné normy, aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu 

a zničeniu majetku v blízkosti predmetnej stavby. 

5. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný vytýčiť a zabezpečiť proti poškodeniu všetky 

existujúce vedenia, ktoré môžu byť výstavbou dotknuté. K ich vytýčeniu je potrebné prizvať 

zástupcov dotknutých orgánov. 

6. Projekt pre stavebné povolenie musí byť spracovaný oprávnenou osobou - projektantom v zmysle 

§ 46 stavebného zákona a musí mať náležitosti v zmysle § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

7. Rešpektovať stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 

7.1. Dodržať podmienky dané v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 zo dňa 23.04.2020 

právoplatné dňa 29.05.2020: 

7.1.1. Pri vykonávaní skrývkových prác, manipulácii so suchými substrátmi a pri doprave je 

nutné vhodnými technickými opatreniami (napr. skrápanie ciest a prašných plôch) 

eliminovať alebo minimalizovať sekundárnu prašnosť zakapotovaním nákladných 

vozidiel prepravujúcich surovinu; 

7.1.2. Ťažbu nerealizovať na parcelách situovaných východne od parcely č. 662/43 (smerom 

k toku rieky Hornád). Ťažbu realizovať výhradne južným a juhozápadným smerom od 

parcely č. 662/43, max. po pomyslenú líniu určenú východnou stranou parcely č. 

662/43. V prípade záujmu navrhovateľa vykonávať ťažobnú činnosť na parcelách, 

prekračujúcich východnú líniu parcely č. 662/43, ktoré už boli predmetom 

posudzovania v konaní s vydaným záverečným stanoviskom č. 4629/07-3.4/gn 

vydaným MŽP SR dňa 11. 02. 2008, je potrebné takúto ťažobnú činnosť opäť 

považovať za zmenu navrhovanej činnosti, z dôvodov, že výkon takej ťažby by bol v 

rozpore s údajmi uvedenými v tomto konaní o posudzovaní zmeny navrhovanej 
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činnosti a taká ťažba by predstavovala navýšenie negatívnych kumulatívnych vplyvov 

na prostredie;  

7.1.3. Pre zníženie otrasov a prašnosti spôsobenými nákladnými vozidlami v obci, po 

dohode s obcou Kechnec inštalovať na vhodnú lokalitu merače rýchlosti motorových 

vozidiel so záznamom a tým motivovať vodičov nákladných vozidiel znížiť rýchlosť 

na povolených najviac 50 km/h;  

7.1.4. Skrývkové práce nesmú byť realizované za nepriaznivých atmosférických podmienok, 

kedy dochádza k nadmernému prášeniu;  

7.1.5. Pri zabezpečovaní manipulačných a prepravných prostriedkov uprednostniť tie, ktoré 

spĺňajú imisnú úroveň EURO 4;  

7.1.6. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu mechanizmov, dopravných prostriedkov. Pri 

nakladaní kameniva na dopravné prostriedky dodržiavať predpísané zaťaženie, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu komunikácií;  

7.1.7. Zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov je nutné zakapotovať;  

7.1.8. Spevnené plochy vrátane príjazdovej komunikácie v bez zrážkovom a suchom období 

pravidelne polievať;  

7.1.9. Čistiť kolesá automobilov pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. úsek 

znečistený blatom;  

7.1.10. Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky hodnotenej činnosti budú zaradené do 

príslušných kategórií a druhov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov;  

7.1.11. Záber pôdy a pozemkov pre ťažbu nesmie byť plošný, ale uskutočňovanie skrývky 

vykonávať etapovite podľa plánu využitia ložiska;  

7.1.12. K rekultivačným prácam nevyužívať odpady (inertný materiál) z iných lokalít;  

7.1.13. Vhodne zvoleným spôsobom rekultivácie (založenie vodného útvaru so zatrávnenými 

brehmi a zeleňou) dbať na pôvodnosť druhov rastlín;  

7.1.14. Plán rekultivačných prác navrhnúť a realizovať s ohľadom na prítomnosť chráneného 

územia;  

7.1.15. Po ukončení ťažby, po dohode s obcou Kechnec zabezpečiť na vyťažených vodných 

plochách založenie chovu rýb a taktiež starostlivosť o chov rýb, rekultiváciu a údržbu 

okolia vodných plôch v majetku navrhovateľa;  

7.1.16. Zrealizovať úpravu 2 rizikových, nezaizolovaných stožiarov vedenia 22 kV napätia s 

ohľadom na ochranu vtáctva nachádzajúcich sa priamo v areáli ložiska štrkopieskov 

Kechnec (podľa Primeraného posúdenia vplyvov zmeny činnosti na územia sústavy 

Natura 2000 (Pačenovský, S., 2019);  

 

7.1.17. Zachovať stromoradie nachádzajúce sa severne od ložiska štrkopieskov, tiahnuce sa 

medzi obcou Kechnec a riekou Hornád;  

7.1.18. Do projektu rekultivácie areálu ložiska štrkopieskov po ukončení ťažby zahrnúť 

výsadbu stromov a vysadiť min. 50 ks drevín, do výsadby zahrnúť aj druhy divých 

ovocných stromov (jablone, čerešne, moruše);  

7.1.19. V prípade zistenia prítomnosti ropných látok (NEL) vo vode, tieto vody nesmú byť 

vypúšťané na priľahlé pozemky;  

7.1.20. Najmenej 30 dní pred ukončením ťažby štrkopieskov na príslušnej parcele predložiť 

na vyjadrenie Okresnému úradu Košice návrh na využitie odkrytej hladiny podzemnej 

vody v lokalite. K ukončeniu ťažby štrkopieskov spracovať projekt rekultivácie areálu 

ložiska štrkopieskov. Plán rekultivácie navrhnúť a realizovať s ohľadom na vyššie 

uvedené podmienky a prítomnosť chráneného územia, a predložiť na posúdenie 

Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.  
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7.2. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014534-003 zo dňa 05.11.2020: 

7.2.1. Ako držiteľ odpadov je žiadateľ povinný so vznikajúcimi odpadmi počas výstavby, ako aj 

počas prevádzky zariadenia nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávajúcich vyhlášok. 

7.2.2. Upozorňujeme na to, že žiadateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uvedením do 

prevádzky požiadať o súhlasy resp. ich predĺženia. 

7.3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014557 zo dňa 05.11.2020: 

7.3.1. Orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorý je kompetentný k vydaniu súhlasu 

k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je obec, v ktorej sa zdroj 

nachádza. 

7.4. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014594-002 zo dňa 25.11.2020: 

7.4.1. Navrhovaná činnosť je situovaná na územie v blízkosti hraničného úseku vodného toku 

Hornád a vo veciach týkajúcich sa hraničných vodných tokov dáva v zmysle ustanovenia 

60 ods. 1 písm. c) vodného zákona vyjadrenie Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o 

životné prostredie. 

7.4.2. Navrhovaná činnosť je situovaná do inundačného územia vodného toku Hornád určeného 

vyhláškou Okresného úradu Košice — okolie č. 2/2013 zo dňa 12. 12. 2013 a je potrebné 

rešpektovať ustanovenia citovanej vyhlášky a zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov. 

7.4.3. Na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných 

nevyhradených nerastov je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 

ods. 1 písm. d) vodného zákona (v prípade územia v blízkosti hraničného úseku vodného 

toku Hornád je povoľujúcim orgánom Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie).  

7.4.4. V prípade rozšírenia ťažby štrkopiesku na nové parcely vzhľadom na charakter činnosti (v 

inundačnom území vodného toku Hornád, odkrytie hladiny podzemných vôd) 

upozorňujeme na povinnosť preukázať súlad navrhovanej činnosti s článkom 4.7 Rámcovej 

smernice o vode v zmysle ustan. §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, t. j. bude potrebné 

požiadať Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s §16a 

ods. 1 o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa §16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona príp. rozhodnutia podľa §16a ods. 14 vodného zákona, v ktorom orgán 

štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky podľa 

§16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4. 

7.4.5. Súčasne upozorňujeme na povinnosť vypracovať resp. aktualizovať povodňový plán 

zabezpečovacích prác v súlade s §10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. a s 

ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Vypracovaný (aktualizovaný) plán 

zabezpečovacích prác je potrebné dať odsúhlasiť správcovi vodného toku a predložiť na 

schválenie tunajšiemu úradu. 

7.5. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2020/014622-004 zo dňa 08.12.2020: 

7.5.1. Akékoľvek odstraňovanie skrývky s vegetačným krytom vrátane agrocenóz je potrebné 

realizovať v mimohniezdnom období, aby nedošlo k zásahu do hniezdneho biotopu 

chránených stepných druhov avifauny, napr. prepelice poľnej, jarabice poľnej, chrapkáča 

poľného, cíbika chochlatého a iných druhov. Hniezdne obdobie je od 1.apríla do 31.júla. 

Daný typ biotopu sa stáva tiež dôležitým trofickým biotopom pre dravce, ako napr. orol 

ký, sokol rároh, ale aj pre bociana bieleho a ďalšie druhy. 
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7.5.2. Vhodné je realizovať ťažbu sústavou kaziet s výbežkami plytčín a polostrovov, prípadne 

ostrovčekov, čo evidentne zvyšuje biodiverzitu územia a znižuje pôdnu eróziu. 

7.5.3. Ponechať lokálne menšie (2-10m) úseky brehov ako strmé steny vhodné pre zahniezdenie 

brehule hnedej (Riparia riparia) alebo včelárika zlatého (Merops apiaster) a už existujúce 

steny, ktoré sú v smere ťažobných aktivít a boli obsadené uvedenými druhmi, nelikvidovať, 

ale ponechať ich do ukončenia hniezdenia, t. j. do konca júla.  

7.5.4. Vhodné je ponechávať brehové zárasty tŕstia alebo pálky širokolistej alebo úzkolistej pre 

hniezdne a úkrytové možnosti vodného vtáctva. 

7.5.5. Zabrániť neúnosnému znečisťovaniu vzniknutej vodnej plochy, aby nedošlo k úhynu 

živočíchov viazaných na toto vodné prostredie. 

7.5.6. Plán likvidácie a rekultivácie realizovať priebežne s postupom ťažobných prác a pri 

výsadbe drevín a v druhovej skladbe by nemali chýbať ani topole, ktoré časom budú 

vhodné aj na hniezdenie takých druhov ako je orol kráľovský. 

7.6. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-

2020/21174 KPUKE-2021/1523-1/4245/HT zo dňa 19.01.2021 právoplatného dňa 

05.02.2021: 

7.6.1. Správny orgán v konaní, začatom z vlastného podnetu dňa 26.10.2020 na základe podania 

ALAS Kechnec, s. r. o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, rozhodol, že je nevyhnutné 

vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie podľa §35 odseku 4b) 

pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk, 

predpokladaných v zemi na území stavby „Kechnec - Ťažba štrkopieskov“ v kat. území 

Kechnec na parcelách číslo KN-C 662/46, 662/47 a 662/70 a na všetkých parcelách 

dotknutých stavbou. 

7.6.2. Správny orgán podľa §36 odseku 1 a §39 odseku 3 pamiatkového zákona a Vyhlášky 

Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška”), určuje 

nasledujúce podmienky vykonávania výskumu: 

7.6.3. Druh výskumu: archeologický. 

7.6.4. Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: územie stavby „Kechnec — Ťažba štrkopieskov“ 

a na všetkých parcelách dotknutých stavbou. 

7.6.5. Spôsob vykonávania výskumu: 

7.6.5.1. Sondážny výskum pred začatím stavebných - výkopových prác: Archeologické 

sondy budú kopané mechanizmom s plochou lyžicou v rozsahu 20 sond po 

geologické podložie. V prípade zachytenia archeologických nálezov bude výskum 

pokračovať doskúmaním nálezov v ucelených nálezových situáciách a následnou 

dokumentáciou archeologických nálezových situácií a záchranou nálezov; 

7.6.5.2. vyhotovenie výskumnej dokumentácie. 

7.6.6. Nakladanie s nálezmi: 

7.6.6.1. Podľa §40 odseku 6 pamiatkového zákona je vlastníkom archeologických nálezov 

Slovenská republika. 

7.6.6.2. Podľa §39 odseku 12 pamiatkového zákona je oprávnená právnická osoba na 

vykonávanie výskumov povinná držať a chrániť archeologický nález až do 

odovzdania archeologického nálezu podľa §40 odseku 8 alebo až do prevodu 

vlastníckeho práva alebo správy podľa §40 odseku 9 pamiatkového zákona. 

7.6.6.3. Ďalší postup ochrany archeologických nálezov určuje §40 odseky 5-9 pamiatkového 

zákona. 

7.6.7. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

7.6.7.1. Uhradiť náklady na výskum podľa §38 odseku 1 pamiatkového zákona. 
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7.6.7.2. Uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s oprávnenou 

právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo 

Archeologickým ústavom SAV podľa §36 odseku 4 pamiatkového zákona. 

7.6.7.3. Najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto rozhodnutia 

písomne (alebo emailom na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) oznámiť 

správnemu orgánu začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá 

bude vykonávať archeologický výskum. 

7.6.7.4. Doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti 

oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum. 

7.6.7.5. Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskumu za účelom 

vykonávania štátneho dohľadu podľa §9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre 

určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa §39 odseku 9 

pamiatkového zákona. 

7.6.8. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný: 

7.6.8.1. Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej 

oprávnenou osobou, správnemu orgánu a Archeologickému ústavu SAV, podľa §39 

odseku 9 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia bude podkladom pre 

záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu. Výskumná 

dokumentácia bude spracovaná podľa §10 Vyhlášky a bude okrem iného obsahovať: 

7.6.8.1.1. výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej 

mapy (súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní) 

7.6.8.1.2. geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických 

nálezov 

7.6.8.1.3. grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20 

7.6.8.1.4. farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie 

7.6.9. Správny orgán žiada dotknuté stavebné úrady, aby sa toto rozhodnutie stalo, podľa §126 

odseku 1 stavebného zákona, súčasťou stavebného povolenia. 

7.7. Dodržať podmienky stanoviska Obce Kechnec č. OUKc 122/2021 zo dňa 16.04.2021:  

 Obec Kechnec žiada zaviazať stavebníka v texte územného rozhodnutia a následne aj 

stavebného povolenia nasledujúcimi podmienkami: 

7.7.1. Do priestorov výrobného závodu nie je možné privážať nekontrolovaný materiál, zeminu, 

suť a iný materiál, ktorého pôvod nie je podložený dokladmi o jeho nezávadnosti voči 

životnému prostrediu. 

7.7.2. Zakazuje sa do priestorov výrobného závodu privážať materiál, ktorý by mohol ohroziť 

kvalitu podzemných vôd v okolí závodu z dôvodu, že v oblasti sa nachádzajú vodné zdroje 

obce Kechnec. 

7.7.3. Ťažobná spoločnosť musí dbať na ochranu kvality vody v rámci vodnej plochy, ktorá 

vznikne po ťažbe. 

7.7.4. Ťažobné práce a zariadenia, ktoré budú vykonávať ťažbu, musia byť vykonávané s 

maximálnou ochranou vodných zdrojov. Na ťažbu využívať stroje a zariadenia, ktoré 

nebudú znečisťovať životné prostredie, aby nedošlo k úniku ropných látok, prípadne iných 

škodlivých látok do podzemných vôd. 

7.7.5. Prístupová miestna komunikácia, ktorá vedie ku ťažobnému závodu je kategórie MO 

6,5/30. Nakoľko daná komunikácia nebola dimenzovaná na zaťaženie nákladnej dopravy, 

je ťažobná spoločnosť povinná dbať na nosnosť prístupovej cesty, špeciálnu nákladnú 

dopravu dimenzovať tak, aby nedošlo k poškodeniu miestnej komunikácie v úseku od 

štátnej cesty I/17 po ťažobný závod. V prípade poškodenia miestnej komunikácie 

požadujeme, aby špeciálny stavebný úrad, ktorý bude povoľovať stavbu zaviazal ťažobnú 

spoločnosť na rekonštrukciu a spevnenie miestnej komunikácie, pričom všetky náklady na 

realizáciu bude znášať ťažobná spoločnosť. 
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7.7.6. Je potrebné dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky, dbať na rešpektovanie dopravného 

značenia a vývoz štrkopieskov realizovať nákladnými autami so zaplachtovaním, aby sa 

minimalizovala prašnosť v rámci obce Kechnec. 

7.7.7. Zakazuje sa vyvážať ornicu a zeminu mimo priestorov ťažobného závodu, resp. s ornicou 

musí byť nakladané v súlade s príslušnými rozhodnutiami Okresného úradu Košice-okolie, 

odbor pozemkový a lesný. 

7.7.8. Požadujeme po ukončení ťažobných prác zabezpečiť zarybnenie a chov rýb na vyťaženom 

priestore v rámci vzniknutej vodnej plochy. 

7.7.9. Požadujeme po ukončení ťažobných prác vykonať terénne úpravy, dbať na výsadbu 

stromov, kríkov a zelene. 

7.7.10. Požadujeme po ukončení ťažobných prác na vlastné náklady spoločnosti ALAS Kechnec, 

s.r.o., vybudovať v okolí vyťaženej plochy zariadenia pre športovo rekreačné využitie 

areálu, ktoré budú pozostávať najmä z : 

7.7.10.1. Vybudovania drevených mól pre rybárov s možnosťou lovu rýb, pripevnenia 

člnov pre rybárov 

7.7.10.2. Vybudovanie drevených oddychových prístreškov pre rybárov a verejnosť 

7.7.10.3. V rámci územia vybudovať priestory sociálneho zariadenia (WC, umývadlá, sprchy) 

pre návštevníkov areálu 

7.7.10.4. V rámci územia pri komunikácii riešiť parkoviská pre osobné automobily pre 

rybárov a návštevníkov areálu 

7.7.10.5. V rámci územia vybudovať jednoduchý objekt pre správcu areálu. Súčasťou objektu 

budú aj prístrešky pre separovaný odpad, ktorý bude vznikať od návštevníkov areálu 

7.7.10.6. V rámci územia vybudovať prepojovacie chodníky medzi jednotlivými prístreškami 

po celom obvode areálu 

7.7.10.7. V blízkosti existujúcich podzemných vedení vo vzdialenosti do 6m od osi realizovať 

len trávový výsev 

7.7.10.8. V rámci územia zrealizovať parkové a sadové úpravy s výsadbou miestnych drevín 

(nie invazívnych) 

Jednotlivé objekty riešiť v súlade s platným zákonom č. 50/1976 Z.z. (stavebným zákonom) 

7.7.11. Požadujeme zrealizovanie oplotenia celého areálu. 

7.7.12. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody 

a krajiny. 

7.7.13. Ťažobná spoločnosť je povinná dbať na ochranu životného prostredia, z dôvodu ochrany 

podzemných vôd a vodných zdrojov obce v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách. 

7.7.14. V prípade znečistenia miestnej komunikácie štrkopieskami požadujeme pravidelne čistiť a 

polievať miestnu komunikáciu, aby sa obmedzila prašnosť a neznižovala bezpečnosť na 

miestnej komunikácii, ktorá slúži aj ako spojovacia komunikácia s Maďarskou republikou. 

Vyššie uvedené podmienky obce Kechnec sú záväzné. 

7.8. Dodržať podmienky vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. č. 3954/2021/ zo dňa 

11.03.2021: 

7.8.1. Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových 

podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať 

na mieste. 

7.8.2. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.: 

7.8.2.1. Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je 

priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na 

zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a 

zdravia osôb a majetku. 

7.8.2.2. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené 

zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
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kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných 

vodičov je pri napätí 

a) od 1 kV do 35 kV vrátane 

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 

2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 

3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 

7.8.2.3. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 

elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 

2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

f)   vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosti a spoľahlivosť 

prevádzky sústavy. 

7.8.2.4. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 

presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 

zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

7.8.2.5. Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho 

nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť 

prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor 

pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách 

vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od 

dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na 

vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. 

7.8.2.6. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola 

porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia 

sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať 

bezpečné vzdialenosti podľa platných S TN. 

7.8.2.7. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými 

zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní 

odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. 

7.8.2.8. K umiestneniu stavby, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a 

pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené 

podmienky. 

7.8.2.9. Predmetné vyjadrenie slúži iba pre účely umiestnenia stavby. 

7.9. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ 

KE 1165/2021/7 zo dňa 19.05.2021: 

7.9.1. Upozorňujeme, že navrhovaná lokalita ťažby štrkov sa nachádza v území, ktoré bolo v 

rámci projektu „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v 

povodí Hornádu na území SR” vyhodnotené ako záplavové územie vodného toku Hornád 

pri prietoku vody Q100, pričom k zaplaveniu dotknutého územia dochádza už pri prietoku 

Q5. Pre katastrálne územie Kechnec bolo vyhlásené inundačné územie vodného toku 

Hornád na základe „Vyhlášky Okresného úradu Košice-okolie č. 2/2013 z 3.decembra 

2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom 

vodnom toku Hornád v katastrálnom území Kechnec“. 

7.9.2. Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 

ochrany k novo navrhovanej činnosti v rámci rozšírenia jestvujúceho ťažobného priestoru v 

uvedenej lokalite, v zmysle predloženej dokumentácie „Ťažba štrkopieskov – Kechnec“, 
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nebudeme mať námietky za predpokladu, že v rámci výkonu prác budú plne rešpektované 

podmienky v zmysle platných legislatívnych predpisov pre činnosti v inundačnom území 

vodného toku. 

7.9.3. Upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle §49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 

udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov. 

7.10. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor č. 

OU-KSPLO1-2021/005081-002 zo dňa 15.04.2021:  

7.10.1. Ak pri rozšírení ťažby dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako 

jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať §12 a §17 zákona č. 220/2004 Z. z. o 

ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej 

len zákon). 

7.11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-

KE-OSZP2-2021/022752-002 zo dňa 03.06.2021:  

7.11.1. Predmetná stavba/činnosť vyžaduje vydanie povolenia na niektoré činnosti podľa §23 ods. 

1 písm. d) vodného zákona „odkrytie hladiny podzemnej vody v dôsledku ťažby piesku, 

štrku alebo iných nevyhradených nerastov”. Podľa §60 ods. 1 písm. a) prvého bodu 

vodného zákona príslušným úradom na vydanie povolenia je okresný úrad v sídle kraja. K 

žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu, stanoviska 

dotknutých orgánov, stanovisko správcu vodohospodársky významného vodného toku, 

územné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o využití územia na ťažbou dotknuté územie, 

rozhodnutie, Záverečné stanovisko z procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v 

znení neskorších predpisov č. 1091/2020-1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 zo dňa 

23.04.2020. 

7.11.2. V prípade potreby používania odkrytej podzemnej vody pri úprave štrkopieskov je možné 

požiadať o vydanie povolenia na odber podzemnej vody v jednej žiadosti spolu s 

povolením na niektoré činnosti. 

7.11.3. Na celé obdobie ťažby štrkopieskov organizácia vykonávajúca ťažobnú činnosť musí mať 

schválený „Povodňový plán zabezpečovacích prác” vypracovaný podľa § 10 ods. 2 písm. 

d) zákona č. 7/2010 Z z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Príslušným úradom 

na schválenie je Okresný úrad Košice — okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Hroncova 13, 041 70 Košice. 

8. Rozhodnutie o námietkach: Námietky neboli vznesené  

 

Rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; nestráca 

však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o 

povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona, alebo ak sa začalo s 

využitím územia na určený účel. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
Navrhovateľ ALAS Kechnec, s.r.o. so sídlom Polianky 23, 841 01 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO : 36 593 443 podal dňa 18.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby „Ťažba štrkopieskov - Kechnec“  na parcelách KN–C č. 662/46, 662/47, 662/70 

k.ú. Kechnec.  

Nakoľko sa na danú činnosť uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 

stavebný úrad zverejnil kópiu žiadosti o umiestnenie stavby a územného konania o využití územia na 

úradnej tabuli obce Kechnec a zverejnil na internetovej stránke obce Kechnec spolu s informáciou 

ohľadom záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia SR.  
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Na stavebný úrad k žiadosti na územné konanie zo dňa 18.12.2020 boli predložené nasledovné 

vyjadrenia jednotlivých orgánov a správcov inžinierskych sietí a dotknutých organizácií, potrebné pre 

posúdenie hľadísk sledovaných v územnom konaní: 

- Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie 2x 

- Okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, vyjadrenie č. ORHZ-KS1- 

896-001/2020 zo dňa 03.11.2020 

- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-KS-

OSZP-2020/014534-003  zo dňa 05.11.2020 

- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko č. OU-

KS-OSZP-2020/014527  zo dňa 02.11.2020 

- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-KS-

OSZP-2020/014557  zo dňa 05.11.2020 

- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-KS-

OSZP-2020/014594-002  zo dňa 25.11.2020 

- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko č. OU-

KS-OSZP-2020/014622-004  zo dňa 08.12.2020 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 

2020/05872-03/923-PPL zo dňa 16.11.2020 

- Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6612035130 zo dňa 15.12.2020 

 

Dňa 08.01.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Doklad o zaplatení správneho poplatku 

 

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021 zo dňa 18.02.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie 

chýbajúcich dokladov.  

 

Dňa 10.03.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Krajský pamiatkový úrad Košice, rozhodnutie č. KPUKE-2020/21174 KPUKE-2021/1523-

1/4245/HT zo dňa 19.01.2021 

- ANTIK Telecom s.r.o., zakreslenie č. 1249/12/2020 zo dňa 14.01.2021 

Dňa 15.03.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Obvodný banský úrad v Košiciach, stanovisko č. 418/602/2021 zo dňa 5.03.2021 

 

Dňa 19.03.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, záverečné stanovisko č. 1091/2020-

1.7/mš, 19223/2020, 19224/2020 zo dňa 23.04.2020 právoplatné dňa 29.05.2020 

 

Dňa 20.04.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/EX/01246/2021/W zo dňa 09.03.2021 

 

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021 zo dňa 20.04.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie 

chýbajúcich dokladov.  

Obec Kechnec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznámila v zmysle § 36 ods. 4 

stavebného zákona začatie územného konania o využití územia dotknutým orgánom štátnej správy a 

známym účastníkom konania oznámením č. OUKc 438/2020-o, OUKc 23/2021-o dňa 20.04.2020 

formou verejnej vyhlášky a súčasne vzhľadom na to, že sú jej dobre známe pomery územia a pre dané 

územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 

upustila podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania. 

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Kechnec a internetovej stránke obce 

Kechnec po dobu 15 dní. 

 

Dňa 12.05.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 
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- Situáciu na podklade katastrálnej mapy 

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2021/013264-008 

zo dňa 11.05.2021 právoplatné dňa 11.05.2021 

- Výskumný ústav vodného hospodárstva, stanovisko zo dňa 07.04.2021 

- Krajský pamiatkový úrad Košice, rozhodnutie č. KPUKE-2020/21174 KPUKE-2021/1523-

1/4245/HT zo dňa 19.01.2021 právoplatné dňa 05.02.2021 s doložkou právoplatnosti zo dňa 

03.05.2021 

- Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-KS-PLO1-

2021/005081/002 zo dňa 15.04.2021 

- Obec Kechnec, stanovisko č. OUKc 122/2021 zo dňa 16.04.2021 

- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 3954/2021/ zo dňa 11.03.2021 

- SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0251/2021/Lö zo dňa 13.04.2021 

 

Obec Kechnec sa stanoviskom č. OUKc 122/2021 zo dňa 17.05.2021 vyjadrila k žiadosti o vyjadrenie 

k existencii podzemných vedení v jej správe a na žiadosť stavebníka z 12.05.2021 doložila stanovisko 

do spisu. 

 

Dňa 20.05.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., stanovisko č. CS SVP OZ KE 1165/2021/7 zo dňa 

19.05.2021 

 

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021-v1 zo dňa 20.05.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie 

chýbajúcich dokladov.  

 

Dňa 25.05.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Mapu povrchu na podklade katastrálnej mapy s vyznačením súradníc lomových bodov dotknutého 

územia v súradnicovom systéme JTSK v troch vyhotoveniach 

 

Dňa 04.06.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-KE-OSZP2-2021/022752-002 zo dňa 

03.06.2021  

 

Obec Kechnec listom č. OUKc 23/2021-v2 zo dňa 08.06.2021 vyzvala stavebníka na doplnenie 

chýbajúcich dokladov.  

Dňa 18.06.2021doplnil stavebník svoju žiadosť o nasledujúce doklady: 

- Hydrogeologický posudok vypracovaný spoločnosťou GEOTON s.r.o., Rastislavova 38, 040 01 

Košice dňa 15.06.2021 

Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

spolu s oznámením začatia územného konania stavebný úrad zaslal aj písomné vyhodnotenie spôsobu 

zapracovania podmienok určených v Rozhodnutí o EIA spolu s projektovou dokumentáciou stavby pre 

územné konanie v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona a požiadal ho o zaslanie záväzného 

stanoviska k predmetnej stavbe pre účely územného konania. 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vydalo záväzné stanovisko č. 8777/2021-1.7/mš 23951/2021 zo dňa 05.04.2021 doručené dňa 

18.05.2021, v ktorom konštatovalo, že návrh na začatie územného konania na predmetnú stavbu je 

v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. a s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a jeho 

podmienkami. 

Na stavebný úrad k žiadosti na územné konanie boli predložené vyjadrenia jednotlivých 

orgánov a správcov inžinierskych sietí a dotknutých organizácií, potrebné pre posúdenie hľadísk 

sledovaných v územnom konaní. 
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Námietky v územnom konaní neboli vznesené. 

Námietky a pripomienky vznesené z písomných vyjadrení účastníkov konania a dotknutých 

organizácií sú zapracované do podmienok pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby. 

Stavebný úrad udáva, že umiestnenie stavby je v súlade so záujmami všetkých dotknutých 

orgánov štátnej správy, ktorých povinnosťou je hájiť verejné záujmy a tým aj fyzických osôb v zmysle 

právnych predpisov vo vzťahu k stavebnému zákonu. 

Stavebný úrad posúdil návrh na začatie územného konania podľa § 37 stavebného zákona 

a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením 

nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozované práva a oprávnené 

záujmy účastníkov konania. 

Podľa ustanovenia §40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre 

právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods.2 stavebného zákona stanovil podmienky pre 

nové využívanie územia. Na základe vyššie uvedeného návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie o využití územia bude doručené účastníkom konania a dotknutým 

organizáciám formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona. Verejná vyhláška 

bude vyvesená na úradnej tabuli obce Kechnec a internetovej stránke obce Kechnec www.kechnec.sk 

po dobu 15 dní. 

Správny poplatok vo výške 100,- € zaplatený v zmysle položky 59, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zmysle zmien a doplnení. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Kechnec. Toto rozhodnutie je možné preskúmať 

súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

V zmysle § 140c ods. 8 stavebného zákona proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, 

ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu ( Rozhodnutie o EIA ) má právo podať 

odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania v takomto 

prípade je v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa 

zverejnenia povolenia na úradnej tabuli obce Kechnec a na internetovej stránke www.kechnec.sk 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Jozef Konkoly 

  starosta obce 

 

Príloha: mapa povrchu na podklade katastrálnej mapy vypracovaná Ing. Jozefom Thuróczym, 

hlavným banským meračom s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR, odbor banskej správy č. 

639/1994 

http://www.kechnec.sk/
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Doručí sa: 

 

Verejnou vyhláškou: 

 

1. Navrhovateľ: ALAS Kechnec, s.r.o.  Polianky 23, 841 01 Bratislava 

2. Obec Kechnec zastúpená starostom, Kechnec 19, 044 58 Seňa 

3. Gejza Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

4. Ing. Štefan Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu 

( 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

5. Ing. Katarína Ivánová, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného 

predpisu ( 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

6. Tibor Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

7. Štefan Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

8. Helena Ivánová, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

9. Vlastníci a užívatelia susedných parciel 

10. Známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom a 

stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté 

 

Dotknuté orgány: 

 

11. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

12. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 

Košice 

13. Okresný úrad Košice, odbor Životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice 

14. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice 

15. Okresný úrad Košice, Odbor pozemky a lesy, Komenského 52, 040 01 Košice 

16. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

17. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

18. SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

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

20. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 11 Košice 

21. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 01 Košice 

23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, 040 01 Košice 

 

Na vedomie písomnou formou: 

 

24. Navrhovateľ: ALAS Kechnec, s.r.o.  Polianky 23, 841 01 Bratislava 

25. Obec Kechnec zastúpená starostom, Kechnec 19, 044 58 Seňa 

26. Gejza Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

27. Ing. Štefan Iván, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu 

( 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

28. Ing. Katarína Ivánová, Kechnec 169, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného 

predpisu ( 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

29. Tibor Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 
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30. Štefan Iván, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

31. Helena Ivánová, Kechnec 256, 044 58 Kechnec – účastník konania v zmysle osobitného predpisu ( 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP ) 

32. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

33. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 

Košice 

34. Okresný úrad Košice, odbor Životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice 

35. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice 

36. Okresný úrad Košice, Odbor pozemky a lesy, Komenského 52, 040 01 Košice 

37. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

38. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

39. SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

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

41. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 11 Košice 

42. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

43. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 01 Košice 

44. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, 040 01 Košice 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa: 
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