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1. Vyhodnotenie pripomienok  z 2. prerokovania  
Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Rakovnica v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). 

Prerokovanie prebehlo v zmysle § 22, odst.1 stavebného zákona od 06.07. 2016 do 17.08. 2016, s verejným prerokovaním dňa 15. 07. 2016 

Stanovisko Pripomienky, vyjadrenia Vyhodnotenie 

1. Okresný úrad Košice, Odb. výstavby 
a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 
Košice 
č. OU-KE-OVBP1-2016/031791 z 09.08.2016  
Ing. Tóthová, 6001 230 

-  Stanovisko  § 22 ods.5: 
 
- vypustiť návrh ovocných sadov 
 
- zo záväznej časti z bodu 1. vypustiť “v návrhovom období do roku 2025“    

a z verejnoprospešných stavieb vypustiť ČOV v obci Rudná, pretože  to nie je VPS  
obce Rakovnica 

 
-  zo záväznej časti z bodu 1. vypustiť “v návrhovom období do roku 2025“ 

a z verejnoprospešných stavieb vypustiť ČOV v obci Rudná, pretože  to nie je VPS  
obce Rakovnica 

  
-  v záväznej časti  k VPS k bodu 2,6 doplniť „nesúkromného charakteru“ a bod 7 šatne, 

hyg. zariadenia, tribúna, občerstvenie a pod. je potrebné dať k multifunkčnému 
ihrisku 

 
- O preskúmanie  súladu  Zmien a doplnkov č. 1 Spoločného ÚPN-O Rudná, 

Rakovnica, Rožňavské Bystré, časť obec Rakovnica podľa ust. § 25 ods. 1 
stavebného zákona, je obec povinná požiadať tunajší okresný úrad. K žiadosti 
o preskúmanie je potrebné doložiť predmetné zmeny a doplnky, vyhodnotenie 
stanovísk a  pripomienok z prerokovania, návrh všeobecne záväzného právneho 
predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov a informatívnu správu 
o postupe obstarávania a prerokovania tohto návrhu.            

 

-  V zmysle ust. § 25 ods. 6 stavebného zákona Zmeny a doplnky č. 1 Spoločného 
ÚPN-O Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré, časť obec Rakovnica, ktorých obsah 
nebude v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej  dokumentácie vyššieho 
stupňa alebo s príslušnými právnymi predpismi, nebude možné schváliť. 

 
 
 

 
 
-  vypustené 
 
 
-  vypustené 
 
 
 
 
-  vypustené 
 
 
-  doplnené 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
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2.  Okresný úrad Košice,  Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, 
Komenského 52, 041 26 Košice  
č. OÚ-KE-OSZP1-2016/031893 z  02.08.2016,  
Ing. Róthová 6001 252 

-  vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. a/ zákona o OPaK 
    Súhlasí so ZaD č.2 ÚPN – O Rakovnica  za predpokladu dodržania podmienok:  
- rešpektovať chránené územia z hľad. ochrany prírody a krajiny - CHVÚ Slovenský 
kras a ÚEV Plešivecká planina 
- aktivity súvisiace so zastavaním územia neuskutočňovať v CHVÚ Slovenský kras 
-  vhodným spôsobom zachovať a zveľadiť všetky regionálne a lokálne prvky systému 
ekologickej stability 
- drevinové zloženie nových plôch zelene, izolačných pásov, musí zodpovedať 
pôvodnému zloženiu zachovalých lesných fragmentov, zvláštnu pozornosť venovať 
solitérom vysokej zelene, pri plánovaní výsadby zelene 
- zachovávať prirodzený charakter  vodných tokov ako biokoridorov rôznych kategórií, 
chrániť jestvujúcu sprievodnú zeleň 
- na vodných tokoch nevytvárať  nové migračné bariéry a zariadenia, ktorých výstavba, 
alebo prevádzka toky ochudobňuje o vodu, poškodzuje, alebo likviduje brehové porasty, 
resp. mení ich prírodný charakter 
- pri budovaní nových a rekonštrukcii existujúcich 22 kV elektrických vedení žiada 
uloženie  nových vodičov pod povrch zeme 

 
- berie sa na vedomie 
 
- akceptované - akceptované  
- akceptované  
 
- akceptované  
 
- akceptované  
 
- akceptované  
 
- akceptované 
 
 
 
- akceptované 

4. Okresný úrad Košice, Odbor opravných 
prostriedkov,  Komenského 52, 041 26 Košice 
č.OU-KE-OOP4- 2016/021443/Nan. 
z 22.08.2016, Ing. Nanincová, 055/6001307 

- sú uvedené ustanovenia § 12 o ochrane a využívaní PP 
 
- nesúhlasí s návrhom mimo hraníc zastavaného územia obce, tieto požaduje riešiť v 
ucelených častiach v nadväznosti na jestvujúcu zástavbu 
 
- v tab. č. 1 preveriť zmenu funkčného využitia v časti lok. č. 13, nové využitie lok. č. 
13b /táto časť nebola schválená) 
 
- v tab. č. 2 preveriť časť lok. č. 38 - pôvodnú  výmeru lok. č. 38 
 
- v sprievod. správe v časti B.1.4. je navrhnutá zmena katastrálnej hranice, v rámci 
riešenia ZaD  nie je možné navrhnúť amenu katastrálnej hranice obce 
 
- pred posúdením ZaD v zmysle stavebného zákona je potrebné požiadať Okresný úrad 
Košice, Odbor opravných prostriedkov o posúdenie podľa § 14 a udelenie súhlasu 
podľa § 13 zákona o ochrane a využívaní PP. 
 

- berie sa na vedomie  
 
 
- akceptované  
 
- akceptované  
 
 
- akceptované  
 
 
- akceptované 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
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6. Okresný úrad Rožňava,  Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, 
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,štátna správa 
na úseku vodného hospodárstva,  Ernesta 
Rótha 30, 048 01 Rožňava, 
č. OU-RV-OSZP-2016/008393 z 18. 07. 2016 
Mgr. Petro  0961736563 

vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 zákona NR SR 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 
 
-  návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky 
na čistenie vôd v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a Nariadenia vlády 
č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 
 
-  vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území (z pozemných 
komunikácií pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných a montážnych plôch), pri 
ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu 
povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných a povrchových 
vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení 
  
-   Pre ďalší rozvoj, či už bytový, výrobný, športový alebo rekreačný upozorňujeme na 
potrebu zachovať pobrežné pozemky pozdĺž tokov, kde v zmysle zákona NR SR č. 
364/2004 Z. z. o vodách podľa § 49 môže správca vodného toku a správca vodných 
stavieb alebo zariadení, užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti 
od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom 
vodnom toku  pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m 
od brehovej čiary. 
 
 -  v ďalšom je potrebné zabezpečiť ochranu inundačných území tokov, zamedziť v nich 
výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane 
pred povodňami. Uvedené skutočnosti doporučuje rešpektovať v návrhu programu 
rozvoja.  

 
 
 
 
- akceptované,  zapracované 
 
 
 
- akceptované,  zapracované 
 
 
 
 
 
- akceptované,  zapracované 
 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 

7. Okresný úrad Rožňava,  Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, štátna 
správa odpadového hospodárstva, Ernesta 
Rótha 30, 048 01 Rožňava 
č. OU-RV-OSZP-2016/008394 , z 12. 07. 2016, 
Ing. Šimkovič 

- vyjadrenie :  súhlas bez pripomienky k ÚPD 
 

- berie sa na vedomie 
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12.  Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, Špitálska, 048 01 Rožňava  
Ing. Hricková J. 
2016/01059-2-468/HŽPaZ z 28.07.2016 

- Záväzné stanovisko podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 
355/2007 Z.z.: 

- Súhlasí s návrhom ZaD č. 1 ÚPN-O. 

 
- berie sa na vedomie  
 
 

15.  Úrad Košického samosprávneho kraja, 
odbory ÚP, RR, dopravy, Námestie Maratónu 
mieru č.1, 042 66 Košice  
03444/2016/ORRUPŽP/22464 z  03.08.2016 
 Ing. Sekeráková 055/6196655, Ing. Restei 
055/7268252 

- v  Sprievodnej správe kap. A.1.1. uvádzať v odseku východiskové podklady presný 
názov dokumentu a to ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2009 a 2014. 

- v kap. B 1.2. uvádzať znenie tých záväzných regulatívov, ktoré majú dopad na k.ú. 
obce (neuvádzať regulatív 5.4 písm. c) územia historických jadier miest a k) územie 
Tokajskej vinohradníckej oblasti).  

- vo výkrese širších vzťahov doplniť regionálnu cyklotrasu 2882 Karpatská cyklistická 
cesta.  

- v dokumentácií zmien a doplnkov uvádzať aktuálne číslo cesty po prečíslovaní 
(pôvodné číslo III/526026, nové číslo III/3045) v zmysle rozhodnutia MDVRR SR o 
usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212-SCDPK/21695 zo dňa 13.04.2015. 

- v grafickej časti ponechať jestvujúce trasovanie cesty III/3045, nesúhlasíme 
so zakreslením  preložky cesty III. triedy ani vo výhľade. 

- vo výkrese č.2 Komplexný urbanistický návrh v západnej časti k.ú. nezakresľovať 
čiarkovane časť cesty č.II/526, ponechať jestvujúci stav (plná čierna čiara). 

- v sprievodnej správe v kap. D.1.1. Doprava je v texte uvedené, že cestu č. II/526 je 
potrebné zrekonštruovať a doplniť aspoň jednostranným chodníkom. K návrhu 
jednostranného chodníka pozdĺž cesty č.II/526 nemá pripomienky. Pripomína, že 
výstavba chodníkov je v kompetencií obce.  

- v  záväznej časti kap. III. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a 
technického vybavenia územia opraviť regulatív 3.1. „vykonať potrebné úpravy 
súvisiace so zlepšením technických parametrov cesty č.II/526 v úseku Rožňava – 
Štítnik“. Tieto úpravy sú riešené v rámci ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 
2014, preto je potrebné uvádzať príslušný regulatív z nadradenej dokumentácie:   

- 6.13. chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie 
a úpravy, a to: 

6.13.6. cestu č.II/526, úpravy v úseku Rožňava – Štítnik – smer Jelšava 
a uzol napojenia v Rožňave (I/67) a verejnoprospešnú stavbu 

- 1.6.6. cesta II/526, úpravy v úseku Rožňava – Štítnik – smer Jelšava a uzol 

-  akceptované,  zapracované  
 
 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
-  akceptované ,  zapracované 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
 
 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie, uplatní sa pri 
realizácii stavieb 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
-  akceptované,  zapracované 



Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Rakovnica 

 

 5 

Stanovisko Pripomienky, vyjadrenia Vyhodnotenie 

napojenia v Rožňave (cesta I/67). 

- v záväznej časti kap. III. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a 
technického vybavenia územia vypustiť regulatív 3.6., nakoľko ide o zásah do 
majetku Košického samosprávneho kraja. Nahrádza ho regulatív 3.7, ktorý je 
potrebné opraviť na: „každý zásah do ciest II. a III. triedy pri napojení 
vjazdov, pripojení miestnych a účelových ciest, realizácii chodníkov a inžinierskych 
sietí je potrebné odsúhlasiť s Košickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest 
a Správou ciest KSK, ako správcom“. 

- vo výkrese širších vzťahov zakresliť napojenie cesty č.II/526 v meste Rožňava na 
cestu č.I/67 podľa ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 resp. podľa 
aktuálnych údajov portálu Slovenskej správy ciest, a.s. (www.cdb.sk), kde cesta 
č.II/526 ústi na cestu č.I/16 (pôvodné číslo cesty I/50).  

- podľa ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014 riešeným územím prechádza 
VTL plynovod DN 100, PN 4,0 MPa. V dokumentácií zmien a doplnkov ÚPN-O je 
táto dimenzia DN 80, PN 2,5 MPa, preto je potrebné uvádzať zdroj tohto údaju.  

- Zapracovať do zmien a doplnkov podľa aktuálnych podkladov ŠGÚDŠ Bratislava 
(www.geology.sk) informáciu, že v rámci prieskumných území časť k.ú. obce 
zasahuje do oblasti, v ktorých nemožno vykonávať ložiskový geologický prieskum 
na ropu a horľavý zemný plyn (uviesť v kap. F1 sprievodnej správy, v kap. II. 
Záväznej časti v bode 4 a vyznačiť vo výkrese širších vzťahov).    

- V sprievodnej správe na str. 9 je potrebné opraviť číslo SKUEV na 0353 

 
 
 
 
 
 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
 
-  akceptované,  zapracované 
 
 
 
-  akceptované,  zapracované 

18. Ministerstvo ŽP, odbor geologického 
práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľud. Štúra 
1, 812 35 Bratislava  
Č. 3053/2016-7.3.; 40816/2016 z 19.07. 2016 
Mgr. Doboš, 02/57783230 

V k.ú. Rakovnica  sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) "Rakovnica - Mier 
- odval - ostatné suroviny (4269)" a LNN "Rakovnica - odval Mier . ostatné suroviny" 
 
V katastri sú evidované staré banské diela, ktoré žiada v ÚPN vyznačiť podľa priloženej 
mapy a v textovej a grafickej časti ÚPD  vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú 
ochranu. 
 
V katastri sú evidované skládky odpadov, ktoré odporúča dostatočne zohľadniť v ÚPD 
 
Predmetné územie spadá do stredého radónového rizika (zobrazené v priloženej 
mape),  ktoré môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a 

- akceptované, vyznačené do 
grafickej časti dokumentácie, 
v predmetných  územiach nie sú 
navrhnuté žiadne  funkčné 
plochy 

 
 
 
-      akceptované, vyznačené do 

grafickej časti       dokumentácie 
 

http://www.geology.sk/
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podmienky stavebného využitia tohto územia je potrebné posúdiť podľa zák. č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z.  
 
Informácie o geotermálnej energii sú na webovej stránke.. 

 
- akceptované, vyznačené do 

grafickej časti dokumentácie, 
v predmetných  územiach nie sú 
navrhnuté žiadne  funkčné 
plochy 

19. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 
823 05 Bratislava 
č. 14282/2016/ROP-002/22336 zo 18.07.2016 
Ing. Tomanová 0918 382 047 

- upozorňuje na nesprávnu informáciu, že riešené územie zasahuje do ochranných 
pásiem Letiska Košice 
 

-        akceptované,  vypustené 
 

20. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 
 0825 11 Bratislava 
č. 102/07/2016/DPSMK z 25.07.2016 
Ing. Bukovinský 052/2425200 

- súhlas s pripomienkami: 
- 1. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN - O Rakovnica riešia zmenu využitia a úprav funkčných plôch 

v intraviláne aj extraviláne obce v zmysle predloženej dokumentácie ZaD č.1  ÚPN-O 
Rakovnica 

- 2. aktualizácia existujúcich plynárenských zariadení, platné k dátumu vydania tohto 
vyjadrenia, sa nachádzajú v k.ú. Rakovnica, sú zaslané na adresu obce vo formáte PDF. 
Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné  zakresliť do ÚPN - O 

- 3. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení.  

- 4. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s 
podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe 
podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa sietí 

- 5. V prípade požiadavky na uskutočnenie existujúcich plynárenských zariadení 
prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať odd. prevádzky SPP-D, ktoré možnosť 
realizácie preložky posúdi a stanoví podmienky  jej realizácie 

- 6. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zriaďovať stavby v OP a BP plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených.  

- 7. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s 
procesom tvorby ÚPD vybavuje: SPP-distribucia, a.s., odd. stratégie siete - koncepcia a 
hydraulika MS, SPP-D a.s. - Ing. Vincent Bukovinský - pracovisko Poprad, Mlynské nivy 
44/b 825 11 Bratislava  

- 8. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D 
(plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej 
ochrany, elektrických káblov atď) je možné požiadať na adrese: SPP-distribucia, Mlynské 

 
- berie sa na vedomie 
 
 
- akceptované,  zakreslené 
 
- riešenie ZaD ÚPN-O rešpektuje a  
  premieta OP a BP plyn. zariadení 
 
- berie sa na vedomie, netýka sa priamo 
riešenia ZaD 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
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nivy 44/b 825 11 Bratislava , pracovisko Lučenec.  
- 9. Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovanai distribučnej siete a pripájania 

odberateľov, priemyselných a obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej  SPP-D sú 
obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-D: 
www.spp-distribucia. sk 

- 10. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN-O Rakovnica. Nie je súhlasným 
vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie 
je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území 

 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
 
- berie sa na vedomie 

21. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice  
č. 42129/GA/2016 z 25.07.2016 
Tibor Gazsi  055/610 1940 gazsi_tibor@vsds.sk 

-  požaduje pre novú výstavbu RD riešiť novú TS podľa priloženej prílohy 
- požaduje pri nových stavebných objektoch rešpektovať ochranné pásma existujúcich 

el. vedení a zariadení 

-  akceptované,  zapracované 
 
-  akceptované,  zapracované 

28. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 
82563 Bratislava 
č. 2294 - 5/120/2016 zo 15.07.2016 
Ing. Labiková, 40258209, Mgr. Čermák /229 

Na lokalitách riešených v ZaD č. 2 ÚPN - O Rakovnica neevidujú žiadne 
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 

-      berie sa na vedomie 

34. Okresný úrad Rožňava,  Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Ernesta 
Rótha 30, 048 01 Rožňava, č. OU-RV-OSZP-
2016/006226, z 10. 05. 2016,  Ing. Stanislav 
Lukáč 

Rozhodnutie podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z:z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov : 
Navrhovaný strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - O Rakovnica  
sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z:z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

- berie sa na vedomie 

Ing.Miroslav Genči 
Ing.Monika Genčiová 
Klára Bradáčová 
Rakovnica 93 
č.t.0905/823331, 058/7985259,  
Zo dňa 15.5.2016 

- Súhlasia s  novým riešením ZaD č. 1 - berie sa na vedomie 
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Dotknuté orgány, organizácie, právnické a fyzické osoby, ktorým bolo písomnou formou oznámené prerokovanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Rakovnica, a ktoré 
sa  v stanovenej 30-dňovej lehote nevyjadrili – v zmysle § 22, odst. 5 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa predpokladá, že s týmito zmenami a 
doplnkami súhlasia bez pripomienok. 
3. Okresný úrad, odbor pre cestnú  dopravu 
a pozemné komunikácie, Komenského 52 , 041 26 
Košice 

  

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

  

8. Okresný úrad Rožňava,  Odbor starostlivosti 
o životné prostredie, štátna správa ochrany 
ovzdušia, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava,  

  

9. Okresný úrad Rožňava, Odbor  cestnej dopravy 
a pozemných  komunikácií,  
Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava 

  

10. Okresný úrad Rožňava,  Pozemkový a lesný 
úrad 

  

11. Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového 
riadenia,  Špitálska 2, 048 01 Rožňava  

  

9. Okresný úrad Rožňava, Odbor  cestnej dopravy 
a pozemných  komunikácií 

  

11. Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového 
riadenia  

  

13.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného 
zboru 

  

14. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, 
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

  

17. Ministerstvo obrany   
22.Slovak Telecom, a.s.   
23.Orange Slovensko, a.s.   

24. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice 

  

25. SVP, š. p.,  Odšt. Záv. Ban. Bystrica, 
Partizánska 69, 974 98 B. Bystrica 

  

26. O2 Slovakia, s.r.o.   

27. UPC Broadband Slovakia, s.r.o.   
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29. Obec Rožňavské Bystré   

30.Obec Rudná   

31. Obec Kružná   

32. Obec Plešivec    

33. Obec Gemerský Sad   

 
V Košiciach 04.11.2016                                     Vypracovala: Ing. arch. Eva Mačáková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD a ÚPP 


