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Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2020/008055-017

Vybavuje

23. 06. 2020

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva podľa § 7 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente: „Zmeny a
doplnky č.3 územného plánu obce Paňovce“, ktorý predložil obstarávateľ Obec Paňovce, zastúpená

starostkou, Paňovce 95, 044 71, Paňovce po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie :

Popis konania / Účastníci konania
Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

Výrok rozhodnutia
Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Paňovce“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal dňa 02.06.2020 od obstarávateľa Obec
Paňovce, zastúpená starostkou, Paňovce 95, 044 71, Paňovce podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Paňovce“.

Predmetom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sú nasledovné zmeny:
Premietnutie a zapracovanie rozvojových zámerov obce a požiadaviek právnických a fyzických osôb. Hlavným
cieľom zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade
s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. Ide o návrh nových obytných území na štyroch lokalitách pre
výstavbu rodinnných domov a plochy, ktoré sa z pôvodných výhľadových funkčných plôch pre výstavbu rodinných
domov menia na navrhované obytné plochy pre výstavbu rodinných domov. Spolu je navrhnutých na výstavbu 46
rodinných domov.
Predmetom riešenia ZaD č. 3 SÚPN – O Paňovce sú nasledujúce lokality:
Lokalita C – nachádza sa v J časti obce, pôvodný ÚPN navrhuje v tejto lokalite plochy pre obytné územie, plochy
RD v etape „rezerva“, ZaD č. 3 radia tieto funkčné plochy do etapy „návrh“,
Lokalita E – nachádza sa v SV časti obce, pôvodný ÚPN navrhuje v tejto lokalite plochy pre obytné územie, plochy
RD v etape „rezerva“, ZaD č. 3 radia tieto funkčné plochy do etapy „návrh“,
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Lokalita F – nachádza sa v SZ časti obce, pôvodný ÚPN navrhuje v tejto lokalite plochy pre obytné územie, plochy
RD v etape „rezerva“, ZaD č. 3 radia tieto funkčné plochy do etapy „návrh“,
Lokalita F je v riešení ZaD č. 3 rozšírená V smerom, kde je v súčasnosti umiestnené športové ihrisko Paňovce, na
tomto území sa v ZaD č. 3 navrhuje obytné územie, plochy RD.

Lokalita I – nachádza sa v S časti obce, pôvodný ÚPN navrhuje v tejto lokalite plochy pre rekreačné územie, ihriská
a šport, v riešení ZaD č. 3 sa táto plocha mení na obytné územie, plochy RD.

V riešení ZaD č. 3 sa navrhujú nové obytné územia, plochy RD, a plochy, ktoré sa z pôvodných funkčných plôch
menia na obytné územia, plochy RD, resp. sú zaradené do etapy „návrh“.
Nové obytné územia, plochy RD reprezentuje lokalita I (3 RD, 12 obyvateľov), a V časť lokality F, rozšírená na
plochu športového ihriska Paňovce (2 RD, 8 obyvateľov). Zmenu funkčných plôch predstavujú lokality C (30 RD,
120 obyvateľov), E (4 RD, 13 obyvateľov) a F (7 RD, 20 obyvateľov). Spolu v lokalitách C, E, F, I je navrhovaných
44 RD a 173 obyvateľov. Nárast počtu RD oproti pôvodnému ÚPN je teda o 44 RD a 173 obyvateľov.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona sa jedná o malú zmenu strategického dokumentu týkajúceho sa oblasti plánovania
resp. využívania územia. Tento strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Košice –
okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil
oznámenie na internetovej stránke MŽP SR a rozoslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zaujal za jednotlivé zložky odboru
starostlivosti o životné prostredie nasledovné stanoviská:

Listom č. OU-KS-OSZP-2020/008285 zo dňa 12.06.2020 z hľadiska ochrany ovzdušia v stanovisku uvádza, že
záujmové územie je situované na k. ú. Paňovce. Z hľadiska ochrany ovzdušia na základe hodnotenia kvality ovzdušia
v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie nie
je v oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia. Predmetnou zmenou nedôjde k výstavbe stredných ani veľkých
zdrojov znečisťovania ovzdušia. Obec je plynofikovaná.
Strategický dokument z hľadiska ochrany ovzdušia je možné akceptovať a nepožaduje sa, aby bol predložený
strategický dokument posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Listom č. OU-KS-OSZP-2020/008266 zo dňa 10.06.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva uvádza, že v tejto
etape nemá žiadne pripomienky. V zmysle § 99 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrí
k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii až pri jej prerokovaní.

Listom č. OU-KS-OSZP-2020/008333 zo dňa 15.06.2020 z hľadiska štátnej vodnej správy uvádza, že z hľadiska
ochrany vodných pomerov má k strategickému dokumentu nasledovné pripomienky:
- žiadame, aby bolo do strategického dokumentu pre všetky novonavrhované lokality dopracované riešenie
odkanalizovania a spôsob zásobovania pitnou vodou.

Dopravný úrad listom č. 13298/2020/ROP-004-P/23051 zo dňa 12.06.2020 uvádza, že na lokality riešené v rámci
prerokovávaných zmien a doplnkov nemá žiadne požiadavky, nakoľko sa nachádzajú mimo ochranných pásiem
Letiska pre letecké práce Čečejovce – Seleška a nie je v rámci nich navrhované ani žiadne využitie územia, ktoré
by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona.
Zistil však, že v schválenej územnoplánovacej dokumentácii predmetných obcí (návrh Spoločného územného plánu
obcí Debraď a Paňovce, Zmeny a doplnky č.3) nie sú zapracované požiadavky, ktoré žiadal v čase prerokovania
Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce Letecký úrad Slovenskej republiky rešpektovať a do
územnoplánovacej dokumentácie dopracovať. Tieto požiadavky neobsahuje ani prerokovávaná územnoplánovacia
dokumentácia, preto s ňou Dopravný úrad nesúhlasí.
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V grafickej časti sú ochranné pásma letiska zapracované len vo výkrese širších vzťahov a to v nedostatočnom
rozsahu, ktorý bol už v rámci procesu prerokovávania schválenej územnoplánovacej dokumentácie namietaný.
Záväzná textová časť (kapitola C.02.h Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území) neobsahuje žiadne
informácie týkajúce sa letiska a jeho ochranných pásiem a informácie o letisku neobsahujú ani iné kapitoly záväznej
časti.
V katastrálnom území obce Paňovce sa nachádza časť Letiska pre letecké práce Čečejovce – Seleška (časť vzletovej
a pristávacej dráhy spolu s pásmom vzletovej a pristávacej dráhy) (ďalej len „letisko“). Do časti katastrálneho územia
obce Paňovce zasahujú aj ochranné pásma tohto letiska, ktoré boli určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie
zn. 1-125/85 zo dňa 03.10.1985, a z ktorých vyplývajú pre katastrálne územie Paňovce nasledovné obmedzenia :

Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane stavebných a iných mechanizmov), porastov
a pod., ktoré je stanovené :
- ochranným pásmom vzletovej a približovacej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením v rozmedzí
nadmorských výšok 272,0 – 292,0 m. n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 2 %. T.j. v pomere 1:50 v
smere od vzletovej a pristávacej dráhy),
- ochranným pásmom prechodových prekážkových plôch s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok
270,0 – 297,0 m. n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 14,3 %. T.j. v pomere 1:7 v smere od vzletovej
a pristávacej dráhy),
- ochranným pásmom vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením v nadmorskej výške 297,0 m.
n.m.Bpv.
Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou je nadmorská výška stanovená ochranným pásmom s
nižšou hodnotou.
Nad výšky určené ochranným pásmom vzletovej roviny a prechodových plôch je zakázané umiestňovať akékoľvek
stavby, umiestňovať a používať akékoľvek zariadenia nestavebnej povahy a vysádzať a nechať rásť porast. Výšku
ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny je možné presiahnuť len na základe predchádzajúceho súhlasu
Dopravného úradu v prípade, že letovo – prevádzkové posúdenie preukáže, že navrhovaný objekt neohrozí
bezpečnosť leteckej prevádzky.
Na vzletovej a pristávacej dráhe a páse vzletovej a pristávacej dráhy nie je možné umiestňovať žiadne stavby a
zariadenia nestavebnej povahy. Taktiež nie sú na páse vzletovej a pristávacej dráhy prípustné žiadne zmeny terénu
bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu alebo vysádzanie iných porastov ako trávnatých, prípadne inú
funkcie, ktoré by mohli znemožniť leteckú prevádzku, alebo znížiť úroveň jej bezpečnosti.
Ďalšie stanovené obmedzenia:
- priestorom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (nové vedenia alebo prekládky existujúceho
vedenia elektrického prúdu VN a vyššieho napätia je potrebné riešiť podzemným káblom, ak podľa posúdenia
Dopravného úradu nie je navrhované vedenie tienené existujúcou neodstrániteľnou prekážkou).
V zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy v
povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných
zariadení, ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky na základe čoho je
potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas pri :
- stavbách a zariadeniach, ktoré by svojou výškou alebo charakterom mohli narušiť vyššie uvedené obmedzenia
určené ochrannými pásmami letiska,
- stavbách alebo zariadeniach vysokých 100 m a viac nad terénom /§ 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona/,
- stavbách a zariadeniach vysokých 30m a viac umiestnených na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu /§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona/,
- zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä
zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice /§ 30
ods. 1 písm. c) leteckého zákona/,
- zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje /§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona/.“
Prepracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, v ktorej budú zohľadnené a zapracované obmedzenia vyplývajúce
z ochranných pásiem letiska, žiadame predložiť k podrobnému posúdeniu a odsúhlaseniu. Ochranné pásma žiadame
do územnoplánovacej dokumentácie zapracovať do textovej aj výkresovej časti ako regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia obce Paňovce. Ochranné pásma majú byť zapracované do výkresu takej
mierky, aby boli prehľadné a zrozumiteľné (vrátane popisu názvov a obmedzujúcich hodnôt jednotlivých ochranných
pásiem).
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Dopravný úrad zároveň žiada preveriť, či navrhnuté funkcie územia v schválenej územnoplánovacej dokumentácii,
vrátane schválených predchádzajúcich zmien a doplnkov, ktoré neboli Dopravným úradom prerokované, rešpektujú
vyššie uvedené ochranné pásma. V prípade zistení, že využitie územia je navrhované v rozpore s ochrannými
pásmami letiska, žiadame tieto v rámci Zmien a doplnkov č. 3 územnoplánovacej dokumentácie odstrániť.
Z pohľadu dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené
podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov listom č. 4364/2020-5.3 29637/2020 zo dňa
22.06.2020 uvádza nasledovné stanovisko :
1. V katastrálnom území obec Paňovce (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov tak,
ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v
územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné
je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne
nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
3. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť
možnosti ďalšieho využitia územia.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) Výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) Výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s
výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona 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 č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Ministerstvo zdravotníctva SR listom č. S11165-2020-IKŽ-2 zo dňa 12.06.2020 uvádza, že katastrálne územie
obce Paňovce sa nachádza mimo kúpeľných území, území ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných
minerálnych zdrojov a mimo území klimatických podmienok vhodných na liečenie. Ministerstvo zdravotníctva SR
– Inšpektorát kúpeľov a žriedel na základe ustanovení § 40 ods.2 zákona č. 538/2005 Z. z. nie je v predmetnej veci
dotknutým orgánom.

Úrad košického samosprávneho kraja listom č. 4895/2020/ORRÚPŽP/20435 zo dňa 09.06.2020 uvádza, že požadujú
rešpektovanie nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, t.j. Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košického kraja,
ktoré boli schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2017. V prípade ak budú jednotlivé navrhnuté stavby a činnosti
podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, žiadame tieto konkrétne zámery posúdiť v súlade so zákonom
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pripomíname, že cestná infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy
ciest KSK a pre každý zásah do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný súhlas vlastníka.
Úrad Košického samosprávneho kraja pri splnení pripomienok súhlasí s navrhovaným strategickým dokumentom
„Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Paňovce“.

V prípade zistenia väčších skutočných vplyvov posudzovanej činnosti, ako sa uvádza v oznámení o strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
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Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanému
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďaľšom procese konania o schválení strategického
dokumentu podľa osobitných predpisov:
• Dopracovať riešenie odkanalizovania a spôsob zásobovania pitnou vodou pre všetky novonavrhované lokality.
• Rešpektovať nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu, t.j. Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Košického kraja, ktoré
boli schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2017.
• Cestná infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK a pre každý zásah do
cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný súhlas vlastníka.
• V k. ú. obce Paňovce sú evidované skládky odpadov. Skládky odpadov dodatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.
• V strategickom dokumente vymedziť ako riziko stavebného využitia územia, územie s výskytom potenciálnych a
stabilizovaných zosuvov a s výskytom stredného radónového rizika.
• Rešpektovať všetky ostatné pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.

Poučenie
Toto zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Doručí sa
1. Obec Paňovce, zastúpená starostkou, Paňovce 95, 044 71, Paňovce

Na vedomie
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor stratégie a rozvoja, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava,
2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01
Košice,
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava,
4. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice,
5. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
6. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice,
7. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja,
Komenského 52, 041 26 Košice,
8. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice,
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice,
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 01 Košice,
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kukučínova 24, 040 01 Košice,
12. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice,
13. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice (OO, OH,
ŠVS)
14. Okresný úrad Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice,
15. Okresný úrad Košice - okolie, Odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice,
16. Úrad KSK, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice,
17. Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Hodkovce,
18. Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša,
19. Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany,
20. Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Jasov,
21. Obec Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď,
22. Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce.

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru
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Doručuje sa

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégia rozvoja
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Agenda správy majetku, pracovisko Východ
Komenského 39 A
040 01 Košice
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
812 35 Bratislava
Slovenská republika

Dopravný úrad - divízia civilného letectva
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika

Okresný úrad KOšice, odbor cestnej dopravy a PK
Komenského 52
041 26 Košice
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Košice
Hlavná 25
040 01 Košice
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Ipeľská, KE 1 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
Kukučínova 24
040 01 Košice
Slovenská republika

Úrad KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Slovenská republika
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Obec Hodkovce
Hodkovce 2
044 21 Hodkovce
Slovenská republika

Obec Šemša
Šemša 116
044 21 Šemša
Slovenská republika

Obec Nováčany
Nováčany 144
044 21 Nováčany
Slovenská republika

Obec Rudník
Rudník 205
044 23 Rudník
Slovenská republika

Obec Debraď
Debraď 147
045 01 Debraď
Slovenská republika

Obec Čečejovce
Buzická 55
044 71 Čečejovce
Slovenská republika

Obec Paňovce
Paňovce 8
044 71 Paňovce
Slovenská republika


