
Obec Huncovce
Stavebný úľad

Hlavná 29 059 92 Huncovce
c.J.: 5617t2020-Pk V Kežmarku, dňa 25.01.2021

ROZIJODNUTIE

Veľejná vyhláška

VEC : PAT3, spol. s ľ. o., gČo 40 g07 076), Rebarborova 1/C, Bratislava - zmena
rĺzemného rozhodnutia č. j. sÚ sĺľĺlz017 _ Pk, zo dňa 15. 03. 2018 o umiestnení
stavby : ,, Huncovské drevenice v obci Huncovce ", na pozemkoch parc. č.
KN C 272612,272912, líniová stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov
a Vel'ká Lomnica.

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 15. 03. 2018, pod č. sÚ 5484/2ol7-Pk
rozhodnutie o umiestnení stavby : ,, Huncovské drevenice v obci Huncovce '! na pozemkoch parc. č'
KN c 2726/2,2729/2, líniová stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov a vôlka Lomnicä, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 26. 04' 2018. Dňa 14. 05.2o2o, pod č- sU 383 l/202o _ Pk, vydala obec
Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, predĺženie platnosti územného ľozhodnutia, kioré vydala
obec Huncovce, ako pľíslušný stavebný úrad, dňa 14.05. 2020,pod,č. sÚ 383ll2o2o _Pk.

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úľad, podl'a $ 41, $ |l'ĺ a $ l40 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zitkon), v znení zmien a doplnení, podlä $ 4
vyhlášky Ministerstva životného prostredia sR č. 453l2ooo Z. z., ktorou sa vyŕonávajii niektóľé
ustanovenia stavebného zákona , podl'a $ 46 zák. č. 7111967 Zb. o spľávnom konaňí, vo veci
žiadosti o zÍnenu územného rozhodnutia stavby takto :

mení rozhodnutie zo dňa 15. 03. 2018, pod č. j. sU 5484t20l7 _ Pk,

o umiestnení stavby :

,, HuncoYské dľevenice v obci Huncovce ", na pozemkoch parc. č. KN C2726t2r272gt2,
lÍniová stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica.

Zmena snočíva :
- zmena stavebného objektu so 01 Komunilaĺcie a spevnené plochy

so 02 Splašková kanalizĹcia
SO 03 Vodovod- 333i_3l ä'ffi.."ffi?.1'jľu,

- so 04 - 03 odbeľné elektrické zariadenie- SO 04 - 04 Trafostanica22lL,4ky



nové stavebné objekty : So 05 Cesta Malý Slavkov _ Slavkovslľý jarok
so 06 Most nad Slavkovslcým jarkom
so 07 Zemné pľáce a paľkové úpravy

so 07 - 01 Zemné pľáce
so07-02 Paľkovéúpravy

Popis zmien :

obslužná komunikácia oKl
Je navrhnutá v kategórii Mo 7 ,5140 s jednostranným cyklochodníkom (spoločná pešia a cyklistická

komunikácia) šírky 3,0m oddeleným od vozovky zrl.ýšeným obrubníkom ä deliacim zeleným pásom
šírky 1,0m. Komunikácia je obojsmerná dvojpruhová so šírkou vozovky 6,50m, jazdnými pruhmi
2,75m avodiacimi pružkami 0,50m. Smerové vedenie zodpovedá ľiešeniu zĎÚn sdróbnymi
úpravami. Smerové oblúky sú navrhnuté v rozmedzí l00 - 400m. Výškové vedenie je v maximáinej
miere prispôsobené terénu pre umožnenie lhhkého prístupu k dreveniciam a začleneníu do pľírodnéhó
prostredia. Maximálny e:?!i?ny sklon 2,.9Yo, minimálny 0,7%o. Priečny sklon je jednostranný 2Yo.
Dlžka komunikácie je l000,0m s predpokladaným naznačeným pokačovaním za KÚ na seveľ. Je
uvažovaná ako hlavná cesta' na ktorú sa pľipájajú v stykových križovatkách vedl'ajšie cesý - obslužné
komunikácie oK2 a oK3.

obslužná komunikácia oK2
Je navrhnutá v kategórii Mo 6/30 s jednostranným chodníkom šírky 1,50m oddeleným od vozovky

zvýšeným obrubníkom. oK2 bude súžiť na priamy prístup k väčšine dreveníc. Komunikácia je
obojsmeľná dvojpruhová so šírkou vozovky 5,0m ajazdnými pľuhmi 2,5m. Výškové vedenie je
prispôsobené terénu pre umožnenie l'ahkého prístupu k dreveniciam a začleneniu do pľíľodnéňo
prostredia. Smerové oblúky - s polomermi 30 _ 3500m. Maximálny pozdíŽny sklon je 5,6%,
minimálny 0,5%. Pľiečny sklon je jednostranný zyo.oÍzkakomunikácie.|e iot+,+9m. V trase sa budú
nachádzať dva rúrové priepusty na občasnom toku odvodňujúcom lúku, ktorého úpravaje pľedmetom
samostatného stavebného objektu.

obslužná komunikácia oK3
Je navľhnutĺä v kategórii Mo 6/30 s jednostranným chodníkom šírky l,50m oddeleným od vozovky

zvyšeným obrubníkom. Má funkciu dopravného prepojenia komunikácií oKl a oK2 a priamehô
prístupu k dreveniciam. Komunikácia je obojsmeľná dvojpruhová so šírkou vozovky 5,0m ajazdnými
pľuhmi 2,5m. Smeľový oblúk má hodnotu 500m. Výškové vedenie je prispôsobené teľénu. PozdÍžny
sklon je konštantný 0,55yo. Priečny sklon je jednostranný zN.oizkakomuňikácie je l34,58m. V tľasl
sa vybuduje ľúroqý pľiepust na občasnom toku odvodňujúcom lúku, ktoľého úpravu rieši samostatný
stavebný objekt.

okružná križovatka
Z dôvodov spomalenia dopravy v ľekeačnej zóne apľipojenia štyroch ľamien je navrhnuté

kižovanie dopravných prudov v okružnej kižovatke s vonkajším polomeľom obrubníka 37,00m
a šíľkou vozovky na okruhu 6,50m, z toho šírka jazdného pruhu medzi vodiacimi prúžkami je 5,50m.
Priečny sklon je v zmysle TP 0412004 ssc 2,5% k vonkajšiemu okraju. odvodnenie je uvažované na
pril'ahlý terén a tomu je prispôsobená aj niveleta po okuhu. okem nespevneného stredového kruhu,
ktoý je ľiešený v rámci objektu sadorných úprav, je pre možnosť pľejazdu rozmerných vozidiel
navrhnuý prstenec šírky 2'00m spevnený dlažbou a pľev,ýšený o 50mm betónoqým nábehovým
obrubníkom. Juhoápadné rameno bude do pokračovania ýstavby slúžiť ako vjazd na suseáné
pozemky.

S ohl'adom na predpokladanú nízku intenzitu chodcov a cyklistov v rekreačnej zóne je na oKl
a oK4 navľhnutá spoločná cestička - cyklochodník šírky 3,0m.



Konštľukcie vozoviek a chodníkov

' Vozovky aj cyklochodník sú navrhnuté s asfaltobetónovým krytom, chodník s dláždeným
betónoqým krytom. okrajové zvýšené obruby vozoviek sa vybudujú z obrubníkov prierezu l50l25o
s pľev'ýšením l00mm nad vozovkou, zalícované prieľezu 100/200mm; pre polomery do 8m vrátane sa
použijú oblúkové obrubníky. Na bezbariérovú úpľavu priechodov sa pieqýšenie zriadi na v'ýšku
20mm. Na vonkajšie obruby mimo vozovky sa osadí obrubník 50/200mm. Je nutné dbať na doklädné
zhutnenie a úpravu podložia a všet\ých konštrukčných vrstiev vozovky, cyklochodníka aj chodníka
preukázané skúškami.

Konštrukcia vozovky - obsluŽné komunikácie:
asfaltobetón AC l l obrus; CA 35/50; il; STN EN 13108-l
spoj. postľek; PS; EKM; 0,5kým2; sTN 73 6129-|
asfaltobetón Ac 16 |ožný;CA 35/50; il; STN EN 13108_l.....
infiltľ. postľek PI; EKM; l,5kým2; sTN 73 6129-|
cem. stmelená vrstva CBGM c8/l 0; STN 73 6124-l

spolu

Konštrukcia vozovky _ v jazdy cez cyklochodník :
asfaltobetón Ac l l obrus; CA 35/50; il; STN EN l3l08-l ''.
infiltr. postrek PI; EKM; l,5kým2; sTN 73 6129-|
cem. stmelená vrstva CBGM C8/1 0; STN 73 6124-1...

spolu

Konštrukcia cyklochodníka na oKl, oK4:
asfaltobetón Ac l l obrus; CA 35/50; il; STN EN l3l08-l..
infiltr. postľek PI; EKM; l,5kým2; sTN 73 6129-|
cem. stmelená vrstva CBGM c8/l 0; STN 73 6124-1............

.5Omm

............70mm

l80mm

500-560mm

40mm

l60mm

400mm

...40mm

l20mm

spolu

Konštrukcia chodníka:
bet. dlažba; DLB; STN 73 613l-l..........
lôžko zo fľ.4-8; Šo; sľľ 73 6t26'

300mm

........60mm
..........40mm

spolu 300mm

Stmelená podkladová vľstva CBGM musí byť proti vzniku reflexných trhlín v asfaltobetónoqých
vĺstvách prerušovaná pracovnými škárami na celú výšku po celkoch veľkosti maximálne l0x10m.
Unosnosť ochľannej SD vrstvy cestných komunikácií musí byť Eo"o E l00 MPa pri Ea"n/ E6.g < 2,5

Odvodnenie
Zráňková voda z cestných komunikácií bude odvodnená na teľén a do ľigola, z neho na oK4 cez

lapačnečistôtacez priepust po hlavnou cestou pri moste do Slavkovského jarku' Zcyklochodníka
a chodníka bude odvedená pľiečnym sklonom na pril'ahlý terén pre moŽnosi vsakovania zrižkovej
vody do terénu. Rigol je v miernych sklonoch do 3% navrhnuý zemný so zahumusovaníň
azatráxnením, vstľmších sklonoch sa vybuduje zkamennej žulovej dlažby do betónu' vmieste
vjazdov k dreveniciam so zosilnenou konštrukciou vyznačenou vo vzorových priečnych ľezoch.
Trativody sú nevyhnutný Pre odvodnenie cestnej pláne a ým zároveň pre zabezpečinie jéj únosnosti.
Dno trativodov je v hlbke l,20m pod upľaveným terénom; minimálny spád trativódu je 0,5oÁ.
V zmysle TP ll2/20l9 ssc sú navrhnuté cestné komunikácie zaradené do kategórie t _ ipevnené



plochy s bezpľoblémovým odtokom a s klasifikáciou vel'mi nízkej pľiemernej dennej intenzity
pľemávky (do 300 vozidiel/deň). Priesakovú (z trativodov) aj povrchovú zráŽkovú vodu ž ľiešenýcĺl
spevnené plôch (obslužné komunikácie, cyklochodník, chodník, vjazdy k dreveniciam) možno zaradiť
do skupiny 0 aŽ l, t. j. neznečistená až mierne znečistená voda' Na základeuvedeného zatriedenia sa
trativody s qýlučne priesakovou vodou zaústia do vsakovacích jám 2,0l2,0/2,0m vedl'a cestných
komunikácií vyplnených dľveným kamenivom frakcie 32-l20mm na qýšku l,50m prekrytým
výaženým humusom v hľúbke 0,5m, povľchová voda sa okem úsekóv s vpustamí pon"ónĺ
s povrchoým odtokom na pril'ahlý terén a vsakovaním cezzatrávnenú humusovú vriwu v zmysle tab.
4 TP l l2l20l9. V smerových oblúkoch s klopením vozovky k zýšenému obrubníku sa osadiadťd!é Ypusty, ktoých pľípojky budú zaústené do vsakonu"_í.h jám cez lapače nečistôt. Vpusý s
prípojkami sú súčasťou objektu kanaliácie.

Zemné práce

Podľa IGHP - sondy 0l-06 - sa v podloŽí pod vrstvou humusu 200mm nachádzajú podmienečne
vhodné aŽ nevhodné zeminy, íly, íly piesčité, íly štrkovité zatriedené ako F2, F4,F6,F-8. vzhlhdom na
uvedené ýsledky orientačného IGHP a lokalitu s chladnými zimami s nadpríemern1ým počtom

1_r1ovych dní je pre cestné komunikácie navrhnutá úpľava cestnej pláne 
_štrkodrvinou 

hrúbky
250mm. Príprave cestnej pláne treba venovať zvýšenú po'o.nosť a postup konzultovďť
s geotechnikom. Pri úprave podložia je nutné najprv vybudovať krátky skúšobný úsek s upravenou
pláňou apo vyhodnotení statických zaťaŽovacích skúšok zvoliť d'alší postup výstavby. Itiini*álnu
návrhová únosnosť v úrovni cestnej pláne (na upľavenom podloží) 

_.u.i 
byt' aspoň 45 MPa.

Nevyhnutné sú pravidelné kontľoly staticlcými zaťažovacími skúškami. Pri zemnýôh prácach je
nevyhnutný geotechnic\ý dozor. Prípadnú nevhodnú navrážku a odpady je potrebné oástrániť, zemiňu
je nutné odvieď na riadenú skládku' Pľebytočná výažená zemina vrátane odhumusovanej zeminy sa
odvezie do 15 h ľ skládku - upľesní sa dohodou medzi investorom,dodávatelbni aorgánmi
samospľávy. Na zahumusovanie sa použije pľebytok výaŽenej humóznej vľstvy 

"ri-*do,k dreveniciam (ľieši príslušný objekt) - zahumusovanie a zatrávnenie je predmetóm objektu saáových
úprav. Výaženú zeminu nepoužitelhú do násypov pod cestné komunikĺície možno požiť nu zhutniné
dosypávky po stranách komunikácií a medzi cestnými komunikáciami á cyklochodníkmi,
resp. chodníkmi. Na zamokrenú plochu pri Slavkovskom jarku je nutné po odhumusovaní 600mm
vy-budovať dôkladne zhutnený kamenný zálhoz z lomového kamóňa (vyznäčené v rezoch km 0,550-
KU) s vrstvami drveného kameniva frakcie 8-l00mm v hrúbke 2x 20bmm pod zemným násypom.
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných objektov sa neimie
používať vibľačný zhutňovač.

Dopľavné značenie

Dopravné značenie trvalé vodorovné
Vodorovným značením nástrekom bielou sa vyznačia deliace čiary, priechody pľe chodcov

a_cyklistov, symboly na cyklochodníku, dopravné tiene na okružnej kižovátke. voáiaôe prúŽky sa
okrem okruŽnej kľižovatky vzhlädom na šírkujazdných pľuhov menš]u ako 3,0m vyznačovaŕ nebúaĺ.
Dopravné značenie trvalé nislé

Spodný okraj značiek musí byť umiestnený minimálne 2000mm nad upraveným terénom.
Dopľavné značenie počas ýstavby

Vý.sfvba bude prebiehať na odlählom pozemku stavebníka mimo verejnej dopravy, pľiiazd na
stavenisko je možný po existujúcej miestnej obslužnej komunikáciĺ- vôuci trĺaty. šuvtov
s pokračovaním po polhej ceste cez brod na Slavkovskom potoku, ktoý si dodávatel' móže spevniť
napr. cestnými panelmi. Z uvedeného dôvodu sa s dopravným značením počas qýstavby pri buäovaní
komun ikácií neuvažuje.



oDKANALIZovAME Úznnĺua - ZMENA (so 02)
Vnavrhovanej rekreačnej zóne je navrhnutá delená kanalizačná sústava. Splašková kanalia{cia

zabezpeč,i odvedenie výhradne splaškoých odpadoqých vôd zbudúcich nehnutelhostí do Čov
v obci Malý Slavkov, ýstavba ktorej sa v súčasnosti ľealizuje. Kapacita Čov v obci Malý Slavkov
má dostatočnú kapacitu a umoŽní vyčistenie pľitekajúcich splaškových odpadoých vôd z navrhovanej
lokality.

Navrhovaná splašková kana|izácia v plnej miere ľešpektuje dokument ,,Malý Slavkov _ Generel
rozvoja vodného hospodárstva", ktoý pre obec Malý Slavkov v roku 2019 vyptacovala PVS, a.s.

Zrážkové vody znavrhovaných komunikácií, chodníkov a pril'ahlých spevnených plôch budú
odvádzané v prevažnej mieľe do prilhhlých zelerľ.ých pásov.

Splaškovú kanalizáciu navľhovanú v ľámci tejto stavby bude možné uviesť do prevádzky až po
sprevádzkovaní Čov v obci Malý Slavkov.

so 02 - 01.1 Splašková kanalizácia _ I. etapa
Výškové usporiadanie navrhovaných komunikácií, pril'ahlého terénu a splaškovej'kanalizácie

umožňuje gľavitačné odvedenie splaškoqých odpadových vôd z riešeného územia do Čov v obci
Malý Slavkov.

Splašková kanaliúcianavrhovaná v I' etape ýstavby pozostáva z nasledujúcich stôk
Názov stoky Profrl oíika
Zbeľač ,,S" 300 3 256,0 m
Stoka,,SD" 300 I 185,0 m
Stoka ,,SE' 300 420,0 m
Stoka..SF" 300 90.0 m
Splašková kanaliácia spolu 4 95l,0 m

Zberač..S"
Zbeľač,,S" jo kmeňovou kanalizačnou stokou, ktorá vfiorí podmienky pre odvedenie splaškových

odpadoqých 1ôd zo všetkých výhl'adových lokalít situovaných úpadne od obce Malý Slavkov do
rozostavanej Čov v obci Malý Slavkov.

Kanalizačný zberač ,,S" j€ zaústený do existujúcej splaškovej kanaliácie vybudovanej na pravej
Slavkovského potoka. Existujúca splašková kanaliácia zabezpečí odvedenie odpadoých vôd do
CoV v obci Malý Slavkov.

od zaústenia do existujúcej splaškovej kanaliácie je zberač ,,S" vedený súbeŽne so Slavkovským
potokom. Po staničenie cca 300,0 je kanalizačné potrubie situované v pľevažnej miere v priestore
existujúcich miestnych komunikácií. V šachte Sl9 sa trasa lomí , kižuje Slavkovský potok v rkm cca
2,100.

V mieste kríženia so Slavkovským potokom bude kanalizačné potrubie obetónované, pričom kľytie
kanali

Za Slavkovským potokom je kanalizaéné potrubie vedené v miestnych komunikáciách smerom do
budúcej ľekreačno - obytnej zóny situovanej ápadne od obce Malý Slavkov. Do zberača,,S" budú
v tomto území qýhl'adovo zaústené stoky splaškovejkanalizácie z jednotliých ulíc'

Za rekreačnou zónouje zberač ,,S" vedený pozdiž Slavkovského potoka smerom k ľekreačnej zóne
,,Huncovské drevenice - II. etapa". Trasa kanalizačného zberača je v tomto území vedená mimo
ochranného pásma biokoridoru BKl Slavkovský jarok, ktoré je deťtnované v šírke 50 m od brehovej
čiary potoka. Pred rekreačnou zónou kiŽuje kanalizačný zberač preložku Slavkovského potoka.
V mieste kríženia bude kanalizačné potrubie obetónované, krytie potrubia min. 1,2 m.

V priestore stavby ,,Huncovské dľevenice _ I[. etapď' je zberač ,,S" vedený v chodníku súbežne
s navrhovaným vodovodom. Do zberača,,S" budú postupne zaústené stoky splaškovej kanatiácie
z budúcich ulíc. Zberač 'S" 

j€ ukončený v blízkosti navrhovanej okužnej križovatky, kde je so
zberača,,S" zaústená stoka,,SD" a ýhl'adová splašková kanaliácia z lokality ,,Smrekovec".
Zberač 

'S" 
j€ navrhnuý v dižke 3256'0 m , profil potrubia DN 300 je konštantný v celej aĺzte.



Stoka..SD"
Predmetná stoka zabezpečí odvedenie ýhľadne splaškoých odpadoých vôd z prevažnej časti

rekeačnej zóny ,,Huncovské drevenice _ I. etapa". V úseku 0,o - 180,o je kanalizačné potrubie vedené
v priestore navrhovaného chodníka, následne sa trasa lomí a aŽ do konca je vedená v osi budúcej
komunikácie. Stoka ,'SD" je navrhnutá v dĺzke 1l85,o m, profil potrubia DN j00.

Stoka..SE*

Stoka,,SE" zabezpečuje odvedenie splaškoých odpadoqých vôd zo severozĺpadnej časti riešeného
územia. V úseku 0,0 - 140,0 je kanalizačné potrubie vedené v osi budúcej komunikácie, následne sa
trasa lomí aaŽ do konca je vedená v.priestoľe navrhovaného chodníka súbežne snavľhovaným
vodovodom. Stoka,,SE" je navrhnutá v dižke 420,0 m, profil potrubia DN 300'

Stoka..SF"

Uvedená stoka zabezpečuje odvedenie splaškových odpadoqých vôd zcentrálnej časti rekreačnej
zóny. Stoka ,,SF"je vedená v prevaŽnej miere v priestoľe navrhovaného chodníka súbežne s budúcim
vodovodom. Stoka,,SF" je navrhnutá v dĺzke 90,0 m, profil potrubia DN 300.

so 02-01.2 Kanalizačné prípojtcy I. etapa
KaŽdá nehnutelhosť bude odkanalizovaná samostatnou kanalizačnou prípojkou. Kanalizačné

prípojky sú od zaústenia do kanalizačného zberača, ľesp. do stôk splaškovej kanaliácie vedené priamo
na stavebný pozemok. Kanalizačné prípojky budú ukončené v ľevíznej šachte profilu min. DN 400,
ktorá sa vybuduje na majetkovej hranici.

Celkovo je potrebné v tejto etape ýstavby vybudovať 44 kusov kanalizačných prípojok. Územie
/plochď nad kanalizačnou 

'prípojkou 
v šírke 0,75 m od jej osi nesmie byť zastavané ani vysadené

stromami. Minimálny pozdlžny sklon prípojky DN150 je 2%o.Yyhotovenie kanalizaénej prípojý musí
byť vodotesné.

Mateľiál potľubia a uloženie potľubia
Na výstavbu splaškovej kanalizície bude použité potrubie z hydraulicky hladkých plnostenných rúr

_ PVc, PP kruhovej tuhosti min. SN 8. Kanalizačné prípojky sa vybudujú z rúr profilu DN l50.
Potrubie bude uloŽené do štrkopieskového lôžka a obsype sa štrkopieskom do výšky min. 300 mm

nad vrchol potrubia. V lomoých bodoch kanalizácie, resp. v priamych úsekoch v max. vzdialenosti
50,0 m sa vybudujú typizované revízne šachty. Po celej díŽke sa nad potľubie ľozprestrie ýstraŽnát
fólia hnedej farby.

zÁsoBovAI\ľIE voDou - ZMENA (so 03)

so 03 - Verejný vodovod
Navrhovaná rekľeačná zóna ,,Huncovské drevenice - I. etapď' sa nachádza v blízkosti obce Malý

Slavkov, pričom priamo nadväzuje na stavbu ,,Huncovské drevenice _ II. etapď'. V blízkosti
áujmového územia sa ároveň nachádza rekreačná zóna,,Smľekovec...

V roku 2019 vypracovala PVS, a.s. pre obec Malý Slavkov dokument ,,Malý Slavkov - Generel
rozvoja vodného hospodárstvď'. Uvedený dokument ľieši dodávku vody pre obec Malý Slavkov
a pril'ahlé rekreačné zóny ako aj odvedenie splaškoých odpadorných vôd z celého zaujmového
územia.

Pri návľhu technického riešenia ásobovania vodou obce Malá Slavkov a jednotliqých rekreačných
zón sa vychádzalo z uvedeného dokumentu.

Zdrojom vody pre celé dotknuté územie je vodojem Velká Lomnica VDJ 2xl000 m3 . Min. hladina
vo vodojeme je732,0 m.n.m, max. hladina736,0 m.n.m.



Výškové pomety v dotknutom územi

Lokality ..Huncovské dľevenice _ I. etapď' a ..Smrekovec..
Rekeačná zóna ,,Huncovské dľevenice - I. etapď' a lokalita ,,Smrekovec" sa nachádzajú

v nadmoľs\ých qýškach od 708,0 mn.m. do 738,0 m.n.m' Dodávku vody do uvedených rekľeačných
zón nie je možné zabezpeč:iť gravitačne z existujúceho vodojemu VDJ 2xl000 m3 . Zuvedeného
dôvodu je potrebné v aľmatúrnej komore existujúceho vodojemu vybudovať AT stanicu, ktorá
zabezpeči vhodné tlakové pomery pľe dodávku pitnej a požiarnej vody do uvedených tokalít.
Výstavba AT stanice a úsek rozvodného potrubia Dl60 od AT stanice po okruŽnú križovatku je
vyprojektovaný v rámci stavby ,,Rekreačná zóna Smrekovec...

Lokalita..Huncovské drevenice _ II. etapď'

Nadmorská výška v priestore budúcej ľekreačnej zóny ,,Huncovské drevenice _ II. etapa" sa
pohybuje v rozmedzí od cca 689,0 m n.m po 713,0 m n.m. Vzhlädom na qýškové usporĹdanie
vodojemu a tnemia budúcej rekreačnej zóny sú v navrhovanej lokalite navrhnuté dve tlakové pásma'

I. Tlakové pásmo

Územie rekreačnej zóny, ktoré sa nachádza nad úrovňou 706,00 m.n.m nie je možné ásobovať
zYDJ 2xl000 m3 gravitačne. Dodávka vody do dotknutej časti aľeálu bude zabezpečená napojením
na rozvodné potrubie Dl60, ktoréje ukončené v blízkosti budúceho kruhového objazdu.

Hydrostatický tlak v I. tlakovom pásme rekreačnej zóny ,,Huncovské drevenice _ II. etapď'
dosiahne v navrhovanej lokalite hodnoý v rozmedzí 0,52 _ 0,59 MPa.

V I. tlakovom pásme sa budú zároveťlnachádzať susedné rekreačné zóny,,Huncovské drevenice" a
,,Smrekovec".

II. Tlakové pasmo

Zostáxajúca časť územia rekreačnej zóny ,,Huncovské drevenice - II. etapa" sa nachádza v úľovni
od cca 689,00 m.n.m' po úroveň 706,00 m.n.m. V tejto časti rekľeačnej zóny je možné z'abezpečiť
vyhovujúce tlakové pomery vo vodovodnej sieti gľavitačne ajbezdodatočných technických opatrôní.

Hydrostatický tlak v II' tlakovom pásme dosiahne v navrhovanej lokalite hodnoty v rozmedzí 0,26 _
0,47 MPa.

so 03-01.1 Vodovodná siet'- I. etapa

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá vodovodná sieť, ktorá zabezpečí dodávku vody
priamo v rekreačnej zóne. Vodovodná sieťje navrhnutá ako zaokruhovaná.

Dodávka vody pľe budúce nehnutelhosti bude vzhlhdom na v,ýškové usporiadanie budúcej
zástavby a vodojemu Velká Lomnica zabezpečenápomocou AT stanice a ľozvodného potrubia D160.
Výstavba AT stanice a časť rozvodného potrubia v úseku od AT stanice po kruhový objazd je
pľedmetom pľojektovej dokumentácie ,,Rekreačn á z6na Smrekovec...

Vodovodná sieť pozostáva v tejto elape v'ýstavby z nasledujúcich vetiev
Názov vetvy Profil nizka Tlakové pásmo
Vetva,,l" Dl60 I 068,0 m I. Tp
YeNa,,2" Dl60 1 084,0 m I. Tp
Vetvn lt' Dl60 Ii6 0 m I. TP
Vodovodná sieť spolu 2288,0 m

Jednotlivé vetvy vodovodu sú vedené v prevažnej mieľe v navľhovaných chodníkoch a zelených
pásoch súbežne so splďkovou kanaliáciou



so 03_01.2 Vodovodné pľípojlcy - I. etapa
V rámci tohto stavebného objektu sú navrhnuté vodovodné prípojky, ktoré zabezpečia dodávku

pitnej vody pre budúce nehnutelhosti. Jednotlivé vodovodné prípojky sú ukončené vo vodomerných
šachtách, ktoré budú umiestnené vo vzdialenosti cca l,0 m za majetkovou hranicou.

Kúdá nehnutelhosť bude zásobovaná samostatnou vodovodnou prípojkou. Celkovo je v rámci
tejto stavby navrhnut'ých 44 ks vodovodných prípojok.

Materiál potrubia

Na qýstavbu vodovodu bude použité potrubie zHD-PE rúr, PE lo0, Rc, sDR 17 profilu Dl60.
Vodovodné prípojky budú vybudované profilu D32. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hrúbky
min. l0 cm a obsype sa pieskom do výšky min. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia. Po celej dĺzke sa
nad potrubie upevní vyhlädávací vodič a rozprestrie sa výstľažná fólia.

V lokálne najvyšších bodoch vodovodu budú osadené automatické vzdušníky. V lokálne najnižších
miestach vodovodu budú na potrubí vybudované kalníky.

V pravidelných inteľvaloch budú na potľubí umiestnené pľotipožiaľne hydraný DN l00
v nadzemnom vyhotovení. Vzdialenosť poŽiarnych hydrantov od jednotlivých domov nesmie byť
väčšia ako 200 m.

ELEKTRonĺŠľĺr,ÁcIA - ZMENA TRASY (so 04 _ 01)

Napojenie nového MrI rozvádzača drevenice je ľiešené odbočením z existujúceho MrI rozvädzača
trafostanice Ts0562-0o34 Čierny Bocian 2. V exist. trafostanici Ts0562-o-034 Čierny Bocian 2
osadenej na pozemku KN-C parc.č. 4380l294-savymení jestv. VN ľozvádzačýpuKKT za nový ýpu
KKKT. od odbočenia zjestv. Ts0562-0034 Cierny Bocian 2 je tľasa káblovej VN prípojky 3x (20-
NA2XS2Y lxl50RI!{/25) uloženom v zemi vedená po pozemkoch KN-C parc.č 4380/294 43801324,
4380/323, 4380/326, 4380ll9l,3864,3854/l, 3853, 3850 a pozemkoch KN_E parc.č. 4674ĺl, 4673/l,
1099, 4673/102. Vedenie pľojektovanej MrI prípojky bude ukončené v projektovanom VN
rozvádzači.
Znavrh. VN rozvádzača sa VN káblom 3x (20_NA2xs2Y lxl50RI!ĺ/25) uloŽenom vzemi napojí
navrh. trafostanica TS-Huncovské drevenice l. MrI pľípojka bude vedená po pozemkoch KN-C parc.č.
3 8 50, 3 853, 3 864, 385 4/ l, 27 29 /2, 27 29 l 8, 2726/2, 27 261 63 a pozemku kN-E parc.č. 3 070.

Projektovaný VN rozvádzač RIA/NR 5K bude umiestnený na pozemku KN-c parc.č. 3850.
Projektovaná trafostanica TS-Huncovské dľevenice 1 bude umiestnená na pozemku KN-c parc.č.
2726t63.

ZEMNÉ PRÁCE A PARKoVE ÚľnLw - ZMENA (so 07)

Zámer si nevyžaduje náročné zakladanie stavieb ani radikálne zásahy do kajiny. Za väčšie úpravy
sa považuje presmerovanie toku príľodného drenĺížneho jarku odvádzajúceho povrchové vody
zareáúu. Nová trasajarku rešpektuje navrhnutú dopravnú atechnickú infraštruktúru atiež zatraktívni
aľeál vytvorením sústavy vodných plôch s malými hrádzami. Dimenzia koľyta je navrhnutá na
hodnoý 50ročnej vody poskytnutej SHMU.

Výstavba si vyžiada skývku humusovej vľstvy v rozsahu vy{ýčených stavieb a spevnených plôch.
Získaná ornica sa použije na následné rekultivačné účely a modeláciu terénu na základe p.ói"ktu
parkoých úprav. Plochy okolo objektov budú kopírovať okotiý terén.

Pripravovaný zámer sa má realizovať na plochách s tľvalo tľávnaými poľastmi pasienkov a lúk
v súčasnosti funkčne nevyužívaných. V ľámci prípľav predmetného zámeľu bol v roku 20l7 prevedený
dendrologic\ý prieskum a spracovaný inventarizačný elaborát drevín rasfucich mimo les. Na áklade
navrhovaných úprav bol pľevedený nutný výrub vzrastlých drevín rastúcich v mieste budúcich



stavebných objektov a vyčíslená ich spoločenská hodnota. Prioritným záujmov bola však
minimaliácia zĺsahov do pôvodných porastov. K ásahu do ekologicky významn"jsĺ"t' ploch zelene
nedošlo.

Parkové úpravy majú slúžiť na nerušivé začlenenie objektov do krajiny pričom qýsledné riešenie
úprav rešpektuje 75% reguláciu podielu zelene s predpokladom náslódňej logiky uživania aľeálu.
V rámci autorského usmernenia v stupni pre územné rozhodnutie doporučujerne primárne riešiť
w9adlu optichých bariér zo vzľastlej zelene zabraňujúce negatívnym 

-rušiqým 
prióhľadom medzi

jednotliými objektmi v áujme dosiahnutia maximálnej intimity uŽivania a ti;ž pôdsadbu hustejších
porastov nízko rastúcimi miestnymi druhmi zelene za účelom zjednodušenia následnej úpiavy.
obdobné ľiešenie sa uvaŽuje ajpozdižupraveného koryta prírodného dľenrĺžnehojarku odváázajúceho
povrchové vody z areá|u. Parkové úpľavy sú čiastočne limitované nawhovaným védením
inžinierskych sietí so súvisiacimi ochrannými pásmi a z toho vyplývajúcich limitov' v 6iôhto miestach
je pľípustné len zatrávnenie eventuálne použitie pôdopokryvných ľastlín s moŽnosťou ich odstránenia
v príp{-e'hayárií. Nakol'ko koncepcia riešenia ľekĺeačného rezortu je za|oŽená na následnej údržbe
vonkajších plôch správcovskou organiáciou, minimalizujú sa nežiadúce nevhodné zásaý, ktoré sú
v rozpore s prioritnými áujmami ochľany prírody a krajiny zastrešujúce ýkonom regionáinej spľávy
TANAPu.

. Použiý rastlinný soľtiment je limitovaný miestnymi prírodnými podmienkami a podmienkami
daného správcom TANAPu. Návrh paľkoqých úprav uvaŽúj" s .ekultivačnou a izolačnou zeleňou na
báze domácich taxónov s plynulým prechodom do okoliých porastov s minimálnou podsadbou v
záujme eliminovania nekontrolovaného pohybu volhe žijúcej zveľi. Cielbvý stav je umocnený
terénnou modeláciou azatrálvnením volhých plôch so snahou o obnovenie miestňych lúčnycir
spoločenstiev. Realiz{ciou zámeru vznikne rozpdlená zeleň v otvorenom ,území, ktorá nebude mať
obmedzujúci dopad na pohyb volhe žijúcich živočíchov v danej lokatite. Riešenie bez oplocovania
jednotlivých plôch ásadne nezamedzí možnosť ich migľácie.

Stavebník ie povinnÝ dodľžat' tieto oodmienkv :

Východoslovenskd distribučná, a. s., dňa 03. 09. 2019, pod č. 15559/2019 :o Povolené istenie elektrickej prípojky bude 50A, povolená amperická hodnota hlavného ističa pred
elektľomerom bude 40 A, LHV - 44 ks, ýp pľípojky : trojfázovát.

' Hlavný istič pľed elektromerom do prúdovej hodnoý l00A musí mať vypínaciu charakteľistiku
typu.B".

' Napojenie predmetnej VN prípojky a tľafostanice TS Huncovské drevenice l bude možné aŽ 1lo
výstavbe VN prípojky a VN rozvädzača 5K riešených v pľojektovej dokumentácii
odsúhlasenej našou organizáciou vo vyjadrení č.l5554/2o1g 

"ô 
dRu 3.g.r0lg.o Za spľávnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a zajej realizovateľnosť je zodpovedný

podl'a stavebného zákona uvedený pľojektant'
o Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a

pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne
žiadatel'o pripojenie s útvarom Sieťový obchod spoločnosti Výóhodoslou"n'Lĺ distribučná a.
s.

o V súvislosti s predmetnou stavbou .ie potľebné, aby Žiadatel' o pripojenie (developer resp.
zástupca žiadatelbv) do distribučnej sústavy VSD' a. s. pred realizáciou najskôr uzawoiil
,,Zmluvu o uzatvoľení budúcej zmluvy'' s útvarom VSD, a. s. - Sieťový oúchod (kontakt
sietovy_obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných stránpri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných b." uzatvorenie ňáslednei
zmluvy o pripojení.

o Pred .pripojením nového odbemého miest4 alebo úprave maximálnej ľezervovanej kapaciý
pripojenia - ,,MRK' (súčasného pľíkonu Ps) existujúceho odbernéňo elektroeneŕgetickéhó



zaľiadenia, je Žiadatel'povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a. s.
Zmluvu. o pripojení. V zmysle platnej legislatÍvy je ďalej potrebné, äby mal žiadaĺeľ o
p|ip9jenie uzatvoľené všetky relévantňé ňluvy-(zmluva-o_dodávke eläktriny, zmluva o
distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednôsti za odchýlku účastníka trhu 

'-s'elektľinou,

resp. zmluva o zdruŽenej dodávke elektľiny' atď.) ešte pred pripojením nového odberného
miesta - v opačnom pľípade nebude odberné- miesio zó it.äny PDs pripojené Jo
sústavy.

o Pre pripojenie odbeľného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených
v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne j" potrebné uzatvóriť
zmluvu o pripojení s VSD, a .s. a takisto je potrebné úzatvoriť zmluvu o idruženej dodávke
elektľiny s Vami vybraným.

o V zmysle Pľevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a. s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s'

"ľJuYĽ 
o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom iripájaného odberného

elektrického zariadenia, resp. v pľípadoch keď je odberné elektrick3 iaiiadenie súčasťou
nehnutelhosti (napríklad byty alebo nebytové pľiestóry) výlučne s vlastníkom nehnutelhosti.

o Pg{lh.platnej legislatívy je pripojenie žiadatel'a o pripojenie do distľibučnej sústavy alebo
zvýšenie maximálnej rezervovanej kapaciý (MRK) prípojenia spoplatnenď poplatkom za
pľipojenie. týška. poplatku za pripojenie je uľčená na žáklade'rôzhodnutiä Úradu pre
ľeguláciu sieťových odvetví (URso), za aktuálny ľok. Cenník poplatkov za pripojenie do
distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom sídle www'vsds.sk 

_ 

aĺebo na
ktoromkoltek Klientskom centre (KC).

Slovenský plyndrenský priemysel, a. s., dňa 26. 08. 2020, pod č. TD/Ns/0s66/2020/IIy :o Pľed realizáciou ?eľrylh prác ďalebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebníkpovinný požiadať sPp-D ó vytýčenie éxistujúcich plýnárenskýcľr iárňaeňi-pios"tľedníctvoň
onllne tbrmuláru zverejneného na webovom sídlc Špp-o www'spp-distribúcia.sk (časť E-
služby),

' v,záu.jme predchád?.ania poškodeniam plynárenských zariadení, ohľozeniu ich prevádzkv
a/alebo pry^vád7ky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanié plynárenských áriadení dó
rozsahu 100 m bezplatne,

' :l|Yebník zabezpečí vypĺacovanie pro.jektove.j _dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pr.e konanie podl'a iných právnych prédpisov, podl'a iodmienók uvedených v tomtó
vyjadrení;

' 9t3Y"b1ík je p'ovinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pľe
účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných'právnych'pre"dpisov, na posúdeni" ŠÉp-
D;

' y-!'r9J_"ktove_j dokumentácii pre. účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a inýchpredplsov, poŽadujeme, aby stavebník :

- .rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení ďalebo ich ochranných ďalebo
bezpečnostných pĺĺsiem;

- q.i súbehu.a.križovani navľhovaných vedFní s existu.júcimi plynárenskými zariadeniami
ooorzal mlnlmalne odstupove vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP906 01.
zabezoečil yyPrl9ovanie Yykegu. podľobného osadenia navrhovane.i stavby vovzrahu k exisfu.iúcim plynárens\ým zariadenia;

- zabezpečil vypľac.ovanie situačného výkresu so zakeslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existu.j úcimi plynárens[ými zariadeniam i;

- :+P:ly:ĺ|| yynracovanie detailných ýkresov všetkých súbehov a križovaní existu.júcich
plynaľensKycn zanadenĺ a navrhovanou stavbou.

okresný úrad Kehnarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgdn ochrany prírody a krajiny,
dň1!9, 08. 2020, pod č. ou-KK-oszP-2020/007s363/re a dňa 30. Il. zozo, pia-ĺ. oII-KK-osZP-
2020/014562 - 4/Je:
o Rešpektovať platné regulatívy azitv'ijzné limiý územného plánu obce Huncovce.o Pri odvádzaní zrážkových vôd z cestných komunikácií použiť navrhované odlučovače ropných

látok.
o Pľi novonavrhovanom kruhovom objazdeje na nespevnenom stredovom kruhu potľebné použiť na

v'ýsadbu pôvodné druhy bylín a drevín.
o Pri realizácií činnosti v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na



zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy a horninového prostredia.
o Pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych

druhov rastlín do okolia riešených stavieb.
o V prípade zavlečenia inváznych dľuhov rastlín pri zemných prác do okolia riešených

stavieb vykoná investoľ na vlastné náklady ich odstránenie.
o Po ukončení prác uviesťterén do upraveného stavu.
Objekt 50.06 most:
o Navrhovaná šíľka úpľavy dna 5 m nie je akceptovatel'ná. V procese stavebného

povolenia je potrebné ľiešiť návľh pľofilu koryta toku pod mostom tak, aby bol migračné
priechodný pre ryby. Je potrebné ponechať priľodzené dno toku a upraviť a spevniť len
brehy koryta. V prípade nevyhnutnosti úpravy dna _ pľiamo pod objektom mosta náŽiť
použitie trojuholníkového, alebo oválneho profilu, aby bol zabezpeéený uľčitý stĺpec
vodnej hladiny a bola zabezpečenámigrácia ýb.o Zo znalosti miestnych pomerov toku Slavkovs(ý jarok, je potľebné zohl'adniť aj súčasný
pravidelný vyskyt vydry riečnej (Lutľa lutra) a bobra vodného (Castor fibeľ), čo znamená
doplnenie súčasného technického riešenia mosta o suchý pľechod pre vydru riečnu a
bobra vodného za účelom zníŽenia kolízií tohto druhu ákonom chľáneného živočícha s
motorornými vozidlami.

o Suchá lávka pod mostným objektom musí byť po obidvoch stranách o šírke minimálne 50 cm
a výške 20 cm nad maximálnou úrovňou hladiny vody. Je nutné počítať s kolísaním
hladiny vody. Vel'mi dôležité je prirodzené napojenie suchej lávky na bľéhy toku pred aj za
mostom. K stavbe lávok použiť výlučne prírodné mateľiály. Sklony brehov musia byť volené
tak, aby umožňovali vydrám bezproblémový presun zkoryta na suchý breh. Dno toku musí
ostať nespevnené. V pľípade, že to konštľukčné parametre nedovol'ujú, je potrebné vytvoriť
členité dno s pomocou zapracovania pľírodných kameňov.o opevnenie svahov realizovať vegetačné - ako je uvádzané v doplnení pľojektu.
Zaisťovacie prahy z lomového kameňa použiť v kombinácií s vegeta8ným spevňením
bľehovej línie dendrologickým materiálom miestneho pôvodu a hlboko koieniacimi
drevinami.

objekt So.05 Cestá Malý Slavkov - Slavkovský jarok
o obratisko ZU je potrebné umiestniť na západnú stranu komunikácie ďalej od tokuo Slavkovský jaľok.
o Pri odvádzaní zráŽkových vôd z cestných komunikácií pouŽiť navrhované odlučovače

ropných látok.
objekt So1.0l Komunikácie a spevnené plochy
o Vnútorné komunikácie a chodníky areálu použiť dláždené, umožňujúce priesak dažďovej

vody cez komunikáciu.
o Zásah do vodného toku, jeho bľehov, bľehovej a sprievodnej vegetácie realizovať lenv nevyhnutnej miere v rozsahu potrebnom na umiestnenie samotnej stavby mostu.

Cinnosť realizovať prednostne z bľehov vodného toku. Realizáciu činnosti strojmi
z vodného toku realizovať iba v pľípade nemožnosti rea\izárcie činnosti z brehu. Iba
nevyhnutnú činnosť v koryte toku realizovať mimo obdobia jarného a jesenného
neresenia ýb.. Lokality prípravnej stavebnej činnosti, skládky materiálov resp. prebytočnej zeminy neboli v
dokumentácií uvedené. Vo všeobecnosti je potľebné situovať ich prednostňe nu speunených
plochách. Neumiestňovať ich v okolí vodného toku a na podmáčaných plochách.o Pri výruboch drevín postupovať v zmysle $ 47 zákona č. 543120012 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Výrub nelesnej drevinovej vegetácie realizovať
v mimo vegetačnom období a mimo hniezdneho obdobia vtáctva.o Pri zemných pľácach v blízkosti existujúcich stromov postupovať šetrným spôsobom
s minimalizovaním poškodenia jednotliých stromov a ich koreňového systému.o Dodržať povinnostizabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého v zmysle $
l4 písm. j) ákona é' 79l20l5 Z. z. o odpadoch.o Pľi realizäcií používať mechanizmy a technológie v dobrom stavebno-technickom stave



a celkovo dbať, aby nedošlo k znečisteniu' resp. inému ohrozeniu životného pľostľedia.o Po ukončení prác uviesťterén do upraveného stavu.o Pri rea|izácií činnosti v prípade úniky škodlivých látok realizovať opatrenia na
zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy a horninového prostredia.e Pľi zemných prácach prijať dôsledne opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych
dľuhov rastlín do okolia riešených stavieb. V pľípade zavlečenia inváznych druhov
rastlín pri zemných prác do okolia riešených stavieb vykoná investor na vlasiné náklady
ich odstránenie.

o Po ukončení prác uviesť terén do upľaveného stavu.
okľesný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orglún štótnej vodnej sprdvy, dňa
2!: 11. 2020, pod č. ou-KK-oszP/2020/014634-002/vr a dňa 26. 08. 2ď20, prd 8. o:urr-
OS Z P/2 0 2 0/0 I I 2 63 - 0 0 2/Vr :o Pred vydaním stavebného povolenia na stavebné objekty ,.so 0l Komunikácia a spevnené

plochy, so 05 Cesta Malý Slavkov - Slavkovský jarok a so 06 Most nad Slavkovským
jaľkom'', bude potľebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu, pooru
ust. $ 27 ods. l písm. a) a b) vodného zátkona.o K žiadosti o vydanie predmetného súhlasu, pľedložiť tunajšiemu úradu projekt stavby pre
stavebné povolenie a stanovisko správcu vodných tokov.o Stavebné objekty: so 02 Splašková kanalizácia a So 03 Veľejný vodovod, spolu so svojim
podobjektami, sú v zmysle $ 52 vodného zákona, vodnými stavbami, na ktoré uuae
potrebné povolenie oľgánu štátnej vodnej spľávy, podl'a $ 26 vodného zákona.o K žiadosti o povolenie vodnej stavbyje potrebné doložiť 2x projekt stavby vypracovaný
odboľne spôsobilým pľojektantom na vodné stavby, úzeĺnné rozhodňutie, vyjaárenie
príslušného stavebného úradu v zmysle $ l20 a l40b stavebného zákona v znení noníá, orgánov
štátnej správy a spľávcov"dotknutých inžinierskych sietí, a ostatné doklady v zmysle
vykonávacej vyhlášky MŽP sR č.45312000 Z. z.kstavebnému zákonu.o Kapacitu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie overiť a možnosti napojenia stavby na
veľejný vodovod a verejnú kanalizáciu dohodnúť so správcom a vlastníkom qlitrio inžiniersĹych
sietí.

' V projekte stavby pre stavebné, vodoprávne povolenie riešiť termínové zosúladenie ukončenia
stavieb navľhovanej kanalizácie a stavby Čov nĺat}i Slavkov.

' Pred vydaním stavebného povolenia na stavebné objekty obslužných komunikácii oKI _

' ok4 , bude potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podlä ust. $ 27
ods. I písm. a) a b) vodného zákona.o $. V zmysle pľedpisov vyplývajúcich zo stavebného zákona, vodného zákona a zák. č,.7/2Ol0
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, investor stavby musí mať vyhovujúce
odvedenie povrchových vôd z predmetnej lokality tak, aby nebol naiušený prirodženy oatot
povrchových vôd z okolitých pozemkov, a aby nedochádzalo k poškodzouaňiú, a zaplavovaniu
okoliých stavieb a pozemkov povrchovými vodami.

okresný úrad Kežmarok, odbor stĺlrostlivosti o životné prostredie, orgón odpaclového hospodórstva,
d!ľ ?6: lI. 2020, pod č. oa-KK-osZP-2020/014664-2/Kó a dňa 06. os. zoio, pod č. oU-KK-oszP-
2020/008064-2/Kd :

o Do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia dopracovať predpokladané
mnoŽstvá ostatných' príp. nebezpečných odpadov, ktoré môžu vzniknúť z výstavby objektov' ako sa
bude s nimi nakladať a predložiť ku okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné
prostredie (platí pre stavebné objekty so 0l, So 05, So 06)'

' odpady, vzniknuté qýstavbou nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotovitel' stavby
povinný odovzdať ich na zhodnotenie pľíp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s
odpadmi podl'a zákona o odpadoch.
o Stavebník, resp. zhotovitel'stavby je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné

odpady do takej miery, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby
a spalbvaniu hoľl'avého stavebného odpadu.

o Najneskôr ku kolaudačnému konaniu investor, pľíp. zhotoviteľ stavby predloží orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva zoznam všethých odpadov vzniknu{óh pri stavebných pľácacň



a

a

a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich áodnotenia' ľesp.
zneškodnenia' pofuľdené odberatelbm odpadov.

okresný úrad Kebnarok, Pozemkouý a tesný odbor, pod č. oU-KK-oszP/2020/0t1007-2 :o Ak je stavba umiestnená na polhohospodárskej pôde vydaniu územného ľozhodnutia predchádza
udelenie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery
ainézámery.

o Vprípade,že súhlasneboludelenývrámciUPNobceHuncovce, zhľ a d i s k a ochrany
pol'nohospodárskej pôdy je potrebné požiadať o tento súhlas orgán ochrany
polhohospodáľskej pôdy, ktoým je v danom prípade okresný úrad Pľešov, odbor opravných
prostriedkov.

Podtatranskd vodórenskd prevódzkovd spoločnost', a s., dňa 26. 08. 2020, pod č. 18194/2020 - V3,
19416/2020:
o $ osadením čerpacej stanice v jestvujúcom vodojeme Velká Lomnica 2xl000 m3 s dnom na kóte

732,00 m n. m.' max. hladinou 736,00 m n. m.' a s vybudovaním ľozvďrľ_ých sietisúhlasíme.

' Na ýlaku poädujeme osadiť zÄružený vodomer. Kanaliáciu v obci Malý Slavkov naša
spoločnosť neprevádzkuje, preto sa k ďkanalizovaniu nevyjadrujeme.

' Pri súbehu iných sieti s verejným vodovodom a kanaliáciou v obci Velká Lomnica a Malý
Slavkov poädujeme dodržať ochranné pásmo vo vzdialenosti l,5 m na obe stľany vedenia od
vonkajšej steny potrubia.

. Pri kižovaní dďräť sTN 73 6005.

' Na plánovaný verejný vodovod požadujeme v zmysle zÁkona č. 442l2oo2 z.Z.
vyhlĺásiť ochĺanné pásmo.

' Nad vodovodom a okolo neho vynechať volhý, neoplotený, nezastavaný priestor v šírke 3,0 m
potrebný pľe prístup vodĺírenskej techniky k oprave a údžbe.

' Upozorňujeme, že plĺĺnovanú splaškovu kanalizáciu nebudeme prevádzkovať.
Projektovú dokumentrĺciu rozšíľenia veľejného vodovodu pre stavebné povolenie spracovanú osobou

ďborne spôsobilou na projektovanie vďnych stavieb. požadujeme pľedloŽiť na vyjadrenie.
Dodľžat' podmienky vyjadľenia PVS, a. s. č. 280D020B37tIstt6 zo dňa 07.02.2120 z

' Pred vydaním stavebného povolenia je potľebné majetkovo-právne vyriešiťprístupovú
komunikáciu k vodojemu Vel'ká Lomnica, rovnako aj pozemky pod vodojemom Velkí Lomnica a
ATS pre riešenú lokalitu.

o Dodržať ochranné pásma vodovodu a kanalizácie l,5 m na obidve strany od
vonkajšieho obrysu potrubia do priemeru DN 500.

. V prípade aj nie je možné dodržať ochranné pásmo W a VK, požadujeme
preložku verejného vodovodu na náklady investora.

o V okolí ochranných pásiem vynechať vol'ný, neoplotený manipulačný priestor,
ktorý nesme bý v budúcnosti zastavaný.

Sprdva a údržba ciest PSK, dňa 17. 08. 2020, pod č. 9ÚCPýK-PP/1005/2020-06 :

' Ak v budúcnosti má dôjsť k novému usporiadaniu cestnej siete v danej lokalite
zaľadením spojnice obcí Malý Slavkov cez kataster obce Huncovce s obcou Veľká Lomnica
do stavu ciest IIĺ. tried, táto spojnica musí byť vybudovaná v parametroch cesý III. tľiedy.
Bude mať ochranné pásmo, čo je pri cestách III. tľiedy 20 m od osi vozovky. To znamená, že
v ochrannom pásme nebudú stáť žiadne stavby, ploty s pevným základom a podobné
zariadenia. Dopravné napojenie plôch určených na rozvoj, výstavbu a rekreáciu riešiť
paralelnými obslužnými komunikáciami s minimálnym počtom napojení na cestu III. triedy.
Kľižovatky pre dopravné sprístupnenie budúcich rozvojov'ých lokalít navrhovať za dodľžania
platných TN, najmä sTN 73 610l tab. č. l8 Najmenšie pripustné vzdialenosti
cestných križovatiek, s ich zosúladením s predchádzajúcimi územnoplánovacími
dokumentáciami ako aj územnoplánovacími dokumentáciami susedných obcí.



Tľasy inžinieľskych sieti v súbehu s plánovanou cestou III. triedy navľhovať pokial' možno
mlmo ochľanné pásmo tejto cesý, minimálne však mimo cestné teleso čo je lm ocl vonkajšej

, resp

o I
o Pred začatím prác je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie

pozemnej komunikácie, v prípade, že Vaše vedenia budú kľižovať štátne cesty II.
alebo III. triedy resp. Vaše vedenia budú uložené do telesa cesty pretláčaním alebo
budú na ceste stáť Vaše mechanizmy (doložiť vyjadrenie zo Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kaja a okresného riaditeľswa policajného zboru
v Kežmaľku, okresný dopravný inšpektorát Kežmarok). K povoleniu je potrebné
priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktoým sa ohraničí pracovisko na
cestách II. alebo III. tľiedy, odsúhlasený okresným ľiaditel'stvom policajného zboru
v Kežmarku, okľesný dopravný inšpektorát Kežmarok.

o ý pľípade potľeby vykonania zľiadenia vjazdu z ciest tI. alebo III. triedy na pozemok,
bude potľebné poŽiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu
a výjazdu na pozemnú komunikáciu (doložiť vyjadrenie zo Správy a údržby ciest
Pľešovského samosprávneho k aja a okľesného riaditel'stva policajného zboru
v Kežmarku, okresný dopľavný inšpektorát Kežmarok).

o Pred začatím zemných prác je potrebné v'/týčiť všetky inžinieľske siete pracovníkmi
dotknuých or ganizácií.

o Pri ľealizácii prác v blízkosti štátnych ciest II. alebo III. triedy je potľebné požiadať
o vyjadrenie Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja a okresné
riaditel'swo policajného zboru v Kežmarku, okresný dopravný inšpektorát Kežmaľok.

o Osadenie dopravného značenia musí byť schválené tunajším úradom po doložení
stanovísk Správy a údržby ciest Pľešovského samospľávneho kľaja a okresného
riaditel'stva policajného zboru v Kežmarku, okresný dopľavný inšpektorát Kežmarok.

o Počas stavebných prác nesmie bŕ ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky
a na cestách II. alebo III. tľiedy.

o Na cestách II. alebo III. triedy nesmie bý zriadbvaná skládka materiálu a zeminy.
o Stavebné, zemné pľáce a v'ýstavbu TMN siete realizovať mimo cestného pozemku, pri

realiácii prác v ochranných pásmach dodržiavať normy a predpisy ako i podmienky
v stanoviskách správcu cesý a ostatných správcov IS.

. Realizáciou ámeru nesmie dôjsť k zhoršeniu stavebnotechnického stavu ani
odvodňovacím pomerom ciest II. alebo III. triedy.

o Stavba bude zľealizovanábez zásahu d.o spevnenej časti vozovky ciest II. alebo ĺII. triedy.
Slovenský vodohospoddrslĺy podnik, š. p. dňa i0. og. 2020, pod č. CŠ sVPoZ KE 3558/2020i :. V ďalšom stupni PD pľe stavebné povolenie predmetnej stavby žiadame, v súlade s naším

predchádzajúcim stanoviskom k zastavovacej štúdii ľekľeačnej zóny,,Huncovské drevenice'' č.
CS sVP oZ I<E3043/201716 zo dňa 05.l0.20l7 :

' doplniť hydrotechnické výpočty množstva splaškových odpadoqých vôd z celej riešenej
rekľeačnej zóny (Huncovské drevenice I. etapa a II. etapa + tokalita ,,Smľekovec''), ktoré
budú v budúcnosti odvedené do Čov Malý Slavkov;

' pri projektovaní čerpacej stanice na splaškovej kanaliácii rešpektovaťnasledovné požiadavky:
čerpaciu stanicu navrhnúť s dostatočným retenčným objemom pľe potreby
akumulácie pritekajúcich odpadov,ých vôd po nevyhnutnú dobu aj v čase vyskytu
mimoriadnych situácií na kanalizácii alebo v objekte Čs 1nanty dlhšie trvajúci výpadok
elektrickej energie, porucha čeľpadla a pod.), bez havarijného obtoku (odpadové vody
zachytené v čerpacej stanici musia byť odvezené na prečistenie do vhodnej komunálnej
cov, nesmú byť odl'ahčované do povrchových vôd ani do podzemných vôd), s náhradným
zdrojom el. prudu, optimálne stacionárnym, s automaticlqým nábehom;

' zdokladovať súhlas stavebníka a budúceho vlastníka a prevádzkovatelb rozostavanej ČoV
Malý Slavkov s napojením splaškovej kanaliácie z projektovanej rekreačnej zóny;

päty násypu cesý.
Q!!9r^9eynej.doprauy qpgrymnýgh komunikdcií, dňa 23. 11. 2020, pod č.
45II-002 a dňa 28. 08. 2020, poĺI č. oU-KK-ocDPK-2020/01I40I-002 :



' doplniť hydrotechnické výpočty dažďoých vôd zo spevnených plôch z celého ľiešeného
územia, vľátane uvažovaných parkovísk a dažďov,ých vôd zo striech navľhovaných objektov
(44 dreveníc * reštauľácia + obchod);

' pľe strešné vody navrhnúť systém ich záchytu na pozemkoch prislúchajúcich
kjednotlivým dľeveniciam, s ich následným regulovaným odtokom do povľchového
recipientu;

' pri navrhovanom odvodnení cestných komunikácií riešiť záchyt nielen plávajúcich,
ale aj znečisťujúcich látok v súlade s ustanovením $ 36 ods. 17 zákona č). 364/2004 Z. z. o
vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa $ 9 naľiadenia vlády sR č.
269/2010 Z. z.,ktoým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

' Z hl'adiska technicko-prevádzkoých záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej
ochrany: k navrhovanej zmene pľedloženej projektovej dokumentácie zo dňa 27.o7.2)2o
,, Huncovské drevenice - navrh na zmenu územného ľozhodnutia " nemáme pľipomienky.. V d'alšom sfupni PD pre stavebné povolenie predmetnej stavb}, žiadame dodrŽať podmienk}ĺ
uvedené v stanovisku č. CS SVP oZ KE 3043/201716 zo dňa 05.10.2017.

' Pľe potreby stavebného konania podl'a $ 58 zák. č.5011976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zálĺorl) za účelom preukázania iného práva k pozemku
podl'a $ l39 ods. l zákolla žiadame pľed vydaním stavebného povolenia uzatvorit'
zmluvu o budúcej zmluve o zľiadení vecného bľemena, ktorej predmetom bude záväzok
zmluvných strán spočívajúci \'uzatvorení ztnltlv5' o vecnom bremene (na základe
osobitnej Žiadosti žiadatel'a), predmetom ktorej bude uloženie inžinierskych sietí
(splašková kanalizácia' VN prípojka, obslužná komunikácia), na vyššie uvedených
pozemkoch, vo výmeľe vyplývajúcej z po realizačného zameľania.

s-rplru tr'y'ľ4ľ4ľq !ňa 25' 1I. 2020, pod č. Šĺr- opnn-2020/43, Eč 2747-2020 a dňa 25. I1.
2020, pod č. SLT-OPDR-2020/43, E. č. 1916-2020-2725 :o ý zmysle našich predchádzajúcich stanovísk posledné Šĺ.r-opon-2o2oĺ43 zo dňa

24.02.2020) elektrická káblová prípojka nie je projektovaná po pozemku pare. CKN č.log7ll
k. ú., je vedená po pozemku vo vlastníctve štátu, správe sPF EKN č,. 46'73/1 k. ú. Veľká
Lomnica, vo vlastníctve SR, v spľáve SPF Bratislava. Dotýka sa pozemkov vo vtastníctve
štátu, správe našej oľganizácie pare. EKN č,. 46'14/l a parc. EKN č. 46731102 k. ú. Velká
Lomnica. Na pozemok pare' EKN č. 4674/l k. ú. Vel'ká Lomnica je v prospech
Východoslovenskej distľibučnej a. s., Košice zľiadené vecné bremeno, zavkladované v katastri
nehnutelhosti.

' Pozemok parc. EKN č.4673/102 k. ú. Vel'ká Lomnica je podl'a zátväzného druhu pozemku
lesným pozemkom. Na potrebný zálber z toho pozemku ( v požadovanom rozsahu)
žiadame vypracovať geometľický plán za účelom zriadenia vecného bremena ( uloženie
a prevádzkovanie inžinieľskej siete), vkladuschopný do katastľa nehnutelhostí. Následne do

vydania stavebného povolenia Žiadame o riešenie vďahu k lesnému pozemku v zmysle
príslušných ustanovení zátk. č,. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov cestou
okresného úradu v Kežmarku, odboru pozemkového a lesného a uzatvorenie pľávoplatnej
zmluvy s našou organizáciou na zriadenie vecného bľemena resp. inej zmluvy oprávňujúcej
využívať vymedzenú časť predmetného pozemku.

. Na pozemku paľc. EKN é. 3042 k. ú. Huncovce je projektované dopravné napojenie.
V zmysle platnej legislatívy pozemok vo vlastníctve štátu nie je možn é zastavať stavbou.
Na základe uvedeného požadujeme ľiešenie dopľavného napojenia mimo pozemku
vo vlastníctve Štátu, správe našej organizácie_ paľe. EKN č.3042 k. ú. Huncovce.. Pozemok parc. EKN č. 3042 k. ú. Huncovce , záväzný dľuh pozemku ,, lesný pozemok'' má
byť zároveň dotknutý vedením prípojky kanalizácie. Na potrebný zátber z toho
pozemku ( v požadovanom rozsahu) Žiadame vypracovať geometrický p|án za účelom
zriadenia vecného bremena ( uloŽenie a prevádzkovanie inžinierskej siete),
vkladuschopný do katastra nehnutel'ností. Následne do vydania stavebného povolenia
žiadame o riešenie vzťahu k lesnému pozemku v zmysle príslušných ustanovení zák. é.
32612005 Z, z. o lesoch v znení neskorších predpisov cestou okresného úradu v Kežmarku'
odboru pozemkového a lesného a uzatvorenie právoplatnej zmluvy s našou organizáciou na
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zľiadenie vecného bremena resp. inej zmluvy oprávňujúcej vyuŽívať vymedzenú časť
predmetného pozemku.

. Pred začiatkom prác, žiadame za účasti pracovníkov ochranného obvodu ŠL ľeNep-u
Tatľanské Matliare vytýčiť v teréne trasovanie uloženia káblového a kanalizačného
vedenia podl'a vypracovaného geometrického zameľania, po pozemkoch v správe našej
organizácie. Pri realizäcii zemných prác žiadame o maximálnu ochľanu okoli!ých častí
pozemkov, nevýváranie nových nepovolených skládok zeminy, depónií a zemníkov .Zo
strany sL TANAP-u je nutné prejednat' detaily s vedúcim ochľanného obvodu Šĺ-
TANAP-u Tatranské Matliare Ing. Pavlom Spitzkopfom (tel. 0903/987417). V pľípade,
že by z titulu výstavby došlo k akejkol'vek škode na majetku štátu, v správe našej
organizácie, ste povinní túto v plnom rozsahu uhradiť!o Naša organizárcia nezodpovedá za nijaké škody na zariadeniach , ktoré sa nachádzajú na
uvedených pozemkoch a ich vlastníkmi sú iné subjekty .

o [( realizánii prác doložiť povolenie na stavbu, stavbu realizovať podl'a schválenej
projektovej dokumentácie.

o Pľi výstavbe je zhotovitel' povinný dodržiavať platné predpisy, najmä zákon č. z23l2o0l
Z. z. o odpadoch v znení neskorších pľedpisov, resp. vyhlášku č. 283/2O0l Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

' Po ukončení prác je nutné uviesť dotknuté pozemky do zodpovedajúceho (pôvodného)
stavu, o čom sa spíše písomný záznam, podpísaný z našej stľany vedúcim o. o. Šr
TANAP-u Tatranské Matliare Ing. Pavlom Spitzkopfom.

. Vedenie káblovej prípojky trasovať mimo lesných pozemkov ( mimo pozemok parc. EKN
č. 4673/102 k. ú. Vel'ká Lomnica ) .Paľe. EKN č. 4673ll a pare. EKN č. l097/l k. ú. Vel'ká
Lomnica , vo vlastníctve štátu, po ktorých značnej častije prípojka vedená, pľechádza
komplexami lesov, jej správca je na LV č. 7l1 je nesprávne uvedený- vedenie aj mimo týchto
pozemkov.

. Najbližšiu stavbu žiadame osadiť v minimálnej vzdialenosti ochranného pásma lesných
pozemkov v zmysle zák. č. 326/2005 Z. z o lesoch v zneni neskoľších predpisov (teda min. 50
metrov).

. Ponechať vol'ný koľidor (bez zastavania akýmikol'vek stavbami- mimo prístupovej
komunikácie, ktorej riešenie je nevyhnutné) v minimálnej vzdialenosti l00 od Slavkovského
potoka- teda aj na pozemkoch parc. cKN 382712,3853,3855,3858, k. ú. Huncovce tak, boli
zabezpečené aspoň oklieštené komunikačné koľidory volhe žijúcej flóry a fauny a vytvoľili sa
podmienky pre budúcu existenciu pľírodných spoločenstiev PR Kút.

r Do vydania stavebného povolenia stavby Žiadame geodeticky zamerať tľasovanie uloženia
navľhovaného vodovodného vedenia / na pozemkoch v správe našej organizácie - pare.
EKN č. 3042 k. ú. Huncovce)/, tak' aby zameĺanie bolo použitelhé na právne úkony a
zároveň požadujeme aby s našou organizáciou bola uzavretá zmluva o zriadení vecného
bremena. Upozorňujeme vás, Že takáto zmluva podlieha procesu schvalbvania našim
zriaďovatelbm a preto je potrebné vytvorenie dostatočnej časovej rezevy'

o Spľáva a obhospodarovanie okoliých lesných a nelesných pozemkov v prípade realizácie
zámeru bude v značnej miere obmedzená. Do vydania stavebného povolenia Žiadame o
uzatvorenie zmluvy o zľiadení vecného bremena v prospech našej organizácie anašich zmluvných
partnerov na prístup a príjazd po novozniknutej komunikácii ( aŽ po veľejnú komunikáciu)
vedúcej k pozemkom v správe a obhospodarovaní našej oľganizäcie.

Vzhl'adom k vzójomnému prepojeniu na projektovanú stavbu Huncovské drevenice 1, sa mení:
a.) podmienka č. l - ktorá správne znie:
Pozemok parc' EKN č,.4673ll02 k. ú. Vel'ká Lomnica je podl'a zápäzného druhu pozemku lesným
pozemkom. Na potľebný záher z toho pozemku ( v požadovanom rozsahu) žiadame vypracoval
geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena ( uloženie a prevádzkovanie inžinierskej
siete), vkladuschopný do katastra nehnutelhostí' Následne do vydania stavebného povolenia
žiadame o riešenie vzťahu k lesnému pozemku v zmysle príslušných ustanovení zák. č.326ĺ2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších pľedpisov cestou okresného úľadu v Kežmarku, odboru
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pozemkového a lesného a uzatvorenie právoplatnej zmluvy s našou organizáciou na zľiadenie
vecného bremena resp. inej zmluvy opľávňujúcej využívať vymedzenú časť predmetného
pozemku.
b.) dopĺňajú sa d'alšie body:

Pred začiatkom prác, Žiadame za účasti pracovníkov ochranného obvodu Š L ľeNep-u
Tatranské Matliare vytýčiť v teréne trasovanie uloŽenia káblového a kanalizačného vedenia podl'a
vypracovaného geometľického zamerania, po pozemkoch v spľáve našej organizácie. Pľi ľealizácií
zemných prác Žiadame o maximálnu ochranu okoliých častí pozemkov, nevytváľanie nových
nepovolených skládok zeminy, depónií a zemníkov .Zo strany ŠL ľeNap_u je nutné prejednať
detaily s vedúcim ochranného obvodu Šr TANAP-u Tatranské Matliare Ing. Pavlom
Spitzkopfom (tel.0903/987417). V prípade, Žeby ztitulu výstavby došlo k akejkol'vek škode na
majetku štátu, v správe našej organizácie, ste povinní túto v plnom rozsahu uhradiťle Naša organizácia nezodpovedá za nijaké škody na zariadeniach , ktoré sa nachádzajú na

uvedených pozemkoch a ich vlastníkmi sú iné subjekty .o K realizácii pľác doložiť povolenie na stavbu, stavbu ľealizovať podl'a schvátenej
proj ektovej dokumentácie.

o Pľi výstavbe je zhotovitel' povinný dodržiavať platné predpisy, najmä zäkon č.223/2ool
Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášku č.283l2}0l Z. z. o vykonaní
niektoých ustanovení zákona o odpadoch.o Po ukončení prác je nutné uviesť dotknuté pozemky do zodpovedajúceho (pôvodného)
stavu, o čom sa spíše písomný záznam, podpísaný z nasej strany vedúcim o. o. Š L
TANAP - u Tatranské Matliare Ing. Pavlom Spitzkopfom.

Šlŕtna ochrana prírody !!., dňa 06. 08. 2020, pod č. TANAP/804-002/2020 a dňa 26. I1. 2020, pod
č. TANAP/I I 7 5:-00 u2b2 0 ;
o Pri odvádzaní zráňkoých vôd z cestných komunikácií - použiť odlučovače ropných látok.r Pľi novonavrhovanom kruhovom objazde je na nespevnenom stľedovom kruhu potrebné

použiť na qýsadbu pôvodné druhy bylín a drevín.
o Pri realizitcii činnosti v pľípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie

ich vsiaknutia do pôdy a horninového prostredia.
o Pri zemných prácach prijať dôsledné opatľenia na zamedzenie zavlečenia inváznych

druhov rastlín do okolia riešených stavieb.

' V pľípade zavlečenia invríznych druhov rastlín pri zemných prác do okolia riešených stavieb
vykoná investor na vlastné nĺĺklady ich odstránenie.

o Po ukončení prác uviesť terén do upraveného stavu.
o Navrhovaná šírka úpravy dna 5 m nie je (vzhl'adom na súčasnú šírku koryta l - 2 m\

akceptovatelhá. V procese stavebného povolenia je potľebné riešiť návrh profilu koryta
toku pod mostom tak, aby bol migračné priechodný pre ryby. odporučame ponecňať
prirodzené dno toku a upraviť a spevniť len brehy koryta. V prípade nevyhnutnosti
úpravy dna - priamo pod objektom mosta zváŽiť použitie trojuňotníkovéĹo, alebo
oválneho profilu, aby bol abezpečeý uľčrqý stĺpec voänej hladiný a bola zabezpečenát
migníciaýb'

Zo znalosti miestnych pomerov toku Slavkovský jarok, je potrebné zohl'adniť aj
súčasný pravidelný vyskyt vydry riečnej (Lutra lutra) a bobra voaňeľro (Castor fiber), čó
mamená doplnenie súčasného technického riešenia mosta o suchý prechod p." úo*riečnu a bobra vodného za účelom míŽenia kolízií tohto druhu ákonom óh.áneňého
živďícha s motoroqými vozidlami. Suchá lávka pod mostným objektom musí byt' po obidvoch
shanách o šírke minimálne 50 cm a výške 20 cm nad maximálnou úrovňou hladiný vo_dy. Je nutné
počítať s kolísaním h_l{inyvody. Vel'mi dôležité je prirodzené napojenie suchej lávicy na-brehy toku
pr9d aj za mostom. K stavbe lávok použiť ýlučné prírodné máterĺaty. skldly brehov musia bý
volené tak, aby umoŽňovali vydnám bezproblémoqý piesun zkorytana suchý bieh' Dno toku musí
ostať nespevnené. V prípade, že to konštrukčné paľametre nedovol'ujú, je pótrebne v$voriť členité
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dno s pomocou zapľacovania pľíľodých kameňov. Ideálne riešenie suchej lávky je v prílohe l.
Navrhnuté riešenieje potrebné konzultovať so zoológom.o opevnenie svahov realizovať vegetačné - ako je uvádzané v doplnení pľojektu.
Zaisťovacie prahy z lomovéhô kameňa použit' v kombinácii s vegetačným spevnením
bľehovej línie dendľologickým mateľiálom miestneho pôvodu a ľrtuot<ô koieniacimi
drevinami.

o Z dôvodu čo najmenšieho ásahu do brehu toku a jeho bezprostredného okolia
odporúčame, aby bol cyklochodník riešený napr. spôsobom vysunutej konštrukcie zjednej
stľany mosta a v užších parametroch - do 2m šírky cyklochďníka.o Dokumentáciu pre stavebné povolenie, ako aj všetky prípadné zmeny stavebného
objektu so.06 (most cez Slavkovshý jarok), pľedložiť na pósúdenie Spnĺve TANAP-u
z dôvodu eliminácie možných negatívnych vplyvov na vďný tok Slavkovďý jarok a jeho
okolie.

o obľatisko ZU (stavebný objekt so.05) odporúčame umiestniť na ápadnú stľanu
komunikácie - tzn. d'alej ď toku Slavkovslaý jarok.

o Pri odvádzaní zráňkoých vôd z cestn]ých komunikácií použiť navrhované odlučovače
ropných látok (So.05 a 50.06).

objekt So.0l Komunikácie a spevnené plochy

' Vnútorné komunikácie a chodníky areálu (So.0l) použiť dlĺáždené, umožňujúce priesak
daäbvej vďy cez komunikáciu.

Všeobecné pripomienhv:
o Zásah do vodného toku, jeho brehov, brehovej a sprievodnej vegetácie realizovať len

v nevyhnutnej mieľe -t%l. v rozsahu potľebnom na umiestnenie samotnej stavby mostu.o Cinnosť realizovať prednostne z brehov vodného toku. Realizáciu činnosti strojmi
z vodného toku (umiestnenie a pohyb mechanizmu po dne toku) realizovať iba v prípade
nemožnosti rea|izárcie činnosti z bľehu. Iba nevyhnutnú činnosť v koryte toku reďizôvať
mimo obdobiajarného (apríl, máj) ajesenného (október, november) neresenia ýb;r Lokality pĺípravnej stavebnej činnosti, skládky materiálov resp. prebytočnej zeminy
neboli v dokumentiĺcii uvedené. Vo všeobecnosti je po&ebné siiuovať icľr prednostne nä
spevnených plochách. Neumiestňovať ich v okolí vodného toku a na podmáčaných
plochách.

. Pri ýruboch dľevín postupovať v zmysle $ 47 zákona č. 54312002 Z. z. v znení neskorších
predpisw. Výrub nelesnej drevinovej vegetácie realizovať v mimovegetačnom období a
mimo hniezdneho obdobia vtáctva. Ako kompenáciu zavýrub odporúčame dósadbu brehovej a
s-prievodnej vegetácie pozdíŽ Slavkovského järku v miesách, kdi absentuje. Lokality a ýber
drevín konzultovať so Spľávou TA}.,IAP-u.. Pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov postupovať šetrným spôsobom
s minimalizovaním poškďeniajďnotliqých sbomov a ich koreňového systemu'. Dďľäť povinnosť zabezpeč'eniaodpadu pľed prístupom medved'a hnedeho v zmysle $
14 písm. j) úkonač.79ľ2015 Z.z. o odpadoch.. Pri rcalizÁcii pouŽívať mechanizÍny a technológie v dobrom stavebno-technickom stave a celkovo
{ba{ aby nedošlo k znečisteniu, resp. inému ohrozeniu okolitého proshedia. Po ukončení qýstavby
bezodkladne odstrániť všetky mechanizmy, odpad, dočasné a prenósné zaľiadenia a pod.. Pri rcal.izÁcii činnosti v prÍpade úniku škodliých látok realizovať opatrenia na zamedzenie
ich vsiaknutia do pôdy a hoľninového prostedia.

. Pri z9m1Ých prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín
d9 9.ko|ia riešených stavieb. V prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pii zemných pnĺc do
okolia riešených stavieb vykoná investor na vlasnré náklady ich odsĺrĺnenie.

Slovak Telekom, a. s., dňa 22. 01. 202I, pod č, 6612101568 :o Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a ároveň je potrebné dodrŽať ustanovenie
$65 ákona č.35ll20l1 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu'žiadosti, vprípade, ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.



. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, Že jeho zálmer, pre ktoý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. alebo
zasahuje do ochranného pásma ýchto sietí, vyzvať spoločnosť na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
spľávou sieti : Klein Štefan.

. V zmysle $ 66 ods' 7 zákona č,. 35ll20l'l Z. z. o elektronic!ých komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakesliť priebeh všet\ých zaľiadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá pľojektant.

. V zmysle $ 66 ods. l0 zákona č. 35ll20ll Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach
prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknuých SEK. Bez uzavľetia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

o V textovej časti vykonávacieho pľojektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriadbvania
skládok materiálu a zriad'ovania stavebných dvorov počas ýstavby na existujúcich podzemných
kábloch a pľojektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaľiadení.

. V pľípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vy'jadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., je potrebné zo strany
žiadatelä zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

o NedodrŽanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podl'a $ 68 zákona
č.35l/20ll Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

. V prípade, ak Žiadatel' bude so zemnými pľácami alebo činnosťou z akéhokolŤek dôvodu
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnos{ je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vy'jadrenie. Pred realiáciou ýkopových prác _ poŽiadať o vyýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI sLovAKIA' s. r.o. na povľchu teľénu.

. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom áujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovatelbv, ako sú napľ. rádiové zaľiadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
Slovak Telekom, a. s. ýmto upozorňuje Žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
pľevádzkovatelbv ýchto zariadení.

. Vytyčenie polohy SEK spoločnosti S|ovak Telekom, a. s. a DIGI sLovAKIA, s. r. o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na zäklade objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke : https :/www.telekom.slďvyjadľenia. Vyjadrenie bude zrea|izované do troch ýždňov od
podania objednávky.

. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoý mu bolo vydané, nie je oprávnený
poskýnuté informácie a dáta d'alej rozširovať, prenajímať alebo vylžívať bez súhlasu spoločnosti
Slovak Telekom, a. s.

o Stavebník alebo ním poveľená osoba je povinná pri svojej činnosti dodľžať aj všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré tvorí prílohu vyjadrenie.

. V prípade, ak žiadatel'ptánuje napojiť nehnutelhosť na telekomunikačnú sieť úloŽným vedením'
je potrebné do projektu pre územné roáodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

o V pľípade, že zámer stavebníka, pre ktoý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a. s. alebo DIGI sLovAK[A, s. r. o.' alebo zasahuje do ochranného pásma !ýchto sietí,
je stavebník, po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť :

o ochranu alebo pľeloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a. s.

. Vypracovanie pľojektovej dokumentácie v pľípade potreby telekomunikačného vedenia.
o odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného

vedenia.
o V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s pľeložením sietí iba

zmluvný partner : SPOJSTAV, spol. s r. o.' spojstav@spojstavke.sk, č. t. 055/292632,
053t4411177.

o Pľi akýchkol'vek prácach, ktoľými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zaľiadenia, je Žiadatel'
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia ým, Že zabezpeéí :

o Pred zaéatim zemných pľác vy{ýčenie a vyznačenie polohy zaľiadení priamo na povľchu terénu.
o Preukĺízatelhé oboznámenie zamestnancov, ktoľí budú vykonávať zemné práce, s vyt'ýčenou

a vyznačenou polohou zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.



. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné pľáce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm
skutočného uloženia zaľiadenia do od vyznačenej polohy na povľchu terénu.

. Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeéené pľoti akémukoltek ohrozeniu, kľádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti l,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zaľiadenia.o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím.

o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. éíslo 0800123777 .o oveľenie ýškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, Že Slovak Telekom, a. s.
a DIGI sLovAKIA' s. r. o. nezodpovedĹ za zmeny priestorového uloŽenia zaľiadenia vykonané
bez ich vedomia ).. V prípade, že počas ýstavby je možné zrtýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

r V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST, je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).

r Dodržať platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom ľozsahu.
l ' Projektovú dokumentáciu zmeny vyhotovila : Ing. Katarína Koporová, autorizovaný stavebný

inžinier, Werfeľova 1, Košice, č. os. 6005 * A1.
2. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené.

ostatné poďmienky územného rozhoclnutia, ktoré uydala obec Huncovce, ako príslušný
stavebný úrad, dňa 15. 03. 2018, pod č. j. sU 5484/2017 _ Pk, nezmenené týmto
rozhodnutím ostdvajú naďalej v platnosti.
odôvodnenie:

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 15.03.2018, pod č. sU 5484/20l7-Pk
rozhodnutie o umiestnení stavby : ,, Huncovské dľevenice v obci Huncovce ", na pozemkoch parc. č.
KN c 272612,272912, líniová stavba, kat' územie Huncovce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica, ktoré
nadobudlo pľávoplatnosť 26. 04. 20l8. Dňa 14. 05.2o2o, pod č. sU 383ll2o2o - Pk, vydala obec
Huncovce, ako pľíslušný stavebný úrad, pľediženie platnosti územného rozhodnutia, ktoré vydala
obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, dňa 14' 05. 2020,podč. sÚ 383l/2o2o _Pk.

Stavebný úrad KeŽmarok obdräl dňa 28. 08. 2020 žiadosť, PAT3, spol' s ľ. o. (IČo 46907 076),
so sídlom Rabarborova l/C, Bratislava, v zastúpení : Adriana Hrnčiarová, Repište l88, Sklené
Teplice, o znenu územného rozhodnutia, vydaného dňa 15. 03. 2018, pod č. sU 5484/2017 - Pk,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26' 04.2018.

obec Huncovce, ako pľíslušný stavebný úrad, v súlade s $ 36 ods. 2 stavebného zátkona,oznámila
začatie územného konania všetkým účastníkom konania a dotknuým orgánom s ým, že svoje
námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr do 7 _ mich pľacovných dní odo dňa doručenia
oznámenia. Ďalej upozoľnil účastnikov konania, že podlh $ 36 oás. 2 stavebného zákona, stavebný
úľad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Ak dotknuté orgány podlb $ 36
ods.3 stavebného zélkona vurčenej lehote nepľedložia svoje stanovisko kpovoľovanej stavbe alebo
nepožiadajú o predĺženie lehoý 

-na 
posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou

z hl'adiska nimi sledovaných áujmov súhlasia. V rámci tejto lehoty neboli vznesené žiadne námietky
a pľipomienky.

Súhlasné stanovisko so zemnou územného rozhodnutia vyjadrili : Východoslovenská distribučná, a.
s., dňa 03. 09.2019, pod č). |555912019, Slovenský plynárens\ý priemysel, a. s., dŕn26.08. 2020,
pod č. TD/Ns/0566ĺ2020/Hy , Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie,
orgĺán ochrany prírody a krajiny, dňa 19. 08.2020, pod č. oU-KK-oSZP-2o2o/oo7536-3ĺJe a dňa 30.



ll. 2020, pod č. oU-KK-osZP-2020/0l4562 - 4/Ie, okľesný úrad KeŽmarok, odboľ starostlivosti
o životné prostredie, oľgán štátnej vodnej správy, dňa 25. l l. 2o2o, pod č. OU-KK-
osZP/2020/0l4634-002/Vr a dňa 26. 08. 2020, pod č. ou-KK-oszPl2o2ol0ll261-002Nr, okľesný
úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, orgán odpadového hospodáľstva, dňa 26.ll.
2020, pod č. oU-KK-osZP-2020l0l4664-2/Ká a dňa 06. 08. 2020, poä e. oU-KK-6SZP_
2020/008064-2Kä, okresný úrad KeŽmarok, Pozemkoqý a lesný od-bor, pod č. oU-KK-
oszP/2020l0ll007-2, Podtatľanská vodáľenská prevádzková spoločnosť, a. s., dÍli26. 08. 2020, pod
č. 18194/2020 _v3, 19416/2020, Správa aúdržba ciest PSK, dňa 17. 08'2o2o, pod č. SUCPŠK-
PPll005/2020-06, okesný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 23.
lI.2020, pod č. oU-KK-ocDPK-202o/0l45ll-o02 adňa 28. 08.-2020, pod č. oU-KK-ocDPK-
2020/011401-002, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.dňa 10. 09.zožo,pod č. Cs sVPoZ KE
355812020/7' Štátne lesy TANAPu, äĺu zs._ti. zoz0, päd e. Šlr_ oPDR-2d20/4l,ľiČzlql-zóň
1!ŕn25. ll.zozo,pod č. Šĺ,ľ-opon-202ol43,E. č,. |gl6-2o2o-2725,Štátna ochrana pľírody SR, dňa
06. 08. 2020, pod č. TANAP/804-002l2o2o adňa26. Il.2020, pod č. TANAP/I l75-ooV2o20, obec
Huncovce - staľosta obce, obec Malý Slavkov _ starosta obce, Slovak Telekom, a. s., dňa 22. 01.
202l, pod č. 66 l2 l 0 l 568.

Uvedenými zmenami nebudú ohľozené záujmy spoločnosti, ani nepriamo ohľozené či obmedzené
práxa aprávom chránené zÁujmy účastníkov konania. Z uvedených dôvodov stavebný úrad ľozhodol
tak, ako sa uvádza vo ýľoku rozhodnutia.

Poučenie:

Pľoti tomuto ľozhodnutiu je možné podl'a $ 54 zákona č.71tl967 zb. o správnom konaní
sa odvolat'do 15 dní odo dňa doľučenia. odvolanie sa podáva v Obci Huncovce. Včas podané
odvolanie má podl'a $ 55 ods. 1 zákona č.71167 Zb. o spľávnom konaní odkladný účinoĹ. Toto
rozhodnutie je zároveň pľeskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opľavných
pľostriedkov.

Toto ľozhodnutie musí byt'v súlade s $ 26 zákona č.7lt1967 Zb. o správnom konaní ( spľávny
poľiadok ) vyvesené v obci po dobu 15 - tich dní na veľejne pľístúpnom mieste a oznámené
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášlcy je dňom
doručenia.

rng. Majerčák
obce

Vyvesené dňa:Zť
Pečiatka a podpis
zabezpečil vyvesenie

i ' :ý $lavkĺll
,,, ská 5]

'lulý Slavkĺlt
-3-

iirrii rt i

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie vyhlášky

Vybavuje : Ing. Mária Pajáková, č' t. : 052 l 468 58 52


