
Obec Huncovce
Stavebný úľad

H|avná 2912 059 92 Huncovce
c.J.: 4042D021-Pk V Kežmarku, dňa 19.t0.202l

STAVEBNE POVOLENIE

Verejná vyhláška

obec Huncovce, ako pľíslušný stavebný úrad, rozhodla podl'a ustanovení $ 5 aĺkona č' 608/2003
Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, podľa $ l 19 ods' 3, $ 1 17 a
$ 140 ákona č. 50ĺ1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ákon), v znení
zmien a doplnení, podl'a $ 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
453l/2000 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podlb $ 46 zákona é.
7l/1967 Zb. o správnom konaní, v súlade s $ 66 ods' l,2,3 stavebného zákona v znení noviel takto :

povol'uje

stavbu :

,, Iluncovské drevenice v obci Huncĺlvce - vN prípojka a vN rozvádzač", na pozemkoch
paľc. č. KN C 43801294, 43801324, 43801323,43801326, 43801191,3854tl,3864, 2729t2,
272918,272612,2729129,3070, 965, 3953, 382712,97212,97112,970t2,827, g8g, 779, 690,
826, 681, 679, 69115, 69911, 69912, 69611, 69612, 69613, 683t4,6g3/5, 6g2n, 6g2t2, 682t3,
68214, 67612, KN E 467411, 4673ll, 46731102, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov
a Vel'ká Lomnica,

stavebník:
PAT 3' spol. s ľ. o. (IČo 46 g07 076), so sídlom Rebaľborova LlCrBratislava,

v zastúpení Adľianou Hľnčárovou, Repište l88, Sklené Teplice.

členenie stavbv : so 04 -01 W prípojka
so 04- 04.I Trafostanica č. 1
so 04- 04.2 Trafostanica č. 2
so 04-05 W rozvttdzač



So 04_01 Vi\ pľípoika
Napojenie nového MÝ ľozvádzača VN 5K je riešené odbočením z existujúceho VN rozvádzača

trafostänice Ts0562-0o34 Čieľny Bocian 2. V exist. trafostanici Ts0562-"oo34 Čierny Bocian 2
osadenej na pozemku KN-c parc.č. 43801294 sa vymení jestv. VN rozyädzač ýpu KKTza nový typu
Siemens, typ 8DJH RRRT . od odbočenia z jestv. Ts0562-0034 Čierny Bocian 2 je trasa t<ĺbtóvej
VN prípojky 3x (20-NA2xs2Y lxl50RM/25) uloženom v zemi vedená po pozemkoch KN-Č
P!ry.č 4380/294, 4380/324,4380/323,43801326, 4380119l,3864,3854ĺ1, 3853, 3850 a pozemkoch
KN-E parc.č. 4674ll, 4673ĺl, l099, 46731102. Vedenie projektovanej VN prípojky bude
ukončené v projektovanom MrI rozvádzaéi. od odbočenia z-jestv. Ts052Ž-oo0t_nómiká osada
Malý Slavkov je trasa káblovej VN prípojky 3x (20-NA2xs2Ylxi5oRIw25) uloženom v zemi vedená
po pozemkoch KN-C parc.č. 865,872ĺ2,87l/2,87012,827,988,779,680,698,6'19,68l,682l|,68216,
3806' 3853, 3828, 3850. Vedenie projektovanej VN prípojky bude prechädzat cez návrh. TS_
Huncovské drevenice 2 ktorá sa osadí na pozemku KN-C parc.č. 3855/3 a bude ukončené v
projektovanom VN rozvádzači. Z návrh. VN rozvádzača RI/VNR 5K je projektovaná VN káblová
qrípojka 22 kv káblami 3x 20-NA2xs2Y lx150RM/25 pľe projektôvánítransformačnú stanicu
TS-Huncovské drevenice 1. Káble VN uložiť vo volhom teréne v zemi v pieskovom (ôžku s krlím
min. lOcm pod a nad káblami. Káble uložiť v tesnom zoskupení do trojuholníka zv\azanými pvc
páskami. Nad káblami budú uložené platne KAD 300. Nad ĺ<áblami poĺožiť výstražnú ĺoĺĺu' Hĺuta
uloženia káblov min. l,3m. Pľi súbehu VN vedenia s NN vedením uložiť káble v chráničke KSX-PEG
l60 a káble viesť v spoločnom výkope. Nad káblami budú uložené platne KAD 30o. Káble uložiť v
!es19m zoskupení do trojuholnikazviazanými PVC páskami. Na strane trafostanice vybaviť návrh.
Mt{ káble T- konektorom tieneným RSTf -5854-cEE0l * uzemnenie EAKT 1656. Pri kriŽovaní
potokov sa zriadi podpich min. hibka uloženia kábla pod dnom potoka je 1,6m. V spoločnej tľase s
návrh. VN/NN vedením uložiť rezervnú chľánicku KSX-PEG 40 pie budúce optické vedenie.
Chránicku utesniť. V spoločnej trase s návrh. VN vedením uloŽiť rezervnú chránicku Ksx-PEG 40
pre budúce vedenie verejného osvetlenia. Chráničku utesniť.

So 04_05 VN rozvádzač

Projektovaný M{ rozvádzač RIA/NR 5Ktypu SCHNEIDERELECTRIC, typ EH8 BoxFB)í25-
|6/C-C-C-C-C bude umiestnený na pozemku KN-c parc. č. 3850. Vonkajšie uzemnenie spoločne pre
bleskozvod aj technológiu VN rozvádzača' je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým žemničom. Z
tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo (uzatvorený okruh) bunky TS s rôznou hĺbkou
uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho pľahu.

So 04-04.l Tľafostanica č.1
Trafostanicaje betónová s vonkajšou obsluhou, priebežná. Nová kiosková tľafostanica bude osadená

v zeleni pri ceste na paľcele č.KN-c 2726/63 k.u.Huncovce. V rámci tejto stavby sa postaví
kiosková trafostanica typu HKP Graper s transformátoľom ToHn 359/22 o výkone 400kVA,prevod
22/0,4kv, M{ ľozvádzač Siemens 8DJH RRT zK+T, poistky \rN 1oA, poistkoqý listový odpínač do
9l0A - NN3gTr pre 400kVA(PtN3 4O0kVA,gTr). Vývody NN rozvádzača budú realizované zdolaz
káblového kanála. Rozvádzaé má 7 vývodov. Vývody sú vyzbrojené poistkov'ými odpínačmi 400A pre
poistky vel'kosti gG2. Privod na VN svorky transfoľmátora je ľiešený káblovýň prepojom z ÝN
ĺozvádzača káblami 3xN2XSY lx35 RM. Vývody NN z transformátora do rozvádzača NN sú
taktiež riešené káblovým pľepojom 2x4xNSGAFo lxl85. Meranie spotreby elektriny sa prevedie na
NN strane ako polopriame cez meniče s p:600/5A,10VA, O,Ss,umiestnené v skrini NN
ro.zvádzača. okolotrafostanice sa prevedú dva kľuhy uzemnenia vo vzdialenosti lm a 2m v
trĺute 0,4 a 0,7m.

So 04-04.2 Trafostanica č.2
Trafostanica je betónová s vonkajšou obsluhou, priebežná. Nová kiosková trafostanica bude

osad-enáv zeleni pri ceste na parcele č.KN-c 3855/3 k.u.Huncovce' V rámcitejto stavby sa postaví
kiosková trafostanica typu HKP Graper s transformátorom ToHn 359122 o výkone 4O0ŔVA,prevod
22/0,4kv, Mt{ rozvádzač Siemens 8DJH RRRT 3K+T, poistky VN l0A, poistkový listový odpínač do
9l0A - NN3gTr pre 400kVA(PLN3 400kVA,gTr). Výody NN rozvádzača budú realizované zdo|az
káblového kanála. Rozvádzač má 7 vývodov. Vývody sú vyzbrojené poistkoqými odpínačmi 400A pre
poistky vel'kosti gG2. Privod na VN svorky transformátora je rielený kábtovým prepojom z ÝN



Íozvádzača káblami 3xN2XSY lx35 RM. Vývody NN z transformátora do rozvádzača NN sú
taktieŽ riešené káblovým prepojom 2x4xNSGAFo txl85. Meranie spotreby elektriny sa prevedie na
NN strane ako polopriame cez meniče s p:600/5A'lovA, O,Ss,umiestnené v št<rini NN
rozvádzaéa. okolo trafostanice sa prevedú dva kruhy uzemnenia vo vzdialenosti lm a2mv
hlbke 0,4 a 0,7m

Stavebník ie povinnÝ dodržat'tieto podmienkv :

1. Stavba bude uskutočnená podlä projektovej dokumentácie oveľenej v stavebným úradom'
AkékolVek zmeny sa nesmú ľealizovať bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. Na stavbu
vydala obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, dňa 15. 03. 2020,podč. sÚ 5484/20|7 -Pk,
územné rozhodnutie,,ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. o4.20l8, dňa 14. 05. 2020, pod č' SÚ
383112020 _ Pk, predlženie platnosti územného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.
06.2020 adťla25.ol.zozl,podč.SÚ 5617/2020_Pk,rozhodnutie-zmenarízemnéhoroáodnutia,
ktoľé nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 03.202l.

2. Projektovú dokumentáciu vypracoval : MJ projekt s. r. o.' Ing. Jakub Mikloš, Štúrova 422/ll,
Sarišské Michal'any.

3. Pred realiáciou prác zabezpečí stavebník u správcov sietí presné vy{ýčenie a vyznačenie
inžinierskych sietí a rozvodov na povrchu terénu a realiáciou prác nenaľuší ochranné pásmo
ýchto inžinieľskych sietí a rozvodov.

4. Spôsob uskutočnenia stavby : dodávatel'sky, po ýberovom konaní. V zmysle $ 62 ods. l písm. d
zákonač,. 50/1976 Zb.v zneni zmien a doplnení stavebník oznámi zhotovitel'a stavby
stavebnému úradu do 15 _tich dní po ukončenívýberového konania.

5. Pľedpokladaný celkovy rozpočtoý náklad stavby : YN pľípojka : 280 000, - €,
VN rozvádz,ač l 20 000,- €, Trafostanica č. 1 : 30 000'_ €, Trafostanica č. 2 z 30 000,_ €.

6. Stavbu ukončiťv lehote do:10l2024.
7. Stavebníkje povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nespôsobil na cudzích

nehnutelhostiach škodu.
8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník a prehlädné zénnamy o osobách, ktoré pomáhajú na

stavbe najmenej l x za sedem dní'
9. Stavebník je povinný na viditelhom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude uvedené

meno stavebníka a ktoý orgán kedy stavbu povolil.
l0. So stavbouje možné zaéať ažpo nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné

povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
pľávoplatnosť v zmysle $ 67 stavebného ákona.

l1. Stavebníkje povinný dodržať podmienky :

Východoslovenskd distribučnó, a. s., dňa 01. 12. 2020, pod č. 19972/2020 :
Požadujeme, aby súčasťou rozšírenia M! distribučnej sústavy bola tzv. Elektronická
komunikačná vrstva, teda umiestnenie optických HDPE chráničiek. Návrh a realizácia
Elektronickej komunikačnej vľstvy musí v plnom ľozsahu zodpovedať dokumentu ,,Technická
špecifikácia VSD na uloženie HDPE chráničiek pre optické védenie do zeme v rámci IBV',
ktorý je umiestnený na stránke www.vsds.sk. v časti Domov / Informácie a dokumenty /
Dokumenty_ Projektant pri prebeľaní stavby doplní výkresy s trasou a ýpom HDPE chráničiek pre
optickú sieť v súlade s uvedeným dokumentom a tiež doplní v PD rezy káblovou ryhou, kde búde
zakre'slená aj chránička HDPE so vzdialenosťami od ostatných káblov a navrhováným krýímo Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a. s. k žiadosti ó pripojenie
(list č. 18875/2020, zo dňa l8.l l.2020) a (list č. 1887812020, zo dňa 18. |l.2020).-

V súvislosti s predmetnou stavbou je potľebné , aby Žiadatel' o pripojenie (developer resp.
zístupca žiadatelbv) do distľibučnej sústavy VSD, a. s. pred realizáóiou najskôr užatvorii

,,Zmluvu o uzatvoľení budúcej zmluvy'' s útvarom VsD, á. s. - Sieťoqý obchod (kontakt sietovy-
ob.chod@vsdas,sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných stľán pľi
zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutnýcľr pre uzatvorenie následnej imluvy o
pripojení.
Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezeľvovanej kapacity
pripojenia -,,MRK'' (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenéľgetickeho
zariadenia,je žiadatel'povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriaáku VSD, a. s.
Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je d'alej potrebné, aby maĺŽiadateľ o pripojenie

a

a

a



uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektľiny, zmluva o dishibúcii elektriny a
zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou' ľesp. zmluva o
združenej dodávke elektriny, atd'.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom
prípade nebude odberné miesto zo stľany PDS pripojené do sústavy.

o Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených
v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pľe pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu
o pripojení s VSD, a. s. a takisto je potrebné uzatvoľiť zmluvu o združenej dodávke elektriny
s Vami vybraným dodávatel'om elektriny.

o Dovol'ujeme si Vás zároveň informovať, Že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD,
a. s. uzatvára spoločnosť VSD, a. s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne
s vlastníkom pripájaného odbeľného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keďje odberné
elektrické zariadenie súčasťou nehnutelhosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s
vlastníkom nehnutelhosti.

o Podľa platnej legislatívy je pľipojenie Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo
zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pľipojenia spoplatnené poplatkom za pľipojenie.o Pov_olená ampeľická hodnota hlavného ističa prbd elektromerom : 40 A, LHv : 44 ks, ýp prípojky :

týfázová.
o Hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu ,,B...
Slovak Telekom, a s., dňa 29. 03. 202I, pod č. 6612108718 :
o Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a ároveň je potľebné dodržať ustanovenie

$65 ákona č.35l/20ll Z. z. o ochrane proti rušeniu.
. Vyjadrenie stľáca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade 

^nenyvyznačeného polygónu' dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené paľcelné číslo
v žiadosti nezodpoved ä vyznačenému polygónu.

o Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zilmer, pre ktoqý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo
zasahuje do ochranného pásma ýchto sietí, vyzvať spoločnosť na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostľedníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti : Klein Stefan.

o V zmysle $ 66 ods. 7 zilkona č. 35l/20l1 Z. z. o elektronic\ých komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všethŕch zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.

o V zmysle $ 66 ods. 10 ákona č. 35ll20ll Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach
prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknuých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrea|izovať prekládku SEK.

o V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a. s. a DIGĺ
sLovAKIA' s. r. o. o zákaze zriadbvania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov
počas ýstavby na existujúcich podzemných kábloch a pľojektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

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

o Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zaľiadení je poľušením povinnosti podlb $ 68 zákona
č.35ll20ll Z. z' o elektronických komunikáciách v platnom znení.

o V prípade, ak žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akéhokoltek dôvodu
pokľačovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a poŽiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou qýkoporných pľác - požiadať o vy{ýčenie TKZ.

o Vzhl'adom k tomu, Že na Vašom áujmovom území sa môžu nachídzať zariadenia iných
prevádzkovatelbv, ako sú napľ. rádiovézariadenia' ľádiové tľasy, televízne káblové rozvody, Slovak
Telekom, a. s. ýmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovatelbv ýchto zaľiadení.

. Vytyčenie polohy telekomunikačných zaľiadení vykoná Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKJA,
s. r. o. na základe samostatnej objednávky do troch ýždňov od jej doľučenia na adresu spoločnosti
alebo odovzdať technikovi : Š. Klein.



. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoý mu bolo vydané, nie je opľávnený
poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti
Slovak Telekom, a. s.

' Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná pri svojej činnosti dodľžať aj všeobecné podmienky
ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

o V pľípade, ak žiadatel'plánuje napojiť nehnutelhosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je
potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

r V prípade, že zámer stavebníka, pre ktoý podal uvedenú Žiadosť je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a. s. 

' alebo zasahuje do ochranného pásma ýchto sietí, je stavebník, po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť :

Slovenský plyndrenský priemysel, a. s., dňa 26. 08. 2020, pod č. TD/N9/0567/2020/IIy :
a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

okresný úrad Kežmarok, odbor síarostlivosti o životné prostredie, orgón šttttnej sprlóvy odpaclového
Itospodórstva, dňa 16. 03. 2020, pod č. oU-KK-osZP/2020/005764-3/Ktŕ :
. odpady, vzniknuté ýstavbou nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotovĺtel' stavby

povinný odovzdať ich na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať
s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zátkona o odpadoch potľebné
uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich
zneškodnením uložením na skládke odpadov.

o Zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádza|o k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia a
po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných
odpadov.

o Najneskôr ku kolaudačnému konaniu investor, pľíp. zhotovitel' stavby pľedloŽí orgánu štátnej
spľávy odpadového hospodárstvazoznam všetkých odpadov vzniknuých pri stavebných prácach
a ich mateľiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich zhodnotenia' resp.
zneškodnenia, potvrdené odbeľatelbm odpadov'

okresný úrad Kebnarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgón šttŕtnej vodnej sprtŕvy, dňa
3I. u. 2020, pod č. oU-KK-osZP/2020/003434-002/Vr :



' zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sieti a správcu vodného
toku, v prípade, Že dôjde ku križovaniu' resp. súbehu projektovanej stavby s podzemnými vedeniami
inžinierskych sietí a vodnými tokmi.

okresný úracl Kežmarok, oĺIbor starostlivosti o životné pĺostredie, orgtin ochrany prírody a krajiny,
dňa 19.04. 2021, pod č. oU-KK-oszP/202I/006515-3/Tp :
o Pri realizácii činnosti používať mechanizmy v dobrom technickom stave a v prípade úniku

škodlivých látok realizovať opatľenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy a
horninového prostredia.

' V prípade potreby v'ýrubu dľevín postupovať v zmysle $ 47 ákona é. 543/2002 Z. z. v
znení neskoľších predpisov a výrub (aj na LPF) realizovať v čase mimo vegetačného
obdobia.

o Pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych
druhov rastlín.

o ý prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach, vykoná investor na
vlastné náklady ich odstránenie.

o Po ukončení pľác uviesťterén do pôvodného stavu.
Slovenský vodohospoddrslry podnik, š. p., dňa 27. 03. 2020, pod č. Cs sW oz KE 1077/2020/3 :o Vlastník stavby a jej budúci užívatel' _ zabezpeéiť pravidelný servis a údržbu havarijnej záchytnej

vane v navrhovaných trafostaniciach a zachytené znečistenie zneškodňovať v zmysle platnej
legislatívy.

o Pri samotnej realrizácii stavby aplikovať preventívne opatrenia na eliminovanie nežiadúceho vplyvu
výstavby na kvalitu povľchoqých a podzemných vôd - minimalizovať vnos tuhých častic do
vodných tokov a zabezpeéiť, aby z mechanizmov počas realizácie stavby nedochádzalo k úniku
prevádzkoých kvapalín do povrchoých a podzemných vôd.

. Zaháúenie pľác pri vodných tokoch oznámiť písomne min. 5 dní vopľed.
o Uloženie VN prípojb pod koľytom vodných tokov zľealizovať podlä PD a križovanie previesť

podpichom s uložením chráničky min. l,6 m pod dnom korýa.
o Po ukončení prác narušený teľén pri vodných tokoch dať do pôvodného stavu.
o Miesta kriŽovania M{ prípojky s vodnými tokmi označiť tabul'ami ,.PoZoR NEBAGROVAŤ''

a v pľípade ich poško<lenia, nahradiť ich nov'ými.
o Najneskôr ŕa kolaudačnému konaniu pľedložiť pre našu potrebu poľealizačné zameranie

skutočného prevedenia križovaní so zameraním hĺbky uloŽenia VNprípojok pod korytami
vodných tokov.

o Záber pozemkov reg. KN-E par. č. 3070 v k. ú. Huncovce. reg. KN-C par. č. 3806 v k. ú. Huncovce
a reg. KN-c par. č. 865 v k. ú. Malý Slavkov, vo vlastníctve SR, v spľáve SVP, š. p.,
majetkovoprávne uspoľiadal' uzatvorením zmluvného vzt'ahu na SVP, š. p. oZ Košice _ odbor
správy majetku'

. Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy z dôvodu kontroly splnenia našich
podmienok.

o Vlastníci stavieb (MtI prípojka), ktoré nie sú vodnými stavbami alebo technických zariadení
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území,,sú povinní na vlastné náklady dbať o ich ľiadnu
údržbu a o ich statickú bezpečnost', aby neohĺozovali plynulý odtok vôd ($ 47 ods. 3 písm. a) vodného
ákona).

o Správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou ($ 49 ods. 5
vodného ákona).

Podtatranskd voddrenskd prevódzkovd spoločnost', a. s., dňa 09. 04. 2021, pocl č. 72t2/2021,
7367/202r:
o Navrhované inžinierske siete je nutné zosúladiť s plánovaným trasovaním inžinieľskych sietí

v záujmovej lokalite tak, aby boli dodrŽané ochranné pásma verejných vodovodov a kanaliácii.. Pri súbehu s verejným vodovodom a veľejnou kanalizáciou v zmysle BozP zamestnancov
PVPS, a. s. Popľad požadujeme dodržať pásmo ochrany vo vzdialenosti l,5 m od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného aj kanalizačného potrubia na obidve strany. Vzdialenosť



požadujeme z dôvodu uloženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v hĺbke min. 1,4m a
viac metrov.

. Pri križovaní potrubia v správe PVPS a. s. Poprad požadujeme plánované vedenia uložiť do
chráničky (doporučujeme chráničku z materiálu odolného voči mechanickému poškodeniu -
ocel',železo a pod. nepoužívať HDPE čiemej farby s modými pruhmi), dodržať kryciu vľstvu podľa
sTN 73 6005 a výkop realizovať ručne za prítomnosti správcu vodovodu Vel'ká Lomnica'
Huncovce - p. Bukovina, Malý Slavkov - p. Vaculík a spľávcu kanaliácie p. Steina.

o Po skončení pľác požadujeme našej spoločnosti bez odplatne poskytnúť geodetické zameranie
sieti na CD nosiči vo formáte DwG - DGN v súľadnicovom systéme JTS. Doklady podstupiť
oddeleniu GIS vlastníkovi vodovodu a kanaliácie PVS, a. s. Poprad p. Bartek.

okresný úrad Kežmarok, Popmkový a lesný odbor, dňa 15. 04. 2021, pod č. OU-KK-PLO-
202r/006439-006 :
o Pri v'ýstavbe dbať o maximálnu ochľanu okolifých lesných pozemkov.
o Neparkovať a nevchádzať so stavebn;ými mechanizmami na lesné pozemky.
. skládky stavebných materiálov umiestniť na parcelách vo vlastníctve investora.
. objeký budovať v bezpečnej vzdialenosti ď hľanice lesných pozemkov vzhlbdom na možný pád vetiev

a celých stomov.
. obhospďarovatel'lesa nenesie nijaku zďpovďnoď za škďy, ktoré vaniknú na vybudovaných objektoch

a majetku na daných parcelách vpýom poveternostných podmienok (vetová a snehová katamita) a tým
spôsobeným pádom shomov.

r oplotenie parciel neumiestňovať tesne na hranicu lesnych pozemkov, ponechať koridor pre vofuý pohyb
ävďíchov a priestor pre pestovno -t'ažbové postupy.

o Pďas realiácie a tieŽ v čase užívania stavby trestnie dôjsť k akénrukol'vek ásahu do okolitých lesnýoh
pozemkov, nesmie byť obmedzená riadna prevádzka lesného hospďárstva. V prípade, ak by vmikla
obhospodarovatelbvi lesatahŕmto spôsobom škoda, ste povinní tuto v plnom rozsahu nahľadiť.

o Na vydanie stavebného povolenia na lesnom pozemku je potrebný súhlas vlastníka lesného pozemku
alebo správcu lesného pozemku vnĺtane zÁväméhostanoviska príslušného orgánu štátnej spnávy lesného
hospďráľswa.

. Ak bude pre realiáciu stavby potrebný ábeľ lesného pôdneho fondu, investor je povinný dodržať
ustanovenia zitkona č.326ĺ2005 Z. z. o lesoch, ýkajúce sa vyňatia z LPF.

okresný úrad Kežmarok, Poxemkový a lesný odbor, dňa 12. 04. 2021, pod č. OU-KK-PLO-
2021/06298-2 :
o l hl'adiska ochrany pol'n. pôdy nemáme námietky k PD, požadujeme však stavbou

dotknutú pol'n. pôdu vysporiadať v zmysle ust. zákona 220/2004 Z. z. o oclrľane a
využívaní pol'nohospodáľskej pôdy a o zmene zákona č. 24512003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
ákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej len,,ákon'').

o Pre uloženie elektr. kábelových rozvodov v zemije povinný Žiadateľ pred začatím vykonávania
nepolhohospodárskej činnosti na polhohospodáľskej pôde vyžiadať stanovisko ochrany
polhohospodárskej pôdy t. j. tunajšieho úradu v zmysle ust. $ l8 zátkona č,.22012004 Z. z. v znení
n. p.

o Ked'že trafostanice nemajú plochu väčšiu ako 25 m2 v zmysle $ 17 ods.2 písm. a) ákona nie je
potrebné rozhodnutie o trvalom odňatí , ale orgán ochrany polh. pôdy vydá stanovisko
k pripravovanému zámeru ($17 ods.3 cit ákona)'

Krajský pamiatkový úľacl, Prešov, dňa 06. I0. 2016, pod č. KPUPO - 2016/20391-2/74367/LK :
o Na stavebnými prácami dotknutej ploche v katastrálnom území Huncovce počas stavebných prác je

nevyhnutné vykonať archeologický výskum, ktoý zdokumentuje archeologické náiezy, ktoré sú
stavebnými prácami ohľozené.

o Vlastník alebo stavebník (ďalej len ,,stavebník'') podl'a $ 38 ods. l pamiatkového ákona uhrádza
náklady na archeologický ýskum'o Stavebník podl'a $ 36 ods. 2 pamiatkového ákona zabezpečí vykonanie archeologického výskumu
právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou uzatvoria pred
zaéatim qýskumu podlä $ 39 ods. l pamiatkového ákona dohodu a doručí kópiu tohto rozhodnutia



po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologic(ý výskum.
o Zoznam pľávnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie

archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov,
Pamiatkovom úrade SR Bratislav a a na inteľnetovej adrese www.mksr.sk.

o Stavebník oznátmi zaóatie stavebných prác a s nimi súvisiacich výkopových pľác
ýkajúcich sa predmetnej stavby najmenej s dvojýždňoqým pľedstihom Krajskému
pamiatkovému úradu Pľešov, pracovisko Levoča.

. Štátny pamiatkový dohl'ad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať
K.ajsky pamiatkov'ý úrad Prešov, pracovisko Levoča.

o Pred zaéatím výskumu zvo|ať vstupnú komisiu, v prípade potreby počas výskumu
priebežnú komisiu a pred ukončením výskumu záverečnú komisiu za účasti štátneho
zamestnanca Kľajského pamiatkového úľadu Prešov, pracovisko Levoča.

. Výskumom získané odborné poznatky spracované vo výskumnej dokumentácii podl'a $ 7
a $ l0 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej ľepubliky č,. 253/2ol0 Z. z. v zneni
neskorších predpisov, ktoľou sa vykonáva zátkon o ochrane pamiatkového fondu,
je nevyhnutné spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu odovzdať bezodplatne podlä
$ 39 ods. 9 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia výskumu na Krajský

. pamiatkov,ý úrad Prešov, pracovisko Levoča a Archeologický ústav SAV v Nitre.
Dalšie stanovené podmienky správnym orgánom :

a) druh výskumu: Archeologický
b) realizátor výskumu: Právnická osoba oprávnená v zmysle $ 36, ods' 2 pamiatkového

zálkona vykonávať aľcheologické ýskumy.
c) miesto vykonávania výskumu: Huncovce _ rekreačná zóna ,,Huncovské drevenice" , na
pozemkoch parciel č. KN-c 2726/2 a2729l2.
d) rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude prebiehať na ploche pripravovanej

rekľeačnej zóny,,Huncovské drevenice".
e) spôsob vykonávania výskumu: V prvej etape bude výskum ľealizovaný foľmou sledovania

výkopových prác pľi odstraňovaní vegetačnej vľstvy a vo výkopoch pre technickú infľaštruktúru
pľejednotlivé stavebné objekty. V prípade zistenia archeologických objektov, resp. iných
nálezových situácií bude výskum v druhej etape pokračovať ich ručným odkryvom a
dokumentáciou zistených nálezových sifuácií.

h) pľedpokladané trvanie ýskumu : Počas vykopoých pľác.
. Každú závažnú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutiaje nutné prerokovať a schváliť

- správnym orgánom, ktoý ho vydal, t. j. Krajským pamiatkovým úradom Prešov.
Stótne lesy TANAPu Tatranská Lomnica, dňa 25. 11. 2020, pott č. Šĺr-opon-2020/43, E. č. 1916-
2020-2725 :

V zmysle našich predchádzajúcich stanovísk( posledné ŠLT-oPDR-2o2o/43 zo dňa 24.o2.2o2o)
elektrická káblová prípojka nie je projektovaná po pozemku pare. CKN 5.1097ll k. ú., je vedená
po pozemku vo vlastníctve štátu, správe sPF EKN č,.4673ll k.ú. Velká Lomnica, vo vlastníctve SR,
v správe SPF Bratislava. Doýka sa pozemkov vo vlastníctve štátu, správe našej organizÁcie parc.
EKN č. 4674/l a pare. EKN č. 46731102 k.ú. Vel'ká Lomnica. Na pozemok pare. EKN č.4674/l k' ú.

Vel'ká Lomnicaje v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s., Košice zriadenévecné bremeno,
zavkladované v katastri nehnutelhostí.

o Pozemok pare. EKN č.4673l|02 k. ú. Vel'ká Lomnica je podlä záväzného druhu pozemku
lesným pozemkom. Na potrebný ziber z toho pozemku ( v poädovanom ľozsahu)
žiadame vypracovať geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena (uloženie

o a prevádzkovanie inžinierskej siete), vkladuschopný do katastra nehnutelhostí. Následne do
vydania stavebného povolenia žiadame o riešenie vďahu k lesnému pozemku v zmysle
pľíslušných ustanovení zik. č. 32612005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov cestou
okľesného úradu v Kežmarku, odboru pozemkového a lesného a uzatvorenie právoplatnej

a



zmluvy s našou organizáciou na zriadenie vecného bremena resp. inej zmluvy oprávňujúcej
využívať vymedzenú časť predmetného pozemku.

o Na pozemku pare. EKN č.3042 k. ú. Huncovce je projektované dopravné napojenie.
o V zmysle platnej legislatívy pozemok vo vlastníctve štátu nie je možné zastavať stavbou. Na

základe uvedeného požadujeme riešenie dopravného napojenia mimo pozemku vo
vlastníctve štátu, spľáve našej oľganizĺ{cie. pare. EKN č,.3042 k. ú. Huncovce.

o Pozemok parc. EKN č. 3042 k. ú. Huncovce , zitväzný druh pozemku ,, lesný pozemok''
má bý zÄroveň dotknuý vedením prípojky kanaliácie. Na potľebný záber z toho
pozemku ( v poädovanom ľozsahu) Žiadame vypracovať geometľický p|án za účelom
zriadenia vecného bremena (uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete),
vkladuschopný do katastra nehnutelhostí. Následne do vydania stavebného povolenia
Žiadame o riešenie vďahu k lesnému pozemku v zmysle príslušných ustanovení zék. č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov cestou okresného úľadu v KeŽmaľku,
odboru pozemkového a lesného a uzatvorenie právoplatnej zmluvy s našou organiáciou na
zriadenie vecného bremena resp. inej zmluvy oprávňujúcej využívať vymedzenú časť
predmetného pozemku.

. Pred začiatkom prác, žiadame za účasti pľacovníkov ochranného obvodu Š l ľeľep-u
Tatranské Matliare vyýčiť v teréne trasovanie uloŽenia káblového a kanalizačného
vedenia podl'a vypľacovaného geometrického zamerania, po pozemkoch v správe našej
organiaície. Pri realizácii zemných pľác žiadame o maximálnu ochľanu okoliých častí
pozemkov, nevytváranie noých nepovolených skládok zeminy, depónií a zemníkov .Zo
strany Š l reľeP-u je nutné prejednať detaily s vedúcim ochranného obvodu ŠL
TANAP-u Tatranské Matliare Ing. Pavlom Spitzkopfom (tel' 0903/987417). V prípade,
Že by z titulu ýstavby došlo k akejkol'vek škode na majetku štátu, v správe našej
organizácie, ste povinní tuto v plnom rozsahu uhradiť!

. Naša organizácia nezodpovedá za nijaké škody na zariadeniach , ktoré sa nachádzajú na
uvedených pozemkoch a ich vlastníkmi sú iné subjekty.

o |( realizilcii prác doložiť povolenie na stavbu, stavbu realizovať podl'a schválenej
pľoj ektovej dokumentácie.

. Pľi qýstavbe je zlrotoviteľ povinný dodržiavat' platné predpisy, najmä ákon é. 223/20ol
7,, z. a oclpadoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášku č. 283/200l Z' z. o vykonaní
niektoých ustanovení zÁkonao odpadoch.

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

o Všetky uvedené podmienky platné pre územné rozhodnutie sú ároveň podmienkami pre
vydanie pľávoplatného stavebného povolenia s ým, že v našom stanovisku je uvedené, ktoré

- podmienky je potľebné splniť k územnému, ktoľé k stavebnému konaniu.
Stótna ochrana prírody, dňo 12. 03. 2020, pod č. TANAP /98-003/2020 :o Vedenie VN pľípojky cez dotknutú mokľaď bude realizované ľiadeným l20 m podpichom

(vid' priložená mapa), pričom na začiatku a konci podpichu bude umiestnenie kábla
v plánovanej hlbke l30 cm, avšak v strede úseku v hibke l50 cm (vytvorenie U profilu
uloženie kábla), aby nedošlo k drenážovaniu vody z mokrade uložením kábla v chráničke)'

o ý nadväzujúcom nižšie položenom úseku pozdiz lesného porastu po schválenú zástavbu
pri lokalite Havľanov špic, akje to technicky možné, odporúčame obdobné uloŽenie kábla
riadeným podpichom, príp. v kombinácii s ručným qýkopom.

o Na odovzdanie staveniska a na zaéiatok týchto prác v dotknutej lokalite budú prizvaní
pracovnici Správy TANAPu, ktorí sa vyjadria k realizácii uloženia kábla v tejto lokalite
priamo na mieste. Začiatok prác bude oznámený mín. 7 dni vopred na e-mailové adľesy:
peter.stofko@sopsr.sk a katarina.zlkovanova@sopsr.sk.

o Je potrebné zabezpečiť, aby pohyb mechanizmov prebiehal mimo mokľad', pričom



štaľtovacie a koncové jamy na realizáciu podpichu je potrebné ľealizovať na suchom
mieste.

o Pri križovaní Slavkovského jarku je nevyhnutné minimalizovať zásahy do nivy tohto
vodného toku a ľealizovať navrhované uloženie kábla pod korytom toku obdobným
podpichom v dížke l00 m (50 m na kaŽdú stranu od koryta toku).

o Pri rea|izácii činnosti používať mechanizmy v dobľom technickom stave a v prípade úniku
škodliých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy a horninového
pľostrďia,

. V prípade potreby ýrubu drevín postupovať mimo LPF v zmysle $ 47 zákona č.543l2oo2
Z. z. v znení neskorších predpisov a výľub realizovať v čase mimo vegetačného obdobia.

o Pri zemných pľácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych
druhov rastlín.

. V pľípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných pľácach, vykoná investor na
vlastné náklady ich odstránenie.

o Po ukončení prác uviesťterén do upraveného stavu.
12. Skládku stavebného materiálu umiestniťtak, aby nebránila nerušenému užívaniu

verejného priestľanstva.
l 3. Pľi uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy ýkajúce sa bezpečnosti

práce a techniclcých zariadení, dbať o ochranu zdraviaosôb na stavenisku.
14. V súlade s $ 75a stavebný úrad upúšt'a od vy{ýčenia stavby oprávnenými osobami, za súlad

priestoľovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, pri ktorej sa upustilo
od vy|ýčenia na to opľávnenými osobami zodpovedá stavebník.

l5. V zmysle $ 43 f stavebného ákona, je stavebník povinný na stavbu použiť iba výrobky, ktoré sú
podlä osobitných pľedpisov vhodné na použitie.

16. Pri realizácií prác nesmie dochádzať hlukom a prašnosťou k obmedzovaniu okolia osôb nad
prístupnú mieľu, po ukončení púrc zrea|izovať úpravu okoliých pozemkov.

l 7. Po ukončení stavby požiada stavebník o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudačnému
ľozhodnutiu predloŽí aj poľealizačné zameranie stavby, príslušné ľevízne správy, zápis
o odovzdaní aprevzatí stavby, certifikáý použiých materiálov.

l8. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 2|.05.202l poda|a fi. PAT3, spol. sr. o. (IČo 46907 076), so sídlom Rebaľborova:r/C,
Bľatislava, v zastúpení Adľianou Hrnčarovou, Repište l88, Sklené Teplice' na obec Huncovce, ako
pľíslušný stavebný úrad, návľh na vydanie stavebného povolenia na stavbu : 

', 
Huncovské drevenice

v obci Huncovce _ Mt{ prípojka a VN rozvádzač", na pozemkoch parc. č. KN C 43801294,438ol3z4,
43801323, 43801326, 4380/l9l, 3854/l, 3864, 272912, 2729/8, 2726ĺ2, 2729/29,3070, 865, 3853,
3827ĺ2,872/2,87l/2,870l2'827,988,779,680,826,68l,679,69l/5,699ll'699/2,686ll,68612,68613,
683/4, 68315, 682ll, 68212, 682/3, 682/4, 6?612, KN E 4674/l, 467311, 46731102, kat. územie
Huncovce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica.

Na stavbu vydala obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, dňa t5.03.2020, pod č. SÚ
5484/2017 - Pk, územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosťdňa 26.04' 2018, dňa 14' 05.
2020, pod č. sU 383ll2o20 - Pk, predĺženie platnosii rizémneno rozhodnutia, ktoľé nadobudlo
právoplatnosť dňa 15. 06. 2020 adňa 25. ol.2021, pod č. sU 561712020 - Pk, rozhodnutie _ znena
územného rozhodnutia, ktoľe nadobudlo právoplatnosť dňa 01 . 03 . 2o2l .

Díla22.06.202l, pod č. sU 4042/202l _Pk, stavebný úrad konanie prerušil avyzval stavebníka, aby
k žiadosti doplnil potrebné doklady.

Po pľedložení dokladov stavebný úrad v súlade s $ 6l ods. l stavebného zákona oznámil zaéatie
stavebného konania účastníkom konania a dotknuým oľgánom s tym, že svoje námietky
a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr do 7 - mich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Dalej upozornil účastníkov konania, že podl'a $ 6l ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad naneskôr
podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Ak dotknuté orgány podl'a $ 6l ods. 5 stavebného
zäkona v určenej lehote nepredloŽia svoje stanovisko k povolbvanej stavbe alebo nepoŽiadajtl



o pľedíženie lehoý na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, Že so stavbou z hl'adiska nimi
sledovaných áujmov súhlasia. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebný úrad vrámci stavebného konania preskúmal žiadosť stavebníka apredloženú
dokumentáciu a zistil, že stavba vyhovuje ustanoveniam stavebného zákona a bude v súlaáe s ciel'mi
a zámermi v území. Realizáciou stavby nebudú ohrozené zÁujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené pľáva a pľávom chľánené záujmy účastníkov konania.

Pľojektová dokumentácia svojim obsahom i rozsahom spĺňa požiadavky stanovené stavebným
ákonom č,.50/1976 Zb. ( stavebný aĺkon ) a vyhl. č.45312000 Z. z.

_ Správny poplatok bol zaplatený v zmysle zákonač,. l45/l995 Z. z. (o správnych poplatkoch) v sume
700 €.

K návrhu stavebník pľedložil : splnomocnenie na zastupovanie, zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
- zriadenie vecného bremena, uzatvorenú medzi stavebníkom a vlastníkmi pozemku.

Súhlasné stanovisko k povolbvanej stavbe vyjadrili : Východoslovenská distribučná, a. s., dňa 01.
12.2020,pod č. l9972l2020,SlovakTelekom, a. s', dňa 29.03.202l,podč.6612108718, Podtatranská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad, dňa 09. 04.2021, pod č. 7212/202|,7367/202l,
S]ovenský plynárens\ý priemysel, a. s., dňa 26.08.2020,podč. TD/NS/OS67l2020ĺHy' okresný úraá
Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, dňa 19. 04:2o2l,
pod č. oU_KK-osZPl202l/0065l5-3tTp, okesný úľad Kežmaiok, odboľ starostlivosti o životné
prostľedie, orgán odpadového hospodárstva, dňa 16. 03.2020,pod č. oU-KK-osZP/2o2o/oO5764-
3/Ká, okesný úľad KeŽmaľok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgĺán štĺátnej vodnej správy,
dňa'3l. 0|.2020, pod č. oU-KK-osZPl2o2o/003434-002Nr, Slovenshý vodohospodersry pbani6 s.
p.,.dňa 

?7 
. 03.2020, pod č. Cs svP ozKE I077l202o/3' okresný úrad Kežmarok, Pozemŕoqý a lesný

odbor, dňa 15. 04.202l,pod č. ou-KK-Plo-2o2lloo643g-o06,okresný úrad KeŽmarok, Požemkoý
a lesný odboľ, dňa 12. 04.202l, pod č. OU-KK_PLO -202l/06298-2, Krajslcý pamiatkoqý úrad, Prešov,
dňa 0ó. 10.2016, pod č. KPUPO _2ol6/2o39l-2l74367lLK, Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica,

{1a z_s. t l. zo2o, pod č. Šlr_oppn-2020/43,E. é. |9l6-2,o2o-2725,štátnu ochrana príľody, dňa 12.
03.2020,pod č. TANAP l98-003l202o, E. I. C. Prešov, dňa l0. og.2olg,oRHasičskéhô a áóhranného
zboru Kežmarok, dňa l5. 04. 201l, pod č. oRHZ-KK-202l/00026o-0ll, obec Huncovce _ starosta
obce, dňa.l4 . 12.2020, pod č. oc|Jl2873-|ĺ202o, obec Malý Slavkov, starosta obce, dňa 12.04.2o2l,
pod č.ocÚMs-2l|l202|.

Na základe uvedených skutočností stavebný úľad rozhodol tak, ako sa uvádza vo rnýroku
rozhodnutia.

Poučenie:
Pľoti tomuto rozhodnutiu je možné podlh $ 54 zákona č.7ttt967 Zb. o správnom konaní sa

odvolat'do 15 - tich dní odo dňa jeho doručenia. odvolanie sa podáva v Obci Huncovce. Včas
podané odvolanie má podl'a $ 55 ods. 1 zákona č,.71t7967 Zb. o spľávnom konaní odkladný
účinok. Toto ľozhodnutie zároveň podlieha preskúmaniu súdom až po vyčeľpaní
opľavných prostľiedkov.

rng. Majeľčák
obce

Toto ľozhodnutie musí byt'v č.7111967 Zb. o konaní ( správny
poriadok ) vyvesené v obci po dobu dní na veľejne pľístupnom mieste a oznámené

nej vyhlášky je dňom doručenia.

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktoľý
zabezpečil zvesenie vyhlášky

spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto veľej
ollec }Ialý Slavkĺrv

zabezpečil vyvesenie vyh

Vyvesené aĺu, Írí . /0
Pečiatka a podpis oľgánu, Cc lrĺlr s'Lii 52

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

Slavkov


