
Obec Huncovce
Stavebný úrad

Hlavná 29,059 92 Huncovce
č.j.: SU 3831/2020-Pk V Kežmaľku, dňa 14.0s.2020

ROZIJODNUTIE

Verejná vyhláška

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, podl'a $ 40 ods. 3, $ 117 a $ l40 zákona č. 50/1976
Zb' oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zĺrení zmien a doplnení, podlä $
4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej ľepubliky č. 45312000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zétkona, podl'a $ 46 zák' č,. 7111967 Zb. o spľávnom
konaní, vo veci žiadosti o vydanie predíženia platnosti stavebného povolenia roáodol takto:

_pľeoížu1e-

platnosť územného rozhodnutia, ktoľé vydala obec Huncovce, ako príslušný stavebný úľad,
dňa l 5. 03. 20l 8, pod č. j' sU 54841201 7 _ Pk, na stavbu :

,, HuncoYské drevenice v obci Huncovce Ú', na pozemkoch paľc. č. KN C 2726121272912,
líniová stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica,

navrhovatelt:
PAT3, spol. s ľ. o. (IČo 46 g07 076), so sídlom Rebarborova |lC,Bratislava,

v lehote do dvoch ľokov od nadobudnutia pľávonlatnosti tohto rozhodnutia.

1. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietlĺy vzniesla REA Tatry' s. ľ. o.'
Šulekova 2, Bľatislava. Námietky stavebný úrad zamietol.

Odôvodnenie:

Dňa 09. 03.2020 podal PAT3, spol. sr. o. (IČo 46907 076), so sídlom Rebarborova IlC,
Bratislava, žiadosť o predlženie platnosti územného ľozhodnutia na umiestnenie stavby :



,,Huncovské drevenice v obci Huncovce ", na pozemkoch paľc. č. KN C 2726/2, 272912, líniová
stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov a Velká Lomnica.

Na stavbu vydala obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, dňa I5. 03. 2018, pod č. j. sÚ
5484/2017 - Pk, územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo prdvoplatnost'dňo 26. 04. 2018.

K Žiadosti navľhovateľ predložil : doklad o zaplatení spľávneho poplatku v sume 20 €,, dtta 06. 03
2020.

obec Huncovce, ako pľíslušný stavebný úrad, v súlade s $ 36 ods. 2 stavebného zátkona omámila
začatie konania o pľedlženie platnosti územného ľozhodnutia pre hore uvedenú stavbu, s upustením
od ústneho pojednávania. V stanovenej lehote vmiesla námietky REA Tatry' s. r. o'' Šulekova 2,
Bratislava auvádza:

,,Dňa 24.3.2020 nám bolo doručené ontámenie - Verejnó vyhtriškn o predĺžení platno,sÍi vyššie

nedeného rozhodnutia o umiestnení stavby'

V tejto veci by sme ako spoločnosť REA Tatry, s.r.o., na Hoľej pozemkoch mó byť umiestnenó časť
predmetnej stavby, chceli znovuvzniesť naše požiadavlE k tomuto rozhodnutiu o umiestnení stavby a to
v tom istom rozsahu ako podmienlE zo dňa 03.01.20t8 ku pôvodnému rozhodnutiu sÚ 5484/2017 - Pk
zo dňa 15.03.2018. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou prílohou tohto listu, lrde na stľanóch t2. a 13.

sú graficlry zýľaznené naše podmienlcy z 03.01.2018.

Zóroveň žiadame aby boli rovnako dodržané podmienlcy ostatných inštitúcií v zmysle rozhodnutia SÚ
5484/2017 - Pk zo dňa 15.03.2018 a to najmti podmienky Podtaĺranskej vodórenskej prevódzkovej
spoločnosti a's. a Slovenského vodohospodórskeho podniku, š.p'.

Ďalej vznašame nómiethl voči upusteniu od ústneho pojedntiuania pretože vzhlladom na vyvíjajúcu sa
situáciu v území sa podmienlE viaceých účastníkov tohto konania mohli zmeniť. Touto cestou
žiadame o dodatočné prerokovanie' "

Stavebný úrad k námietkam :

Námietky stavebný úrad považuje za neopodstatnené, nakolko dňa 15. 03. 2018, pod č. SÚ
5484/2017 _ Pk' vydala obec Huncovce, ako príslušný stavebný úľad, územné rozhodnutie, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2018. Všetky podmienky územného rozhodnutia je navrhovatel'
povinný akceptovať, následne dodräť.

Stavebný úrad konštatuje, že podmienky, zaktoých bolo územné rozhodnutie vydané, sa nezmenili.

V predmetnom prípade sa nejdená o nové územné roáodnutie, ale o predíŽenie platnosti vydaného
územného ľozhodnutia. Spoločnosť REA Tatry, s. r. o.' vyjadrila svoje stanovisko dňa 03. l1' 2018,
ktoré bolo zapracované do podmienok územného ľozhodnutia - navľhovatel' je povinný akceptovať
a dodrŽať tieto podmienky.

V rámci oznámenia o zaéati konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia neboli zo stľany
ostatných účastníkov konania vnesené žiadne námietky a pripomienky, na zák|ade ktoqých by bolo
nutné zvolávať ústne pojednávanie.



Všetky podmienky jednotlivých inštitucii sú zapracované v územnom rozhodnutí, sú platné
a záv'azné pľe navrhovatelä.

Z uvedenÝch dôvodov stavebnÝ úrad námietkv spoločnosti REA. s. ľ. o. zamietol. nakol'ko ich
považuie za neopodstatnené.

Stavebný úrad posúdil dôvody uvádzané navrhovatelbm a kedže sa nezmenili podmienky, za
ktoqŕch bolo územné rozhodnutie vydané, stavebný úľad žiadosti vyhovel a rozhodol tak, ako sa
uv ádza vo uýroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Pľoti tomuto ľozhodnutiu je možné podl'a $ 54 zákona číslo 7l/67 zb. o spľávnom konaní
podat' odvolanie do l5-tich dní odo dňa doručenia tohto ľozhodnutia. odvolanie sa podáva
v obci Huncovce. Včas podané odvolanie má podlh $ 55 ods. 1 zákona číslo 71t67 Zb.
o spľávnom konaní odkladný účinok. Toto ľozhodnutie záľoveň podlieha pľeskúmaniu súdom
podl'a $244 a násl. občianskeho súdneho poriadku po využitĺ všetkých opravných pľostriedkov.

Peteľ Majerčák
staľosta obce

Toto ľozhodnutie musí byt'v súlade s $26 zákona č.7l/t967 Zb. o správnom konaní ( spľávny
poľiadok ) vyvesené v obci po dobu 15 - tich dnÍ na veľejne pľístupnom mieste a oznámené
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášlry je dňom
doručenia.

Vyvesené dňa z t a'0í" /rrr1o Zvesené dňa:
pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie vyhlášlcy

pečiatka a podpis
'{eh*.\ĺĺr!í 

Slavkol'
zabezpečil chĺlr.l:.i 52

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


