
Obec Huncovce
Stavebný úľad

Hlavná 29, 0s9 92 Huncovce
c.J.: 5617t2020-Pk V Kežmarku, dňa 14. 12.2020

VEC : PAT3, spol. s r. o. (IČo 46 907 076), Rebarborova 1/C, Bratis|ava- oznámenie
o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia na stavbu :

,, Huncovské drevenice v obci Huncovce ", na pozemkoch paľc. č. KN C 272612,

272912, líniová stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica.

Veľejná vyhláška

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 15. 03.2018, pod č. sU 5484/20l7-Pk

rozhodnutie o umiestnení stavby : ,, Huncovské drevenice v obci Huncovce o', rla pozemkoch parc. č.

KN c 2726/2,272912, líniová stavba' kat. územie Huncovce, Malý Slavkov a Velká Lomnica' ktoré

nadobudlo právoplatnosť 26. 04. 2018. Dňa 14. 05.2o2o, pod č' SU 383Il2o2o - Pk, vydala obec
Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, predĺŽenie platnosti územného rozhodnutia, ktoré vydala

obec Huncou.", áko pľísĺušný stavóbný úraä, dňa 'l4' 05.2O2O, pod č. SU 3831/2020 _ Pk.

Stavebný úrad Kežmarok obdržal dňa 28. 08. 2O2o žiadosť, PAT3, spol. s r. o. QČo 46 9o7 076),

so sídlom Rabaľborova IlC, Bľatislava, vzastupení : Adriana Hrnčiarová, R9pište l88, Sklené

Teplice, onnenu územného rozhodnutia, vydaného dňa 15. 03. 2018, pod č. sU 5484ĺ2017 _ Pk,

ktoré nadobudlo právoplatnosť dŕn 26. 04. 201 8.

Zmena spočíva:
- zmena stavebného objektu so 01 Komunilĺĺcie a spevnené plochy
- nové stavebné objekty : So 05 Cesta Malý Slavkov - Slavkovský jaľok

so 06 Most nad Slavkovským jaľkom
so 07 Zemné pľáce a parkové úpľavy

so 07 _ 01 Zemné pľáce
so07-02 Paľkovéúpľavy

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, podl'a $ 119 ods.3' $ Il7 a s l40 zák- é.

5011976 Zb. o územnom_plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zneĺí zmien

adoplnení' podl'a $ 3 vyhlášky Ministeľstvaživotného prostredia SR č. 45312000 Z.z.,ktorou sa

vykónávajú'niektoiéusianovenia stavebného zákona, vsúlade s $ 36 ods. l a $ 41 ods. l
stavebného zákona

oznamuje zaéatie územného konania o zmene územného ľozhodnutia



na stavbu : '' 
Huncovské dľevenice v obci Huncovce ", na pozemkoch paľc. č. KN c 272612,

272912, líniová stavba, kat. územie HuncoYce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica a v súlade s $

36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania, nakol'ko stavbaje v súlade s územným
plánom obce Huncovce, Malý Slavkov' Velká Lomnica a žiadosť poskytuje dostatočné podklady pre

navrhovanú zmenu.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky k návľhu uplatnito najneskôr
v lehote 7 - mich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Podlh s 36 ods. 2

stavebného zátkona stavebný úľad na neskôr podané námietky účastníkov konania
nepľihliadne. Podl'a $ 36 ods. 3 stavebného zákona, ak ostatné dotknuté oľgány v určenej
lehote nepredložia svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe alebo nepožiadajú o pľedlženie
tehoty na posúdenie stavby, stavebný úľad má zato,že so stavbou z hl'adiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia. Podl'a $ 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pľipomienky, ktoré neboli uplatnené v pľvostupňovom konaní v uľčenej lehote, hoci
uplatnené mohli byt'. Do podkladov je možľré nahliadnut'na pracovisku Stavebného úľadu
obcí a miest okresu Kežmarok, so sídlom Dľ. Alexandľa 30, Kežmarok. Ak sa nechá niektoý
z účastníkov konania zastupovat', pľedloží o tom jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto oznámenie musí byto v súlade s $ 26 zátkona č. 71/1967 zb. o správnom konaní
(správny poľiadok) vyvesené v obci po dobu lí-tich dní na veľejne pľístupnom mieste
a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejto vyhlášlcy je dňom
doľučenia.

Vyvesené aĺ" r lr/'ĺ{l
()bec NĺaIý Slavkov
(iľľlrrchtlvská 52
(lô() 0l Mälý Slavkov

Ing. Peter Majeľčák
staľosta obce

Zvesené dňa:
pečiatka a podpis orgánu, ktoý
zabezpečil zvesenie vyhlášlry

pečiatka a podpis oľgánu,
zabezpečil vyvesenie -J-

Vybavuje : Ing. Mária Pajáková, č. t. 052 l 468 58 52, e-mail : maria.pajakova@kezmarok.sk


