
Obec Huncovce
Stavebný úrad
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č.j.: SU 5936/2020-Pk V Kežmarku, dňa 18.02. 202l

Oznámenie
o začatí územného konania podl'a $ 36 ods. 4 zäkona č.5011976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pľedpisov.

Verejná vyhláška
Dňa 05. l0' 2020 podala fi. HG REAL' spol. s ľ. o. (Ičo 50 371 665), so sídlom Rebarborova

1/C' Bratislava' v zastúpení Adrianou Hrnčiarovou, Repište 188, Sklené Teplice, na obec Huncovce,
ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu : ,, Huncovské
drevenice v obci lruncovce - II. etapa ", na pozemkoch parc. č. KN c 3853, 382711-21'3828,
3850/1 - 58' 3855/1 - 30' 3858/1 - 7, líniová stavba, kat. územie Huncovce.

člnľĺľmr sľĺvľy:
so 01 KoMt'INIKÁCIE A sPEvI\tENÉ PLocHY
so 02 sPLAŠKovÁ x.ĺ.ľĺr,wfuclĺIl. ETAPA

so 02-01 Splašková kana|izácia II. etapa
so 02 - 02 Kanalizačné prípojky II. etapa

so 03 VEREJNŕ voDovoD
so 03 - 01 Vodovodná siet'II. etapa
so 03 - 02 Vodovodné pľípojlcy II. etapa

SO 04 ELEKTRICA SIET
so 04 - 02.2 lGĺblové lIN rozvody II. etapa
so 04 _ 03.2 Odbeľné elektľické zaľiadenie II. etapa
so 04 _ 06.2 Veľejné osvetlenie II. etaBa

so 05 sAMosTATnľE sToJAcE REKREACNE DoMY A oBJEKT oBcIAI\tsKEJ
VYBAVENOSTI
so 05 _ 01 Samostatne stojace rekľeačné domy
so 05_ 02 objekt občianskej vybavenosti
so 05 - 03 Terénné a sadové úpravy

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, podl'a $ 33 ods. 1 ákona é. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný ákon) v znení noviel a doplnkov, $ l8 ák.
é.7111976 Zb. o správnom konaní, v súlade $ 36 ods' l,4 stavebného ákona a $ 3 vyhl. č.453ĺ2000
Z.z.

oZNAMUJE ZAČATIE ÚznľĺľÉHo KoNANIA

na vyššie uvedenú stavbu a nakol'ko pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na
základektoľejjemožnénávľhposúdiť,stavebnýúrad upúšťa v zmysle $ 36ods.2stavebného
zÄkona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania a dotknuté oľgány môžu svoje námietlĺy uplatnit' najneskôr do 7 -mich
pľacovných dní odo dňa doľučenia tohto oznámenia. Podl'a $ 36 ods. 3 stavebného zákona
stavebný úľad na neskôľ podané námietlĺy účastníkov konania nepľihliadne. Podl'a $ 42 ods.5
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoľé neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. Do podktadov je



možné nahliadnut' na Stavebnom úľade obcí a miest okľesu Kežmarok, so sídlom Dľ.
Alexandra 30, Kežmarok Ak sa nechá niektoľý z účastníkov konania zastupovat', pľedloží
o tom jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto oznámenie má povahu veľejnej vyhlášlcy, podl'a $ 36 ods. 4 zákona č. 50tl976 zb.
(stavebný ákon), v znení neskoľších pľedpisov a musí byt'vyvesené po dobu 15 dní na úľadnej
tabuli obce.

Ing. Peteľ Majeľčák
staľosta obce

Doľučí sa:
l. Adriana Hrnčiarová, Repište l88, 966 03 Sklené Teplice, zastupujúc HG REAĺ-, spol' s r. o.
2. Obec Huncovce _ starosta obce Ing. Peter Majerčák
3. PhDr. JUDr. Mgr. Attila Horváth, MBA, LL.M, Miletičova 55,82l09 Bľatislava
4. HG REAL, spol. s r. o., Rebarborova l/C, 821 09 Bratislava
5. PAT3, spol. s r. o., Rebarborova l/C, 821 09 Bratislava
6. arch&crafts, Ing. Katarína Koporová, Werferova l, 040 11 Košice _ zodp' projektant
7. Štátne lesy TAŇAPu, 059 60 Ťatranská Lomnica 66
8. sPP _ distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b,825 l l Bratislava
9. Krajslcý pamiatkov'ý úrad, Hlavná ll5, Prešov
10. okresný úrad KeŽmarok, odbor starostlivosti o Životné prostredia - ochľana prírody a krajiny
l1. okresný úrad KeŽmarok, odboľ staľostlivosti o Životné prostredia - štátna vodná správa
12. okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné pľostredia --odpadové hospodársfuo
l3. okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredia - ochrana ovzdušia
l4. Slovak Telekom, a. s'' Bajkalská,2&, 8l7 62 Bratislava
l5. okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, Kežmarok -

Ing. Kasanická
16. okresný úrad KeŽmarok, Pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, KeŽmarok _

Ing. Brejčák
l7. okresný úľad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, o8l 92 Prešov
l8. oR Hasičského azáchranného zboru Kežmarok, Huncovská 38, Kežmarok
19. RÚ verejného zdravotníctva Poprad, Zdravotnícka 3, Popľad
20. orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82l09 Bľatislava
2l. Štátna ochrana pľírody SR, Správa TANAPu, Ul. KapitánaNálepku 2,05g 2l Svit
22. svP, š' p., Riaditeľstvo odštepného ávodu, Ďumbiersk a 14, 04I59 Košice
23. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunskä29,825 63 Bratislava 2l l
24. okľesný úľad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dr. Alexandra 6l,

Kežmarok
25. Spľáva a údržba ciest PSK, Jesenná 14,080 0l Prešov
26. okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 6l, KeŽmarok
27. PVs, a. s., Flraničná'662/17,Poprad

,28.IPvPs, a' s., Hraničná662/17, Poprad

Qlobec Malý Slavkov - starosta obce Ladislav oravec

Vybavuje : Ing. Mária Pajáková, č. t.052ĺ 468 58 52
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