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KEZMAROK
Mesto Kežmarok

Stavebný úrad
Hlavné námestie 1,060 01 KeŽmarok
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č. j. sU 6l7z-o2l20z0_Mj V Kežmarku dňa25.0l.202I

ROZIilODNUTIE
VERBJNA VYHLASKA

Mesto Kežmarok, stavebný úrad pľíslušný podl'a $ l19 ods. l, $33 ods. l a $ 1l7 zákona é.
50/1976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskoľších
predpisov' podl'a $ 5 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o Znene a doplnení zátkona č. 5011976 Zb o územnom plánovaní
a stavebnorn poriadku ( stavebný zilkon ) v znení neskorších pľedpisov , podľa $40 ods. 3
stavebného zákona

mení rozhodnutie č. j. sÚ 5691-02/2018 - Mj Zo dňa 07.02.2019 , ktoré nadobudlo
pľávoplatnost' dňa 25.03.2019 a

predlžuje

platnosť územného rozhodnutia č. j. sU 3771_004t2015 - Mj zo dňa 12.11.2015
o umiestnení stavby : ,,1166 POPRAD _ rnŽľĺĺRoK, II. ETAPAí' na parcelách -
líniová stavba, v katastrálnom územi Veľká Lomnica, Huncovce a Kežmaľok

v teľmíne do 1Íĺ2022.

odôvodnenie:
Mesto Kežmaľok, stavebný úľad príslušný podľa $ l 19 ods. 1 a $ l I7 zákona é. 50/1976

Zb o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zátkon ) v znení noviel a doplnkov ,

vydalo dťlaI2.II.2ol5 pod č. j. SU 377l-oo4l20I5 - Mj územné rozhodnutie o umiestnen1stavby
|,, V67 POPRAD _ KEŽMAROK, II. ETAPA" , na parcelách _ líniová stavba , v kat. inemí
Vel'ká Lomnica, Huncovce a Kežmarok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2015
a jehoplatnosť bola tri roky.Dňa07.02'2019 vydalo Mesto Kežmarok,stavebný úrad, pod č.j.



SU569l-02/2018 -Mj rozhodnutie'ktorým pľedlžilo platnosťvydaného územného rozhodnutia č.
j. sU 3771-004/2015 - Mj v termíne do ll/2020.

Slovenská správa ciest, Investičná qýstavba a správa ciest' Kasárenské námestie 4, 040 01
Košice Žiadostbu zo dňa 29.lo.202o požiadala Mesto Kežmarok, stavebný úrad, o predĺženie
platnostiľozhodnutia o umiestnenístavby,,U67 Poprad Kežmarok, II. etapa"zo dťlal2J7'20l5,
č. j. SU3'17l-00412015- Mj dol|/2023.

Dôvodom posunu začatia vypracovania a dodania d'alšieho stupňa projektovej dokumentácie
sú úsporné opatľenia vlády SR, ktoré sa dotkli aj organizácie SSc IVSC Košice.

Zároveíl sSC IVSC Košice oznämila stavebnému úradu, Že Ministeľstvo dopravy, výstavby
a ľegionálneho ľozvoja SR vydalo dňa 23.07 '2015 rozhodnutie č. l5568l20l5lc2l2 _
scDPK/42663 o uspoľiadaní cestnej siete SR, ktoým rozhodlo o prečíslovaní vybraných ciest I.
triedy na izemí SR splatnosťou od 0l.08.2015 aúsek cestyI. triedy č'67 ( Poprad - št.hr.
SR/PL Tatranská Javorina - Lysá Polhna ) je prečíslovaný na úsek cesý I. triedy č,.66 .

V súlade s $ 40 ods. 3 stavebného zálkona čas platnosti územného ľozhodnutia môže stavebný
úrad predlžiť na žiadosť navľhovatel'a, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Mesto Kežmaľok, stavebný úradpríslušný podlä$ l19ods. l a$ 1l7 zákona č.50/1976Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku ( stavebný zákon) v znení neskorších pľedpisov
v súlade s $ 36 a $ 40 stavebného zákona oznámením čj. SU 6172-0212020 _ Mj zo dňa
23'11.2020 oznámilo začatie územného konania vo veci predlženia platnosti predmetného
územného rozhodnutia, od ústneho jednania upustilo a na uplatnenie námietok určilo lehotu 7
dní'

Účastníci konania boli o začatí územného konania oboznámení verejnou vyhláškou a dotknuté
oľgány jednotlivo. Účastníci konania aj dotknuté orgány boli v oznámení o začati konania
oboznámení o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu a boli upozornení na právne následky
neskôľ uplatnených námietok ' resp. neuplatnenia námietok vôbec. V stanovenej lehote neboli
zaslané námietky účastníkov konania ani stanoviská dotknuých orgánov voči požadovanému
predlženiu platnosti predmetného územného rozhodnutia'

Podl'a $ 40 ods. 3 stavebného zákona, čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný
úrad predlŽiť na žiadosť navrhovatel'a, ak ju podal pred uplynutím tehoty. Čas platnosti
územného rozhodnutia nemožno pľedlžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán
zóny, ktoý rieši predmet územného ľozhodnutia'

Mesto Kežmarok' ako príslušný stavebný úrad , pľeskúmalo podanú Žiadosť a platnosť
územného rozhodnutia predlžilo v termíne do 1Iĺ2022. Podmienky uvedené v ľozhodnutí č. j. SU
377t-004l20l 5_ Mj zo dňa 12. 1 l .2015 ostávajú v platnosti.
Yychádzajitc z vyššie uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

V zmysle zák. č,. l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch, $4 ods. (1 ) písm. a) je Slovenská
spľáva ciest , Investičná výstavba a správa ciest , Kasáľenské námestie 4, Košice oslobodená od
správnych poplatkov.

Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutĺu je možné podl'a $ 53 a nasl. zákona číslo 7111967 Zb. o spľávnom

konaní ( spľávny poľiadok) sa odvolať do 15 dní odo dňa doľučenia . odvolanie sa podáva na
Meste Kežmaľok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmaľok. Včas podané odvolanie má podl'a $
55 ods. l zákona číslo 7111967 Zb. o správnom konaní odkladný účinok. Rozhodnutie je po
vyčerpaní ľiadneho opľavného pľostľiedku pľeskúmatel'né súdom.
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Rozhodnutie sa doľučí účastníkom konania foľmou veľejnej vyhlášky vyvesením po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mesta Kežmaľok, Hlavné námestie č. 1 , 060 01 Kežmaľok
a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Kežmaľok . Rozhodnutie sa doľučí
účastníkom konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vel'ká Lomnica,
Huncovce a Malý Slavkov a záľoveň bude zveľejnené na webovom sídle obce, ak ho má
zriadené. Posledný deň vyvesenia je dňom doľučenia.

Vyvesené dňa : . 3 FEB, 20?.1

pečiatka a podpis oľgánu, ktoľý

zabezpečil vyvesenie vyhlášky UJ

obcc ttalý Slavkĺlv
Ccľlĺchttr'skťr _52

()6() ()l Malý Slavkov
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Na vedomie :

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bľatislava
Slovenská spľáva ciest' investičná ýstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, Košice
obec Velká Lomnica, Mgľ. PeterDuda, starosta obce, obecný úrad, TatranskáI75l23,
Velká Lomnica
obec Huncovce ' Ing. Peter Majerčák, starosta obce , obecný úľad, Hlavná 29' Huncovce
obec Malý Slavkov, Ladislav oravec, starosta obce ,obecný úľad, Gerlachovská 52,Ma|ý
Slavkov
Mesto Kežmarok, PhDr. Mgr. Ján Ferenčák,MBA, primátor mesta, Mestský úrad, Hlavné
námestie 1, Kežmarok

7. Slovenský plynárenský pľiemysel - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44lb,Bratislava
8. Východoslovenská distribučnáa. s. Mlynská31 Košice
9. Podtatranská vodárenskáprevádzková spoločnosť a. s. Hraničná 662117, Poprad
10. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bľatislava
11. obvodný banský úľad vSpišskej Novej Vsi,Maľkušovská cestal, Spišská Nová Ves
12. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, JesennáI4, Prešov
13. Krajský pamiatkový úľad Prešov, Hlavná 115, Prešov,
14. NOFA - Ing. Norbert Fassinger, Hospodársky dvor Vrbov, Vrbov
15. Polhohospodárske dľužstvo podielnikov KeŽmaľok, Nad traťou l, Kežmaľok
16. Laterra ' s. r. o. Bezručova 168l/15, Poprad - Matejovce
I7. Železnice Slovenskej republiky Bratislava' oblastné ľiaditelštvo Košice , sekcia oznamovacej

a zabezpeéovacej techniky, Tomášikov a 27, Košice
18' Že|eznice Slovenskej ľepubliky, Bratislava, stredisko hospodáľenia s majetkom Bratislava,

Regionálne pracovisko Štefánikova 60, Košice
19. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,

Klemensova 8, Bratislava
20. Mesto Kežmarok, odd. územ. plánu, staveb. poriadku a bytovej politiky, Hlavné námestie 1,

KeŽmaľok
21. Mesto Kežmaľok, odd. výstavby, dopravy , život. prostredia, Hlavné námestie l, KeŽmarok
22. Mesto Kežmarok, odd. majetko právne a správy majetku, Hlavné námestie l, Kežmaľok
23. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, oZ Košice, Ďumbierska 14, Košice
24. okľesný úrad Kežmaľok, odbor starostlivosti oŽP, orgán odpadového hospodárstva,

Huncovskál, Kežmarok

Zvesené dňa :

pečiatka a podpis oľgánu, ktoľý

zabezpečil zvesenie vyhlášlĺy
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25. okesný úľad KeŽmaľok, odborstarostlivosti oŽP,orgánvodohospodáľsky, Huncovská l,
Kežmaľok

26. okĺesný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP,orgán ochrany pľírody a kĺajiny,
Huncovská l, KeŽmaľok

27. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný zá.ľod Prešov, obrancov mieru 6, Prešov
28. Ministeľstvo obľany SR, sekcia majetku a infraštľuktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
29. okĺesný úľad Prešov, odboľ opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, Prešov
30. okresný úľad Kežmaľok, odboľ pozemkový a lesný' Mučeníkov 4, Kežmarok
31. okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný, Mučeníkov 4, Kežmarok
32. okresný úrad KeŽmarok, odbor pozemkový a lesný, Mučeníkov 4, KeŽmarok,Ing. Kasanická
33. Vojenské lesy a majetky SR, š. p. odštepný závodKežmarok, Generála Štefánika 26,

Podolínec
34. okresný úrad Pľešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 2,

Prešov
35. okľesný úrad Kežmarok, odbor dopľavy a pozemných komunikácií, Dr. Alexandra 6l,

Kežmaľok
36. okľesné riaditeľswo policajného zboľu , okľesný dopravný inšpektorát, NiŽná brána 6,

Kežmaľok
37. Ministeľstvo životného pľostredia Slovenskej republiky, sekcia enviromentálneho hodnotenia a

riadenia, odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúral, Bľatislava
38. VALBEK &PRODEX, spol. s ľ. o. , Rusovská cesta 16,851 0l Bratislava
39. ostatní účastníci konania ( t. j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby' ktoľé

majú k takýmto pozemkom a stavbám iné pľávo, ak ich vlastnícke a iné práva k ýmto
pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ) formou verejnej vyhlášky
v zmysle $ 42 ods. 2 stavebného zákona tak, Že toto rozhodnutie stavebného úradu bude
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kežmaľokaobcí Velká Lomnica,
Huncovce, Malý Slavkov azároveň' bude zverejnené aj naich webovej stránke. Posledný
deň vyvesenia je dňom doručenia.
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