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Rozhodnutie
Na uskutočnenie vodnej stavby

Verejná Vyhláška

Výrok
okresný úrad KeŽmarok, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o Životné prostredie podl'a S 5 zákona č. 52512003 Z'z. a príslušný orgán štátnej vodnej
správy podla ust. 5 61 zákona č. 36412004 Z'z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
a zároveň špeciálny stavebný úrad podl'a ust' 5 L2o zákona č50/76 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe ýsledku uskutočneného
vodoprávneho konania, rozhodujúc v súlade s ustanoveniami zák. č.7LlL967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších pred pisov,

povol'uje

PAT 3, spol. s.r.o. RebarborovaLlC 82L 07 Bľatislava,
lČo:46907076

podl'a ust. S 26 odst.l vodného zákona a podl'a ust' S 66 odst.1, stavebného zákona, uskutočnenie
vodnej stavby: so 02 Splašková kanalizácia" , ktorá bude realizovaná v rámci stavby: ,,Rekreačná zóna
- Huncovské drevenice", líniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN_c 272612,272912,2729129,272918,
3854/]-' 3855/2,3853' 3B27l2,3805, 3806 a KN E 3070, 3042 v k.ú. Huncovcc, parc.č. KN-c 865, 869,
87L11' 87O1L,828, 693, 694, 695, 67612, 672, 4L2lL, 2321L,538, 537, 532, 534, 295, 23Ll1a KN-E
L73lL, L23l1', BLL,IzL,I24lL, B0B a 163/3 v k.ú. Malý Slavkov, podl'a projektu stavby' ktoý vypracovala
spoločnosť arch&crafts, s.r.o. Werferova 1 040 0]. Košice, lng. Richard Soporský, autorizovaný stavebný
inŽinier, č.o. 3326 * A2, v decembri 2020.

Podl'a 5 26 ods. 4 vodného zákona povolenie orgánu štátnejvodnejsprávy na uskutočnenie vodnej stavby
je súčasne stavebným povolením.

Podmienky stavebného povolenia:
1. lnvestorom stavby bude PAT 3, spol. s.r.o. Rebarborova LlC B2L 07 Bratislava, lČo: 46907076
2. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby, ktorá rieši odvedenie splaškových vÔd z
rekreačnej ziny - Huncovské drevenice v k.ú. Huncovce cez pozemky v k'ú. malý Slavkov a ich následné
čistenie na Čov Malý Slavkov o celkovej díŽke 4992,om, pozostáVajúcej z kmeňovej kanalizačnej stoky
,,S", stôk ,,SD", ,,SE", ,,SF" s profilom potrubí DN300, a 44ks kanalizačných prípojok DN160, všetko
podrobne popísané a rozkreslené v projekte stavby, ktoý vypracovala spoločnosť arch&crafts, s'r'o.



WerÍerova 1 040 01 Košice, lng. Richard Soporský, autorizovaný stavebný inŽinier, č'o. 3326 * A2, v
decembri 2020.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrŽiavat' predpisy ýkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, dbat'o ochranu zdravia na stavenisku.
4. Stavebník je povinný dodrŽat' ustanovenia s I27 občianskeho zákonníka, to je musí sa zdrŽat'
všetkého, čim by neprimerane obťaŽoval iného, alebo čím by vážne ohrozovaljeho práva.
5. Stavebník je povinný dbať na to' aby sa pri uskutočňovaní stavebných prác nespôsobila na susedných
nehnutel'nostiach a na majetku škoda, v prípade spôsobenia škody bude táto odstránená na náklady
stavebníka.
6. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a pri súbehu a kriŽovaní s nimi
dodrŽať podmienky stanovené STN 73 6005.
7. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu' ktoré by sa ukázali v priebehu stavby nutné a významne
by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.
B. SpÔsob uskutočňovania stavby bude dodávatel'sky, po tlýberovom konaní. lnvestor je povinný do
15 dní od ukončenia konkurzného konania oznámit'orgánu štátnej vodnej správy dodávatel'a vodnej
stavby.
9. Dodržat' podmienky vyjadrenia PVS a's. Poprad zo dňa L2.4'2021' pod č'j. 852l2o2Lllsl1-61: DodrŽat'
maximálny odber z verejného vodovodu v mnoŽstve do 1,7 l/s, nakol'ko verejný vodovod slúŽi prednostne
na zásobovanie obyvatel'ov pitnou vodou. PoŽiarne hydraný budú vybudované na odbočení s verejného
vodovodu a nebudú jeho súčasťou' Maximá|ny odber poŽiarnej vody z verejného vodovodu bude do 6,0 l/

sek. Splašková kanalizácia sa napája do verejnej kanalizácie, ktorá nie je vo vlastníctve PVS a.s. Poprad.
Technické podmienky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu dohodnúť s ich prevádzkovatel'mi.
Prevádzkovatel'Vydá investorovi vyjadrenie podl'S1-7 aLB zák'č. č.442l2oo2Z.z' overqných vodovodoch
a verejných kanalizáciách. Pred kolaudáciou stavby situáciu vodného hospodárswa zaslať PVS a.s'
Poprad, na e-mail: cekovsky@pvsas'sk v dwg resp. dgn formáte.

10. Dodržať podmienky vyjadrenia PVPS a's. Poprad zo dňa L2'4.2o2L pod č.j. 6575l2o2L-Y3, BL25|2L:
Vzdušníky a kalníky mimo zastavaného územia osadiť do kanalizačných skruŽí so zákrytnou doskou
s označením betónorným trasoým stĺpikom s bielo modým značením. Na ýlaku a v navrhovanej
vodomernej šachte pri kruhovom objazde osadit'ultrazvukoý prietokomer ARAD octave. Pri uvedenom
prietokomeru nie je potrebné vybudovať nadrozmernú vodomernú šachtu. Pri súbehu iných sietí s
verejným vodovodom a kanalizáciou, dodržať ochranné pásmo vo vzdialenosti 1,5m na obe strany
vedenia od vonkajšej steny potrubia. Na stranu vodovodu nenavrhovať verejné osvetlenie. Pri súbehu
navrhovanej splaškovej kanalizácie s navrhovaným vodovodom DN].50, verejnú kanalizáciu uloŽiť hlbšie
ako vodovod tak, aby v prípade poruchy na vodovode a netesnosti kanalizácie nedošlo ku kontaminácii
pitnej vody' Pri kriŽovaní sieti dodrŽať STN 73 6005. Na plánovaný verejný vodovod vyhlásit'ochranné
pásmo verejného vodovodu v zmysle zák'č' 44212002Z'z' na pozemky, na ktorých bude verejný vodovod
umiestnený zriadiť vecné bremeno. Kanalizáciu v obci Malý Slavkov PVPS a.s. Poprad neprevádzkuje,
preto sa k odkanalizovaniu nevyjadruje. Upozorňujeme, Že plánovanú splaškovú kanalizáciu nebudeme
prevádzkovat'. Nad vodovodom a okolo neho vynechať vol'ný, neoplotený, nezastavaný priestor v šírke
3,0 m potrebný pre prístup vodárenskej techniky k oprave a údrŽbe.

11. DodrŽat' podmienky SVP š.p. oZ Košice zo dňa L6'5'2o2L pod č.j. cs SVP oz KE I9B2l2o2Ll4:
V d'alšom stupni projektovej prípravy, v projekte skutočného vyhotovenie stavby dodrŽať pripomienky
správcu vodných tokov, z hl'adiska poŽiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením, z hl'adiska technĺcko
- prevádzkouých záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany, a z hl'adiska odboru správy
majetku. DodrŽať d'alšie podmienky z predchádzajúcich stanovísk správcu vodných tokov, ktoré ostávajú
nad'alej v platnosti (č.j. cS SVP oZ KE I45Ll202Ll2 z 22.3.20I2L, územné rozhodnutie - č.j' cS SVP
oz KE 355&1202017 zo dňa ].0.9.2020).

L2' DodrŽat' podmienky Šl rRrĺnp-u zo dňa 1''9'2o2o pod č.j. ŠI-ĺ-opoR -2o2ol43, E.č. 442t2o2o:
. Pozemok parc. EKN č.3042 k. ú' Huncovce , závázný druh pozemku ,, lesný pozemok" má byt zároveň
dotknutý vedením prípojky kanalizácie. Na potrebný záber z toho
pozemku ( v požadovanom rozsahu) Žiadame vypracovať geometrický plán za účelom
zriadenia vecného bremena ( uloŽenie a prevádzkovanie inŽinierskej siete),
vkladuschopný do katastra nehnutel'ností. Následne do vydania stavebného povolenia
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žiadame o riešenie vzt'ahu k lesnému pozemku v zmysle príslušných ustanovení zák. č'
32612005 Z, z' o lesoch v znení neskorších predpisov cestou okresného úradu v KeŽmarku, odboru
pozemkového a lesného a uzatvorenie právoplatnej zmluvy s našou organizáciou na zriadenie vecného
bremena resp' inej zmluvy oprávňujúcej vyuŽívať vymedzenú časť predmetného pozemku.
. Pred začiatkom prác, Žiadame za účasti pracovníkov ochranného obvodu Šl ĺRllRp-u
Tatranské Matliare \^^ýčiť v teréne trasovanie uloŽenia káblového a kanalizačného
vedenia podl'a Vypracovaného geometrického zamerania, po pozemkoch v správe našej
organizácie ' Pri realizácii zemných prác Žiadame o maximálnu ochranu okoliých častí
pozemkov, nevytváranie nouých nepovolených skládok zeminy, depónií azemníkov 'Zo
strany ŠL ĺRĺrlRp-u je nutné prejednat'detaily s vedúcim ochranného obvodu Št
TANAP-u Tatranské Matliare' V prípade,Žeby z titulu ýstavby došlo k akejkolvek škode na majetku štátu,
v správe našejorganizácie, ste povinní túto v plnom rozsahu uhradiť.
. Naša organizácia nezodpoved á za nijaké škody na zariadeniach , ktoré sa nachádzajú na
uvedených pozemkoch a ich vlastníkmi sú iné subjekty.
. K realizácii prác doloŽiť povolenie na stavbu, stavbu realizovat'podl'a schválenej
projektovej dokumentácie.
. Pri výstavbe je zhotovitel'povinný dodržiavat'platné predpisy' najmä zákon č' 223l20oL
Z. z' o odpadoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášku č' 283l2o0LZ' z' o vykonaní
niektoých ustanovení zákona o odpadoch.
. Po ukončení prácje nutné uviesť dotknuté pozemky do zodpovedajúceho (pôvodného)
stavu, o čom sa spíše písomný záznam, podpísaný z našej strany vedúcim ochranného obvodu ŠL
TANAP-u - Tatranské Matliare.

1-3. Dodržať podmienky vyjadrení vlastníkov a správcov inŽinierskych sietí: sPP _ distribúcia, a.s.,
Bratislava, pod č. TD/NS/0199l2o2LlHy zo dňa 3L.3.2o2L, VSD a's. Košice zo dňa 3o'3.2o2L pod č.
5254l2o2Ll, a Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 29'3'2o2L pod č. 6612108718'

]-4' DodrŽať podmienky rozhodnutia KPÚ Prešov zo dňa 6.10.2016 pod č.j. KPUPo-20L62o391'-2l74361'l
Lk: Na stavebnými prácami dotknutej ploche sa počas stavebných prác je nevyhnutné vykonať
archeologický ýskum, ktoý zdokumentuje archeologické nálezy ohrozené stavebnými prácami. Vlastník
alebo stavebník podl'a S 38 odst.]_ pamiatkového zákona uhrádza náklady na archeologický ýskum.
Stavebník 536 odst.2 pamiatkového zákona zabezpečí vykonanie archeologického vyskumu právnickou
osobou oprávnenou vykonávať archeologické ýskumy, s ktorou uzatvoria pred začatím uýskumu
podlh S39 odst.]-2 pamiatkového zákona dohodu a doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí
právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologiclcý vyskum. Zoznam právnických osôb
je k dispozícii na PU SR Bratislava, KPU Prešov, a naWWW.mksr.sk. Pred začatím stavebných ýkopových
prác ohlásiť túto skutočnosť KPÚ Prešov, pracovisku Levoča, najmenej s dvojýŽdňouým predstihom'
Štátny pamiatkorný dohl'ad na úseku pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Prešov, pracovisko
Levoča. Pred začatím ýskumu zvolať vstupnú komisiu, v prípade potreby počas ýskumu priebeŽnú
komisiu a pred ukončením záverečnú komisiu za účasti štátneho zamestnanca KPU Prešov, pracoviska
Levoča. Výskumom získané odborné poznatky spracované vo ýskumnej dekomentácii podl'a 57 ods.
7, Vyhl. Ministerstva kultúry sR č. L6I2o03 Z.z., kIorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového
fondu, bude nevyhnutné spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu odovzdať bezodplatne podl'a 5 39
ods. 9 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia ýskumu na KPU Prešov, pracovisko Levoča, a
Archeologický ústav SAV v Nitre.

]-5. Dodĺžať podmienky oU KeŽmarok _ Pozemkového a lesného odboru zo dňa 12'04' 2o2L pod č.j.
oU-KK-PLo-202Ll05657-2 Žiadatel' je povinný pred začatím vykonávania nepol'nohospodárskejčinnosti
na pol'nohospodárskej pÔde vyŽiadať stanovisko ochrany pol'nohospodárskej pôdy od oÚ KeŽmarok,
Pozemkového a lesného odboru, v zmysle ust. 518 zákona č' 22ol2oo4Z.z.v znení neskorších predpisov'

]-6. DodrŽať podmienky oÚ xeŽmarok _ Pozemkového a lesného odboru zo dňa ].5'o4. 2o2L pod
č.j. oU-KK-PLo-2o2Llo06005-2: Pri výstavbe dbať o maximálnu ochranu okolitých lesných pozemkov'
Neparkovať a nevchádzat' so stavebnými mechanizmami na lesné pozemky. Skládky stavebných
materiálov umiestniť na parcelách vo vlastníctve investora. objeký budovať v bezpečnej vzdialenosti
od hranice lesných pozemkov vzhl'adom na moŽný pád vetiev a celých stromov. obhospodarovatel'lesa
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nenesie nijakú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na vybudovaných objektoch a majetku na daných
parcelách vplyvom poveternostných podmienok (vetrová a snehová kalamita) a tým spôsobeným pádom
stromov. oplotenie parciel neumiestňovaťtesne na hranicu lesných pozemkov, ponechať koridor pre vol'ný
pohyb živočíchov a priestor pre pestevno - ťaŽobné postupy' Počas realizácie a tieŽ v čase uŽĺvania
stavby nesmie dôjsť k akémukolvek zásahu do okoliých lesných pozemkov, nesmie byť obmedzená
riadna prevádzka lesného hospodárswa. V prípade, ak by vznikla obhospodarovatel'ovi lesa takýmto
spÔsobom škoda, ste povinný túto v plnom rozsahu nahradiť. Ak bude pre realizáciu potrebný záber
lesného pôdneho Íondu, investor je povinný dodrŽat' ustanovenia zákona č.32612005 Z.z. o lesoch,
ýkajúce sa vyňatia z LPF.

17. DodrŽať podmienky oU KeŽmarok - oSŽP, úsek odpadového hospodárstva zo dňa 22.4.2o2L pod č.j.
oU-KK-OSzP-202Ll006878-2lKá: odpady' vzniknuté ýstavbou (včítane ýkopovej zeminy nevyuŽitej pri
tejto stavbe), nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotovitel'stavby povinný odovzdať ich na
zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladat's odpadmi podl'a zákona o odpadoch,
pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť vyuŽitie resp. zhodnotenie vzniknuých
stavebných odpadov pred ich zneškodnením uloŽením na skládke odpadov. Zabezpečit'stavenisko tak,
aby nedochádzalo k neŽiadúcemu úniku odpadov do okolia prípadne spal'ovaniu horl'avého stavebného
odpadu a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okoliých plôch od stavebných odpadov.
KeďŽe pÔvodcom odpadov z ýstavby je, v zmysle S 77 ods' 2zákona o odpadoch, osoba, pre ktorú
sa stavebné práce vykonávajú, je investor stavby povinný viest' evidenciu o mnoŽstvách a nakladaní
so vzniknutými stavebnými odpadmi /napr. obaly z papiera, plastov, kovy, betón, asfalt, ... l a Úda1e z
tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a na.ineskôr na
kolaudačnom konaní predloŽiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe
využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberatel'om
odpadov /zberne, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, skládky/.

18. Dodržat' podmienky oU Kežmarok - osŽP, ochrana prírody zo dňa L2.4'2o27 pod č.j. OU-KK-
oszP-2o2Ll0o6257-znp: Ukladanie vodovodu v tesnej blízkosti interakčného prvoku Fragmenty lesíkov
pri kóte Smrekovec realizovat'tak, aby nedoŠlo k zásahu do tohto interakčného prvku a potrebe uýrubov
drevín a pri uýkopoých prácach prijať opatrenia na zamedzenie poškodenia drevín a ich koreňového
systému.
. Pri kriŽovaní Slavkovského jarku je nevyhnutné minimalizovať zásahy do nivy tohto vodného toku
a realizovať navrhované uloŽenie kanalizácie pod korytom toku podpichom popod vymedzené 100 m
ochranné pásmo Slavkovského jarku. Koryto Slavkovského jarku tu odporúčame ponechať bez jeho
prekladania, v prirodzenom stave bez obetónovania a opevnenia.
. Práce spojené s qystavbou vodovodu v okruhu 300 m od lesných porastov (interakčný prvok Fragmenty
lesíkov pri kÓte Smrekovec a Huncovský lesík) realizovať mimo doby rozmnoŽovania Živočíchov, t. j. od
01.09' do 15'03. kalendárneho roka.
. Pri realizácii činnosti pouŽívať mechanizmy v dobrom technickom stave a v prípade úniku škodlivych
látok realizovat'opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy a horninového prostredia'
. V prípade potreby vyrubu drevín postupovať v zmysle 3 47 zákonač' 54312002Z' z.v znení neskorších
predpisov a vyrub (aj na LPF) realizovať v čase mimo vegetačného obdobia.
. Pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín.
. V prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín prizemných prácach, vykoná investor navlastné náklady
ĺch odstránenie'
. Po ukončení prác uviesť terén do upraveného stavu.

]-9' DodrŽať podmienky obce Huncovce zo dňa5.4'2O2J. pod č. ocU/563-Ll2o2L: DodrŽať navrhované
využitie a priestorové usporiadanie územia regulačných celkov Rc67 a RC6B v zmysle schválených zmien
a doplnkov Č,.2l20L9 územného pláni obce Huncovce z07l2oL9'

20. Vodnú stavbu uskutočniť do 3L'I2.2024
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21". okresný úrad KeŽmarok, odbor starostlivosti o Životné prostredie' upozorňuje na skutočnost'' že od
L'L.2022 platí novela zákona č'442l2oo2 Z'z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách (VVaVK), ktorá
sa dotkla aj vodného zákona. V zmysle 53 ods.2 zákona o WaVK okrem iných náleŽitostí platí Že:

,,podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva". K vodnému zákonu
ako aj zákonu o WaVK, platia prechodné ustanovenia (SB0Í vodného zákona a S42bc zákona o WaVK).

22. Stavbu je moŽné realizovat' aŽ po nadobudnutí právoplatnost'tohto rozhodnutia, podla 567 odst.2
stavebného zákona, povolenie stráca platnost' ak sa so stavbou nezačne do 2 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

23. Po dokončení uýstavby poŽiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do
prevádzky podl'a ust. S 26 ods. 3 a 4 vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkách: Na vodnú stavbu ,,So 02 Splašková kanalizácia", neboli vznesené

odôvodnenie
PAT 3, spol' s.r'o. Rebarborova LlC 827 07 Bratislava, lČo: 46907076, svojím podaním doručeným
tunajšiemu úradu dňa 2o'Lo'202J-, poŽiadala o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: ,,So
02 Splašková kanalizácia a So 03 Vodovod" , ktorá bude realizovaná v rámci stavby: ,,Rekreačná zóna -

Huncovské drevenice", líniová stavba, So 02 Splašková kanalizácia na pozemkoch parc.č. KN-c 272612,
272912,2729129,2729lB,3854/1-, 3855/2, 3853, 3B27l2, 3805, 3806 a KN-E 3070, 3042v k.ú. Huncovce,
parc.č. KN_c 865, 869, B7]./1, B70l1', B2B,693,694' 695' 67612,672,4L2lL,232lL,538' 537' 532,534,
295,23LlL a KN_E L73lL, L23lL, BL1', L2L, I24lL, B0B a ]-63/3 v k.ú' Malý Slavkov, a So 03 Vodovod na
pozemkoch parc.č. KN-c 237]-/4L,237Ll40,237Ll37,237Ll3,2732lL7,2732lL8,2732lL9,3853,2729l29,
3B54l7,3B54/B, 3854/]-, 272912, 2729lB, 272919, 2729lLo, 272612 a KN-E 3042 v k.ú' Huncovce, podl'a
projektu stavby, ktoý vypracovala spoločnosť arch&crafts, s.r.o. Werferova ]- 040 01- Košice, lng. Richard
Soporský, autorizovaný stavebný inŽinier, č'o. 3326 * A2, v decembri 2o2o, a vo februári 202L.
orgán štátnej vodnej správy oznámil dňa ]-6.9.2013 začatie vodoprávneho a stavebného konania
verejnou vyhláškou, ktoré začalo dňom podania a po prerušení konania a doložení potrebných náleŽitostí
k vydaniu vodoprávneho povolenia upustil od miestneho šetrenia' Verejná vyhláška' bola vyvesená na
ocÚ Huncovce dňa L3.L2.2\2L a zvesená dňa27'L2'2O2L, a na ocÚ Malý Slavkov bola vyvesená dňa
L3'L2'2j2L a zvesená dňa 28'L2'2o27'
Po podaní námietky dňa 3o'L2'2021- konatel'om spoločnosti JAcHo s.r'o. so sídlom okruŽná 574124,
9oo 42 Dunajská LuŽná' týkajúcej sa trasovania stavby vodovodu (So 03 Vodovod), po jej prerokovaní
dŕn L5'2'2O22 na ocU Huncovce, vzhl'adom k úprave trasovania vodovodu s lokalitou susediacou
s Huncovskými drevenicami, s lokalitou ,,Smrekovec", bola Žiadatel'om podaná Žiadosť o rozdelenie
vodoprávneho povolenia na samostatné So 02 Splašková kanalizácia a So 03 Vodovod, v rámci Hlavnej
stavby ,,Rekreačná zóna - Huncovské drevenice"'
Ďalej tunajší úrad v konaní preskúmal Žiadosť z hľadiska ust. S 62 stavebného zákona' K Žiadosti bola
priložená projektová dokumentácia stavby' súhlasné stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov
a správcov inŽinierskych sietí, majetkoprávne doklady k pozemkom, ktorými bude prechádzať vodná
stavba.
S jednotlivymi vlastníkmi stavbou dotknuých parciel a uŽívatel'mi pol'nohospodárskych pozemkov boli
uzavreté zmluvy o budúcej zmluve o zriadenívecného bremena, resp. zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien v prospech tretích osÔb'
Pre umiestnenie predmetnej stavby bolo obcou Huncovce vydané územné rozhodnutie dňa 15.3.20]-8
pod č.j. sU 541412017-Pk, zmenené dňa25.L2O21 pod č'j. SÚ 56L7l2020-Pk. Stanoviská účastníkov
konania a dotknuých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V priebehu
konania zo strany d'alších účastníkov konania a dotknuých orgánov štátnej správy neboli vznesené
Žiadne pripomienky ani námietky.
Na základe uvedených skutočnosti, orgán štátnej vodnej správy konštatuje' že stavbou nebudú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania' Projektová
dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické poŽiadavky na uýstavbu. V priebehu konania neboli
zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Výška správneho poplatku v hodnote 8O0 € bola určená v zmysle v zmysle poloŽky 60 písm'g,) zákona č'
L45l95 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, podl'a rozpočtového náŔladu stavby
nad 1 000 000 €.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a s 53 a S 54 zákona č.7Llt967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršĺch
predpisov moŽné podať odvolanie v lehote do ].5 dní od doručenia rozhodnutia. odvolanie sa podáva
na okresný úrad KeŽmarok, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktoý toto rozhodnutie vydal. Včas
podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podla s L77 a nasl. ust. zákona e. ĺauzots
Z.z. Správneho súdneho poriadku, preskúmatel'né sÚdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov, a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.

Rozdelbvník oU KeŽmarok

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prÍstupnom mieste a oznámené mieste
obvyklým spÔsobom'
Vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky, rozhodnutia, zabezpečí investor stavby PAT 3, spol. s.r.o'
Bratislava, cestou obcí Huncovce a Malý Slavkov.

1. oU Kežmarok, Pozemkorĺý a lesný odbor
2. oU KeŽmarok. oSŽP

Vyvesené dňa: 3 l l{AR. 2022
Pečiatka a podpis zástupcu
obce, ktoý vyvesil ver. vyhlášku,
rozhodnutie na obvyklom mieste

pllcc }lalÝ Slal'kĺlv
Ge ľllchor skii -il

i\4llý Sllvkov
-3-

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis zástupcu
obce' ktoý zvesi]ver. vyhlášku,
rozhodnutie na obvyklom mieste

lng. Pavol Krigovský
vedúci odboru

lnformatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lčo: ootsrs6o sufix: 10175

Doručuie sa
PAT 3, spol. s ľ.o., Rebarborova Llc,82L 07 Bratislava, Slovenská republika
obec Huncovce, Hlavná 29,059 92 Huncovce, Slovenská republika
obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/3652, 060 01 Malý Slavkov, Slovenská republika
arch&crafts s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice-Juh, Slovenská republika
Attila Horváth, Miletičova 583/55, 821 08 Bratislava-RuŽinov, Slovenská republika
HG REAL, spol. s r.o., Rebarborová L c,82L 07 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
K a'Ž, s.r.o., Slavkovská'1731/61, 060 01 KeŽmarok, Slovenská republika
DlMENzlA, spol. s r.o., Štúrova 33, 060 01 KeŽmarok, Slovenská republika
REA Tatry, s.r.o., Šulekova2,81t 06 Bratislava_Staľé Mesto, Slovenská republika
Mesto KeŽmarok, Hlavné námestie 1' 060 01 KeŽmarok, Slovenská republĺka
Slovenský pozemkoý Íond, Búdková 36, 817 L5 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
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