
OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Huncovská 1, 060 01  Kežmarok____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KK-OSZP-2021/007365-014

Kežmarok
20. 07. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves

Výrok
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je v zmysle ust. § 5 ods. 1 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) príslušným
orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

vydáva

podľa § 7 zákona EIA, na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.
1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves, ktoré predložil obstarávateľ územného plánu Mesto Spišská
Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO:00326526, po ukončení zisťovacieho konania
toto rozhodnutie:
Strategický dokument Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves, ktorý rieši zmenu
funkčného využitia plôch, zrušenie OP cintorína a doplnenie verejnoprospešných stavieb v k.ú. Spišská
Stará Ves,

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA. Uvedený strategický dokument je preto možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na
schválenie.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu ku strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o
prerokovaní a schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:
- v lokalite A v navrhovanej ploche „občianska vybavenosť a výroba“ umiestňovať prevádzky, ktoré nebudú
ovplyvňovať navrhované a existujúce rodinné domy negatívnymi faktormi (hluk, prach, vibrácie atď),
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy
z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien
a predpisov. V prípade realizácie lokalít v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku je nevyhnutné
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov
na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie
známe.



2 / 7

Odôvodnenie
Obstarávateľ územného plánu – Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves,
IČO:00326526 predložil dňa 29.04.2021 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné
prostredie podľa § 5 zákona EIA oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného
plánu mesta Spišská Stará Ves.
Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – O mesta Spišská Stará Ves je požiadavka mesta na
zmenu funkčného využitia plôch oproti pôvodnému ÚPN – O, spracovanom v roku 2012, zrušenie OP
cintorína a doplnenie verejnoprospešnej stavby.
Lokality, ktoré sú predmetom riešenia ÚPN mesta Spišská Stará Ves, ZaD č. 1 sú vyznačené v grafickej
časti dokumentácie:
Lokalita A: Pôvodné funkčné využitie: Plochy priemyselnej výroby – stav; Navrhované funkčné využitie:
Plochy rodinných domov
Pôvodné funkčné využitie: Plochy športu a rekreácie – návrh; Navrhované funkčné využitie: Plochy
polyfunkcie – občianska vybavenosť a výroba
Lokalita B: Pôvodné funkčné využitie: Plochy bytových domov – stav; Navrhované funkčné využitie:
Plochy občianskej vybavenosti
Pôvodné funkčné využitie: Plochy verejnej zelene – návrh; Navrhované funkčné využitie: Parkoviská a
garáže
Pôvodné funkčné využitie: Plochy občianskej vybavenosti – stav; Navrhované funkčné využitie: Plochy
verejnej zelene
Lokalita C: Pôvodné funkčné využitie: Plochy občianskej vybavenosti – stav; Navrhované funkčné využitie:
Plochy bytových domov
Pôvodné funkčné využitie: Parkovisko, plochy zelene – návrh; Navrhované funkčné využitie: Plochy
rodinných domov

Okrem zmien funkčného využitia v lokalitách A, B a C, Zmeny a doplnky č.1 riešia zrušenie ochranného
pásma cintorínov v zmysle zákona č. 398/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.131/2010 Z. z. o
pohrebníctve, zapracovanie záplavovej čiary Q100 a doplnenie verejnoprospešných stavieb.
Zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona sa uskutočnilo v súlade
s § 4 ods. 2 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal
dňa 12.05.2021 listom č.j. OU-KK-OSZP-2021/007365-002,003 oznámenie o vypracovaní strategického
dokumentu podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a obci, na ktorej
katastrálnom území sa má činnosť realizovať a v zmysle § 63 zákona stanovil termín konania konzultácie
ohľadom tohto strategického dokumentu na deň 24.05.2021 na Okresnom úrade Kežmarok, odbore
starostlivosti o životné prostredie.
Príslušný orgán zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-
mesta-spisska-stara-ves- .

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné
prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty, ktoré je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch
procesu schvaľovania:

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo – č.j. OU-
KK-OSŽP-2021/009143-2/Ká zo dňa 25.05.2021
Orgán odpadového hospodárstva súhlasí s vypracovaným dokumentom bez pripomienok.

2. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia – č.j. OU-KK-OSZP-2021/007407-004 zo dňa
19.05.2021
Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany k predloženému oznámeniu
o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará
Ves nemá pripomienky.
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3. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny – č.j.
8995/2021-6.3 zo dňa 27.05.2021
Riešené územie sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok, v katastrálnom území mesta
Spišská Stará Ves. Predmetom strategického dokumentu je zmena funkčného využitia v lokalitách A,
B a C, zrušenie ochranného pásma cintorínov v zmysle zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zapracovanie záplavovej čiary Q100 a doplnenie
verejnoprospešných stavieb. Návrh územného plánu je vypracovaný v jednom variante.
Katastrálne územie mesta Spišská Stará Ves sa nachádza v ochrannom pásme Pieninského národného
parku, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. V riešenom území sa nachádza
tiež územie európskeho významu Jordanec (SKUEV0950), ktoré bolo do zoznamu území európskeho
významu zaradené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Horské vodné toky a ich drevinová
vegetácia so Salix elaeagnos (3240), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych
nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov
európskeho významu vydra riečna (Lutra lutra) a kunka žltobruchá (Bombina variegata). V katastrálnom
území mesta Spišská Stará Ves sa nachádzajú plochy prírodných biotopov európskeho významu, ktoré sú
navrhnuté na zaradenie do národného zoznamu území európskeho významu v rámci sústavy Natura 2000
pod názvom Lúky horného Spiša. Osobitným záujmom ochrany prírody a krajiny sú v riešenom území
prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) nadregionálnej a miestnej úrovne. Lokálne prvky
ekologickej stability predstavujú hydrické biokoridory a ich brehové porasty a prítoky, ktoré zabezpečujú
vhodné podmienky a sú prirodzeným biotopom pre európsky významné živočíchy bobor vodný (Castor
fiber) a vydra riečna (Lutra lutra).
V predloženom oznámení (kapitola III.5. Vplyvy na chránené územia) sú uvedené nepravdivé informácie,
nakoľko v celé katastrálne územie Spišská Stará Ves sa nachádza v ochrannom pásme Pieninského
národného parku, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. V k. ú. sa nachádza tiež
územie európskeho významu Jordanec (SKUEV0950), ako aj nový návrh územia európskeho významu
Lúky horného Spiša. Požadujeme uvedené znenie upraviť podľa skutočného stavu.
Navrhované zmeny nezasahujú priamo do vyhlásených a navrhovaných území európskej sústavy
chránených území Natura 2000. Všetky vplyvy na biotu budú mať dočasný, prípadne trvalý charakter
lokálneho rozsahu a nie je predpoklad výraznejšieho negatívneho ovplyvnenia ekologického stavu
biotických zložiek na lokálnej, resp. regionálnej úrovni.
Vzhľadom na umiestnenie, charakter a rozsah zmien v predloženom strategickom dokumente,
nepredpokladáme významný vplyv na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 a
na ostatné záujmy ochrany prírody a krajiny. Na základe vyššie uvedeného nepožadujeme predmetný
strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

4. Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja a projektového riadenia – č.j. 05682/2021/
DUPaZP-2 zo dňa 18.05.2021
Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom
Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej
časti a požadujeme aktualizovať bod č. 7 „Vzťah k iným strategickým dokumentom“ (nový ÚPN PSK).
Upozorňujeme na zmenu názvu odboru strategického rozvoja a projektového riadenia, ktorý je uvedený
v Rozdeľovníku oznámenia o prerokovaní. Nový stav odboru podľa schválenej organizačnej štruktúry
Úradu Prešovského samosprávneho kraja účinnej od 1.1.2021 je Odbor strategického rozvoja.

5. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov - č.j. 25925/2021 zo dňa
28.05.2021
1. V katastrálnom území mesta Spišská Stará Ves (ďalej len „predmetné územie“) sú evido-vané skládky
odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov
dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží
evidované environmentálne záťaže:
- Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: KK (010) / Spišská Stará Ves - ČS PHM areál SAD
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Názov lokality: ČS PHM areál SAD
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
- Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: KK (011) / Spišská Stará Ves - ČS PHM Poľnohospodárske družstvo
Názov lokality: ČS PHM Poľnohospodárske družstvo
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
- Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Názov EZ: KK (009) / Spišská Stará Ves - ZASTROVA
Názov lokality: ZASTROVA
Druh činnosti: strojárska výroba
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
- Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Názov EZ: KK (007) / Spišská Stará Ves - ČS PHM Roveň
Názov lokality: ČS PHM Roveň
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
- Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita
Názov EZ: KK (012) / Spišská Stará Ves - skládka Lipa
Názov lokality: skládka Lipa
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

3. V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych a potenciálnych
zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť
rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných
až nestabilných území s vysokým až stredným stupňom náchylnosti územia k aktivácii resp. vzniku
svahových deformácií. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Aktivizácia svahových
deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp.
ich kombináciou. Nestabilné ako aj potenciálne nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne
zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade
výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov
SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o
zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách
(http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/, http://apl.geology.sk/atlassd/).

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území
pre stavebné účely.
4.Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5.Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/
mapportal/#/aplikacia/14.
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Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s
výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ
SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov
z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - č..j. KK 2262/2/2021/HŽP/MMJ zo dňa
28.05.2021
Súhlasí sa so strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu mesta Spišská Stará
Ves“ s podmienkou v lokalite A v navrhovanej ploche „občianska vybavenosť a výroba“ umiestňovať
prevádzky, ktoré nebudú ovplyvňovať navrhované a existujúce rodinné domy negatívne faktormi (hluk,
prach, vibrácie atď).

7. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad – č.j. 1066/21 zo dňa 17.5.2021
Súhlasí so strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves“.
Regionálna a veterinárna potravinová správa v Poprade netrvá na posudzovaní dokumentu podľa zákona
EIA.

8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – č.j. 28440/2021/OSD/62299 zo dňa 19.05.2021
Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN Spišská Stará Ves, ZaD č. 1 berie MDV SR na vedomie a
nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona. Zároveň žiadame rešpektovať nasledovné požiadavky:
• rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
prepisov;
• dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných
objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne
platnými STN a technickými predpismi;
• pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy
z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien
a predpisov. V prípade realizácie lokalít v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku je nevyhnutné
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov
na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie
známe;
• postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou
uznesením vlády SR č. 223/2013.

9. Krajský pamiatkový úrad Prešov – č.j. KPUPO-2021/10871-2/40887/CF zo dňa 20.05.2021
- Pre zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk je
nevyhnutné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov. Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom
konaní.

Žiadny zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente
vyjadrili nepredložil požiadavku, aby sa strategický dokument Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu
mesta Spišská Stará Ves posudzoval podľa zákona.
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie má za to, že subjekty, ktoré nedoručili
stanoviská, nemajú k oznámeniu o strategickom dokumente žiadne námietky.
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Verejnosť bola o oznámení informovaná mestom Spišská Stará Ves v súlade s § 6 zákona EIA
zverejnením oznámenia o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým zverejnením na úradnej
tabuli obce od 14.05.2021 do 31.05.2021.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada navrhovateľa, aby pri dopracovaní
návrhu zmeny strategického dokumentu, prípadne spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie dodržal
všetky pripomienky, požiadavky a odporúčania obsiahnuté v doručených stanoviskách dotknutých
orgánov.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania a
podľa kritérií v zmysle Prílohy č. 3 k zákonu EIA.
V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona EIA predmetom posudzovania je strategický dokument uvedený v
odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni.

Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie
podľa § 63 zákona EIA.
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov zisťovacieho
konania podľa § 7 ods. 4 zákona EIA, pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie
informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Príslušný orgán dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych
vplyvov činností takého významu, aby ich bolo potrebné podrobnejšie analyzovať a spracovať správu
o hodnotení. Navrhovanou zmenou strategického dokumentu sa nepredpokladajú závažné negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je ten, kto
činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným
v oznámení.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.

Rozdeľovník Ministerstvo životného prostredia SR:
• sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra, 812 35 Bratislava
• odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Rozdeľovník Okresný úrad Prešov:
• odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru č. 3, 081 92 Prešov
• odbor opravných prostriedkov, sekcia pôdohospodárstva, Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov

Rozdeľovník Okresný úrad Kežmarok:
• pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
• odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
• odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dr. Alexandra 61, Kežmarok
• odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

Poučenie
Poučenie:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok.
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Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10175
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