
 
 

 

O K R E S N Ý  Ú R A D  K E Ž M A R O K  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Huncovská č.1  060 01 Kežmarok 

 
Č.j.: OU-KK-OSZP-2016/002115-20/Kr                                                            V Kežmarku  18.04.2016 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

  

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“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné 

prostredie  

 

vydáva 

 

 

podľa § 29 zákona, na základe zámeru REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia 

a vodná plocha s letným kúpaliskom, ktorý predložil navrhovateľ AGROSTAV, stavebno – 

obchodné družstvo Poprad, ul. Nová č. 74, 058 80 Poprad – Veľká, IČO 31671225 v zastúpení 

Ing. arch. Rudolf Kruliac, ul. Jilemnického č. 341, po ukončení zisťovacieho konania toto 

rozhodnutie: 

Navrhovaná činnosť: REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia a vodná plocha 

s letným kúpaliskom, ktorá rieši rekultiváciu priestoru po ťažbe štrkopieskov, ktoré sa 

nachádza v okrese Kežmarok, v k. ú. Strážky na pozemkoch KN- C č. 1761, 1762, 1763, 1764, 

1765, 1766, 1767, 1250, 1252, 1253, 1254, 1265 a 1257, druh pozemku: ostatné plochy,  

 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie 

podľa osobitných predpisov. 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad, ul. Nová č. 74, 058 

80 Poprad – Veľká v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ul. Jilemnického č. 341, 059 52 

Veľká Lomnica predložil dňa 12.02.2016 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti 

o životné prostredie podľa § 22 zákona zámer REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia 

a vodná plocha s letným kúpaliskom. Zámer je vypracovaný v jednom variante.    

 

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa a po preskúmaní všetkých súvislostí, 

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 7 zákona 
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listom č.j.  2016/000951-2/Kr zo dňa 21.01.2016 upustil od požiadavky variantného riešenia 

zámeru.  

Predmetom zisťovacieho konania bol zámer, riešiaci rekultiváciu priestoru po ťažbe 

štrkopieskov, ktoré sa nachádza v okrese Kežmarok, v k. ú. Strážky na pozemkoch KN- C č. 

1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1250, 1252, 1253, 1254, 1265 a 1257, druh 

pozemku: ostatné plochy. Územie sa nachádza v alúviu rieky Poprad, medzi železničnou 

traťou č. 185 (Poprad Tatry – Podolínec) a riekou Poprad. Z južnej strany je územie 

ohraničené poľnou cestou a bezmenným vodným tokom. Po vydobytí celého objemu 

vyhodnotených zásob štrkopieskov vznikne vodná plocha, u ktorej sa  navrhuje po 

primeraných úpravách, že  bude využívaná ako rekreačno – športová a oddychová zóna, pri 

areály kaštieľa Strážky. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny ide o územie s prvým 

stupňom ochrany. V priestore plánovanej ťažby sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené 

územia ani lokality zaradené do sústavy NATURA 2000. Navrhované zázemie je riešené 

s oplotením – uzavretý areál, prístupný bránou s platením vstupného. Pre celoročné využitie je 

riešené územie osadené v juho – západnej časti areálu reštaurácie a verejného parkoviska. 

Okolo celého areálu je riešené osadenie cyklochodníka šírky 3,0m, a chodníka po navrhovanej 

hrádzi – protipovodňové opatrenie s korunou hrádze 607,0 m.n.m. Prístupnosť navrhovaného 

areálu je z cesty I/67, cez jestvujúce železničné priecestie železničnej trate č. 185. Juho – 

západne je areál v dotyku s navrhovaným cyklochodníkom Kežmarok – Spišská Belá. Pre 

zimné využitie je riešená športová plocha multifunkčného ihriska navrhovaná pre realizáciu 

ľadovej plochy na korčuľovanie a na ľadový hokej. Rekreačný areál s reštauráciou je riešený 

s napojením na inžinierske siete, vodovod a plynovod od IBV Strážky, elektrické vedenie od 

priemyselného areálu Kežmarok, kanalizácia so zaústením do ČOV Kežmarok – priemyselný 

areál. 

  

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 14. 

Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch  položky č. 5. Športové a rekreačné 

areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest  neuvedené v položkách č. 1 – 4, 

v zastavanom území od 10 000 m2 , mimo zastavaného územia od 5 000 m2, podlieha 

zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné 

prostredie vykonal podľa § 29 zákona. 

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné 

prostredie  rozoslal listom č. OU-KK-OSZP-/2016/002115-2,3,4,5/Kr zo dňa 22.02.2016 

zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortným orgánom, dotknutým 

orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a tento zverejnil na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.  

 

     V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kežmarok, odbor 

starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:  

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS č.j. OU-KK-

OSZP/2016/003654-2/Bo zo dňa 23.03.2016 

2. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH č.j. OU-KK-

OSZP/2016/003803-2/Ká zo dňa 16.03.2016 

3. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO č.j. OU-KK-

OSZP/2016/002757-2/Za zo dňa 02.03.2016 

4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK č.j. OU-

KK-OSZP/2016/004479-2/Tp zo dňa 18.04.2016 

5. Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, č.j. OU-KK-PLO-2016/003429-

2/KD zo dňa 16.03.2016 

6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č.j. 

06008/2016/B211-SZEÚ/17051 zo dňa 14.03.2016 
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7. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, č.j. 2016-

11468/9219:2-30AA zo dňa 29.09.2016 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č.j. KK 731/2/2016 zo 

dňa 10.03.2016 

9. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, č.j. 2751/2016/ODDUPZP-

2 zo dňa 15.03.2016 

10. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, č.j. 4300/266/2016 zo dňa 

14.03.2016 

11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č.j. KPUPO-2016/6870-2/15914/OL zo dňa 

03.03.2016 

12. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, č.j. CS 26/2016-CZ 5352/49220/Ga 

zo dňa 17.03.2016 

13. Mesto Spišská Belá, č.j. 1062/2016 zo dňa 21.03.2016 

 

Žiadny zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k predloženému zámeru vyjadrili 

nepredložil požiadavku, aby sa navrhovaná činnosť ďalej posudzovala podľa zákona.       

  

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej 

činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa 

osobitných predpisov: 

 

 

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: 

Z hľadiska cestnej dopravy má MDVRR SR k predloženému zámeru "Rekreačný areál 

- reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom" nasledovné požiadavky:  
 

o Navrhované dopravné napojenie žiadame v ďalších stupňoch prípravy prekonzultovať 

a o záväzné stanovisko požiadať Slovenskú správu ciest a jej požiadavky rešpektovať v 

plnom rozsahu.  
o Zámer žiadame v ďalšom stupni doplniť o výpočet počtu pakovacích miest v zmysle 

STN 73 6110. Všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými 
normami STN a Technickými predpismi. 
  

Z hľadiska vodnej dopravy má MDVRR SR k predloženému zámeru "Rekreačný areál 

- reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom" nasledovné požiadavky:  

 
o Na str. 32, bod 3.5.1 Vodné hospodárstvo - Vodné toky a odtokové pomery, 

Požiadavky na riešenie, 2 odrážka žiadame nahradiť ,,15 m" za ,,10 m".  
 

Odôvodnenie: Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo 

zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými 

pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri 

vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10m od brehovej čiary a 

pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného 

toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.   

- Upozorňujeme že vodné toky Poprad, Čierna voda a Beliansky potok patria podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z.z.,  

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov  

a vodárenských vodných tokov medzi vodohospodársky významné vodné toky.  

o Na str. 32, v bode 3.5.1 Vodné hospodárstvo - Vodné toky a odtokové pomery doplniť 

odsek s názvom Ochranné pásma vodných ciest, kde bude uvedené:  
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- Podľa § 4 Zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v platnom znení je     

súčasťou vodnej cesty okrem iného ochranné pásmo vodnej cesty - územný pás    

priľahlý  k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary.  

- Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej  

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný   

zákon) (ďalej len "vodný zákon") v záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu, môže orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastníka 

vodnej stavby určiť pásmo ochrany vodnej stavby a podľa jej povahy zakázať alebo 

obmedziť v ňom výstavbu niektorých stavieb alebo činností. V pásme ochrany vodnej 

stavby je vlastník vodnej stavby povinný poskytnúť vlastníkovi nehnuteľnosti náhradu 

podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.  

- Podľa § 49 ods. 2 vodného zákona pri výkone správy vodného toku a správy vodných 

stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky.   

Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri   

vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10m od brehovej čiary a   

pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného   

toku do 10m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.  

Z hľadiska železničnej dopravy k predloženému zámeru "Rekreačný areál - reštaurácia  

a vodná plocha s letným kúpaliskom" nasledovné požiadavky  

o Prístup do rekreačného areálu je riešený cez nechránené železničné priecestie v žkm 17,  

287 s riešením existujúcej prístupovej komunikácie na cestu I/67 bez úprav konštrukcie  

nezabezpečeného priecestia (priecestná konštrukcia ostáva nezmenená - výdreva) s čím  

zásadne nesúhlasíme.  

o Požadujeme v rámci prístupovej komunikácie riešiť železničné priecestie v žkm 17,287  

ako zabezpečené s návrhom novej priecestnej konštrukcie (gumokov) aj s chodníkom pre  

peších a cyklistov. Projektované úpravy priecestia musia vyhovovať STN 736380  

a predpisu ŽSR Z12 Železničné priecestia a priechody. Úpravu konštrukcie úrovňového  

priecestia riešiť z dôvodu zvýšenia dopravného momentu na priecestí, posúdiť rozhľadové  

pomery na priecestí vzhľadom na zvýšenú dopravnú intenzitu a dĺžku cestných vozidiel,  

ktoré budú cez priecestie prechádzať (čl. 6 predpisu Z12) s návrhom zabezpečovacieho  

zariadenia.  

o V rámci predloženého riešenia využitia územia na základe konkrétnych zámerov  

navrhovanej činnosti v ochrannom pásme dráhy je potrebné postupovať podľa ustanovení  

zákona Č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre 

vymedzené riešenie využitia územia odporúčame zohľadniť aj vplyv železničnej  

prevádzky dráhy. 
MDVRR SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné  

prostredie, v zmysle zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení  

zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania vyššie uvedených požiadaviek  

MDVRR SR. 

 

 Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor: 

Realizácia si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy, keďže navrhovaná činnosť 

bude situovaná na parcelách vedených v katastri nehnuteľností ako ostatné plochy 

v k.ú. Strážky. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť z hľadiska ochrany 

poľnohospodárskej pôdy súhlasíme so zámerom bez posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. 
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 Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja: 

Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej 

činnosti na životné prostredie súhlasí s navrhovaným zámerom a žiada pri 

umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC 

Prešovského kraja.  

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že dňa 17.09.2015 bolo Zastupiteľstvom 

Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 234/2015 schválené zadanie 

Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, uznesením č. 235/2015 schválená 

územná prognóza „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“, (ďalej len 

GDI PK) uznesením č. 236/2015 schválená územná prognóza „Koncepcia dopravy vo 

verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“ a preto odporúčame do konečného 

dokumentu zapracovať relevantné výstupy týchto dokumentov. 

V priestore posudzovanej činnosti je v GDI PK a UŠ Javorina (PSK, Ing. arch. 

Paško, 2012) navrhovaná medzinárodná cyklotrasa EUROVELO 11 a tiež cesta pre 

bicykle (cyklocesta) vedúca pozdĺž rieky Poprad a spájajúca mestá Stará Ľubovňa – 

Spišská Belá – Kežmarok – Poprad, pre ktoré odporúčame vymedziť samostatný 

koridor mimo oploteného areálu.  

Z hľadiska architektúry  navrhovaných pozemných stavieb odporúčame 

vychádzať z drevenej ľudovej architektúry Zamaguria a celkový architektonický výraz 

rekreačného areálu, vrátane oplotenia a drobnej architektúry, prispôsobiť susednej 

národnej kultúrnej pamiatke kaštieľ Strážky. 

Vzhľadom na navrhované celoročné využitie rekreačného areálu, zabezpečenie 

plynulosti dopravy a bezpečnosti cestnej, železničnej, bicyklovej a pešej dopravy, 

odporúčame v ďalších stupňoch riešiť: 

o na ceste I/66 aspoň samostatný odbočovací pruh doľava v smere od kaštieľa pre 

motorové vozidlá a  

o križovania jednotlivých druhov dopráv (železničná, automobilová, bicyklová 

a pešia). 

 

 Krajský pamiatkový úrad Prešov: 

Pri realizovaní navrhovanej činnosti je nevyhnutné postupovať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. 

  

 Mesto Spišská Belá: 

o Zosúladiť SO 02 Reštaurácia s platným územným plánom mesta Spišská Belá v znení 
zmien a doplnkov č. 1 v časti podlažnosť objektu alebo požiadať mesto ako príslušný 
územnoplánovací orgán o zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie.  

o Zosúladiť SO 05 Prístupová komunikácia s platným územným plánom mesta Spišská 
Belá v znení zmien a doplnkov č. 1, bod 1.9.15.  

o Upraviť trasovanie chodníka, ktorý vyúsťuje na cestu I/66 tak, aby bol riešený súbežne 
s prístupovou komunikáciou. Zároveň je potrebné v zámere opraviť číslovanie vedenej 
cesty, vzhľadom k tomu, že došlo k jej prečíslovaniu.  

o Zámer nepracuje s aktuálnymi údajmi o odvádzaní a zneškodňovaní odpadových vôd v 
Spišskej Belej (s. 31). Mesto Spišská Belá v roku 2014 skolaudovalo v rámci hlavnej 
stavby "Spišská Belá - Environmentálna infraštruktúra" stavebný objekt vodnej stavby 
s názvom "Odkanalizovanie lokality Belianskeho potoka a napojenie jestvujúcej 
kanalizačnej siete do ČOV Spišská Belá" a tiež stavebný objekt vodnej stavby s 
názvom "Delená kanalizačná sieť v mestskej časti Strážky".  
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o Zámer sa neodvoláva na platnú legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva (s. 12, 

18 a 38).  

 

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik: 

Týmto Vám oznamujeme, že v rámci projektu: "Mapy povodňového ohrozenia a mapy  

povodňového rizika vodných tokov Slovenska", sú pre geografické oblasti s výskytom  

potenciálne významného povodňového rizika spracované mapy povodňového 

ohrozenia (MPO) a mapa povodňového rizika (MPR). Medzi tieto geografické oblasti 

bola zaradená aj geografická oblasť Poprad - Kežmarok rkm 95,700 - 102,700. Do 

doby určenia rozsahu inundačného územia, ktorý bude následným krokom využitia 

výsledkov projektu, MPO slúži ako podklad pre posudzovanie návrhov umiestnenia 

stavieb, prípadne povolení činnosti v záplavovom území.  

V tejto súvislosti upozorňujeme, že navrhovaný "Rekreačný areál - reštaurácia a vodná 

plocha s letným kúpaliskom" sa nachádza v blízkosti záplavovej zóny Q100 ročnej 

veľkej vody. Pri návrhu požadujeme rešpektovať priebeh záplavovej čiary pre prietok 

Q100 ročnej veľkej vody toku Poprad a rešpektovať obmedzenia využitia územia v 

zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 

predpisov.  

V súvislosti s navrhovanou hrádzou požadujeme výpočtom zdokladovať jej vplyv na 

zmenu hladinového režimu nad a pod dotknutým územím.  

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

nepožadujeme posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona. Proces 

posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť odporúčame 

ukončiť v zisťovacom konaní. 

 Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, vodné 

hospodárstvo: 

o K zaslanému zámeru „REKREAČNÝ AREÁL – REŠTAURÁCIA A VODNÁ 

PLOCHA S LETNÝM KÚPALISKOM“ z hľadiska ochrany vodných pomerov 

nemáme pripomienky, za predpokladu dodržania príslušných ustanovení vodného 

zákona, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, zákona 442/2002 Z.z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, nariadenia vlády SR č. 269/2010 

Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, o. i., 

požiadavky na ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle ust. § 39 vodného 

zákona pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, v súvislosti s navrhovanou 

činnosťou a samotnou prevádzkou. 

o Tunajší orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí so 

zámerom a nepokladá za potrebné aby bola činnosť ďalej posudzovaná podľa zákona. 

o Z hľadiska realizácie hlavných, obslužných resp. súvisiacich stavieb pre navrhovanú 

stavbu, bude tunajší orgán štátnej vodnej správy posudzovať ďalšie stupne spracovanej 

PD z hľadiska budovania vodných stavieb, osobitného užívania vôd, alebo 

zaobchádzania s nebezpečnými látkami v zmysle jednotlivých ustanovení vodného 

zákona, stavebného zákona a súvisiacimi predpismi. 

 

 

Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 

zákona, sa považujú za súhlasné. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej 

činnosti osobitne nevyjadrila. 

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho 

konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta 

vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú 
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podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. 

Príslušný orgán vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v území, jeho krajinný obraz 

a že v tomto území prebieha v súčasnosti ťažba štrkopieskov, pričom po vyťažení ťažobného 

priestoru bude potrebné tento priestor a jeho okolie čo najlepšie zosúladiť so všetkými 

zložkami životného prostredia s tým, že vzniknú možnosti rekreácie a aktívneho oddychu 

nielen pre obyvateľov regiónu, ale aj návštevníkov a turistov. Možno konštatovať, že 

realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá negatívny vplyv na jednotlivé zložky 

životného prostredia a zdravie obyvateľstva.    

Pri rozhodovaní príslušný orgán prihliadal na stanoviská doručené k zámeru od 

zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v 

zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného 

vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o 

povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16  zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto 

rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Kežmarok, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, Kežmarok v lehote do 15 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa  piatej časti Druhej 

hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

                                                                                                                            
                                             

                Ing. Pavol Krigovský        

        vedúci odboru  

 

 

 

 

 

 

 

Doručí  sa: 

 

1. AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad, ul. Nová č. 74, 058 80 Poprad – 

Veľká 

2. Ing. arch. Rudolf Kruliac, ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica 

3. Mesto Spišská Belá, primátor mesta, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,       

810 05 Bratislava 15 

5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 

6. Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok 
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7. Okresný úrad Kežmarok, OSŽP, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok  

8. Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dr. 

Alexandra 61, Kežmarok  

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Poprad, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad 

10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov 
11. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 

59 Košice 
12. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru č. 2, 081 92 

Prešov 
 

 


