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Vec
Spišská Belá, realizácia líniovej stavby „HGdata, Spišská Belá“
–  oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková zóna 
Spišská Belá a nehnuteľností v k. ú. Spišská Belá

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“)  bola dňa 
14. 08. 2018 doručená písomná žiadosť spoločnosti HGdata, s r. o., Ždiar 473, 059 55  Ždiar – stavebníka  
pripravovanej stavby  „Optická sieť HGdata, Spišská Belá“, v zastúpení Ing. Adriánom Gallíkom, trvale 
bytom  ..............................................., o vyjadrenie  k zámeru  vybudovania  optickej  telekomunikačnej 
siete na národných kultúrnych pamiatkach (ďalej aj „NKP“), na nehnuteľnostiach v pamiatkovom území 
Pamiatková zóna Spišská Belá, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej aj „ÚZPF“), 
v registri pamiatkových zón pod číslom 89 a aj na iných nehnuteľnostiach v k. ú. Spišská Belá.

Z povahy veci považuje KPÚ Prešov podanú žiadosť za návrh na vydanie rozhodnutia podľa § 32  
odsek 4 v nadväznosti na § 32 odsek  2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), podľa § 32 odsek 7 v nadväznosti na § 32 odsek  5 
pamiatkového zákona a podľa § 41 odsek 4 pamiatkového zákona.

KPÚ  Prešov  podľa  §  11  odsek  1  a 2  písmeno  d)  pamiatkového  zákona  ako  vecne  a podľa 
§ 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk  v zmysle § 18 odsek 1 a 3 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle § 26 
správneho poriadku a v súlade s § 44 odsek 4 pamiatkového zákona

oznamuje začatie konania

o zámere obnovy NKP Dom meštiansky č. 380/20 na Hviezdoslavovej ulici (KN-C parc. č. 1268, 1270; 
č. ÚZPF 950/1 Vs), NKP Dom meštiansky č. 379/21 a pamätná tabuľa na Hviezdoslavovej ulici (KN-C 
parc.  č.  1265;  č. ÚZPF 11668/1),  NKP Fara  č.  373/27 na Hviezdoslavovej  ulici  (KN-C parc.  č.  1252; 
č. ÚZPF 963/1 Vs), NKP Dom meštiansky č. 366/34 na Hviezdoslavovej ulici (KN-C parc. č. 1222; č. ÚZPF 
951/1 Vs), NKP Dom meštiansky č. 352/48 na Hviezdoslavovej ulici (KN-C parc. č. 1222; č. ÚZPF 952/1 
Vs), NKP Dom meštiansky č. 350/50 na Hviezdoslavovej ulici (KN-C parc. č. 1160; č. ÚZPF 953/1 Vs),  
NKP  Dom  meštiansky  č.  423/25  na  Zimnej  ulici  (KN-C  parc.  č.  55;  č.  ÚZPF  962/1  Vs),  NKP  Dom 
meštiansky  č.  96/3 na  Slnečnej  ulici  (KN-C parc.  č.  650;  č.  ÚZPF 955/1 Vs),  NKP Dom meštiansky  
č. 100/7 na Slnečnej ulici (KN-C parc. č. 660; č. ÚZPF 956/1 Vs), NKP Dom meštiansky č. 109/16 na  
Slnečnej ulici (KN-C parc. č. 683; č. ÚZPF 957/1 Vs), NKP Dom meštiansky č. 142/49 na Slnečnej ulici 
(KN-C parc. č. 783; č. ÚZPF 4694/1), NKP Dom meštiansky č. 265/16 na Petzvalovej ulici (KN-C parc.  
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č. 11,  č. ÚZPF  11667/1),  NKP  Dom  pamätný  č.  286/30  s areálom  na  Petzvalovej  ulici  (KN-C  parc. 
č. 1072, č. ÚZPF 954/1-3 Vs), NKP Dom meštiansky č. 90/2 na Štefánikovej ulici (KN-C parc. č.  610; 
č. ÚZPF 4703/1),  NKP Dom meštiansky  č.  89/3 na Štefánikovej  ulici  (KN-C parc.  č.  609/1;  č.  ÚZPF  
4704/1), NKP Dom meštiansky č. 87/5 na Štefánikovej ulici (KN-C parc. č. 607; č. ÚZPF 4705/1), NKP 
Dom meštiansky č. 86/6 na Štefánikovej ulici (KN-C parc. č. 605; č. ÚZPF 4706/1), NKP Dom meštiansky  
č. 85/7 na Štefánikovej ulici  (KN-C parc.  č. 604; č.  ÚZPF 4707/1),  NKP Dom meštiansky č.  84/8 na  
Štefánikovej ulici (KN-C parc. č. 603; č. ÚZPF 4708/1), NKP Dom meštiansky č. 83/9 na Štefánikovej  
ulici (KN-C parc. č. 602; č. ÚZPF 4709/1), NKP Dom meštiansky č. 75/17 na Štefánikovej ulici (KN-C 
parc. č. 589/1; č. ÚZPF 4710/1), NKP Dom meštiansky č. 74/18 na Štefánikovej ulici (KN-C parc. č. 588;  
č. ÚZPF 4711/1) a o zámere úpravy nehnuteľností  v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská 
Belá  a nehnuteľností  v k.  ú.  Spišská  Belá  podľa  predloženej  projektovej  dokumentácie pre  územné 
konanie „OPTICKÁ  SIEŤ  HGDATA,  SPIŠSKÁ  BELÁ“  (spracoval:  Ing.  Martin  Sičár,  Generála  Štefánika 
1585/5, 060 01  Kežmarok, 07/2018).

Predmetom zámeru je položenie optických káblov do výkopov, ktoré sa budú realizovať v  rámci 
pripravovanej stavby  „INS_FTTH_KK_SPIŠSKÁ BELÁ_HVIEZDOSLAVOVA“, ku ktorej na základe žiadosti 
spoločnosti ELPROTECH, s r.  o.,  Milhostovská 125, 075 01  Trebišov – projektanta stavby a zástupcu  
stavebníka – spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, KPÚ Prešov vydal dňa 
05. 04. 2018 rozhodnutie pod číslom konania KPUPO-2018/3902-5/26332/JK.

V súlade  s  §  33 odsek  2  správneho poriadku  má účastník  konania  a zúčastnená osoba pred 
vydaním  rozhodnutia  možnosť  vyjadriť  sa  k podkladom  pre  rozhodnutie  a k spôsobu  ich  zistenia, 
prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na KPÚ Prešov, pracovisko Poprad  
(Sobotské námestie 1735/16,  058 01  Poprad).  Svoje pripomienky a návrhy môžu účastníci konania 
uplatniť do 5 dní od doručenia tohto oznámenia.

V súlade § 17 odsek 1 a odsek 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať v konaní 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba 
preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

V súlade  s  §  23  odsek  1  správneho  poriadku  majú  účastníci  konania,  ich  zástupcovia  
a zúčastnené osoby právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópiu spisu na KPÚ 
Prešov, pracovisko Poprad.

Krajský  pamiatkový  úrad  Prešov  v zmysle  §  49  odsek  2  správneho  poriadku  zároveň 
upovedomuje  účastníkov  konania  o predĺžení  lehoty  pre  vydanie  rozhodnutia  v predmetnej  veci 
na 60 dní  odo  dňa  začatia  konania,  nakoľko  ide  o prípad  s väčším  počtom  účastníkov  konania 
a predmetom zámeru je realizácia líniovej stavby na viacerých nehnuteľnostiach.

Toto oznámenie  má povahu verejnej  vyhlášky  v  zmysle  §  44 odsek 4  pamiatkového zákona 
a § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, na webovom sídle úradu 
(http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula),  na  úradnej  tabuli  obce  a  na  centrálnej  úradnej 
elektronickej tabuli na portáli  www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“ po dobu 15 dní. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Eva Semanová v. r.
riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Prešov

Príloha
Situácia navrhovanej stavby
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Doručuje sa
Verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva 
k dotknutým nehnuteľnostiam, ak ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti k týmto nehnuteľnostiam 
môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté

Na vedomie
HGdata, s r. o., Ždiar 473, 059 55  Ždiar, IČO: 36852252
ELPROTECH, s. r. o., Milhostovská 125, 075 01  Trebišov, IČO: 44101341
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469
Ing. Adrián Gallík, ............................................................
Mesto Spišská Belá, stavebný úrad, Petzvalova 18, 059 01  Spišská  Belá, IČO: 00326518
Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01  Levoča
Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je  
dňom doručenia.

Vyvesené dňa ........................................ Zvesené dňa ................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby .............................................


