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Vec
Spišská Belá-Strážky, realizácia telekomunikačnej líniovej stavby „INS_FTTH_KK_Spišská Belá_Strážky“
–  oznámenie  o začatí  konania  o zámere  obnovy  národnej  kultúrnej  pamiatky, o zámere  úpravy
nehnuteľností v ochrannom  pásme  národných  kultúrnych  pamiatok  a úpravy  nehnuteľností  v  k.  ú.
Spišská Belá a Strážky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“)  bola dňa
27.  02.  2019 doručená písomná žiadosť spoločnosti  OPTOMONT, s  r.  o.,  Bratislavská 27/75,  911 05
Trenčín,  IČO:  35766441  –  projektanta  pripravovanej  stavby  „INS_FTTH_KK_Spišská  Belá_Strážky“,
o vyjadrenie k zámeru vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete pre mestskú časť Spišská
Belá-Strážky. Pripravovaná stavba, ktorej investorom je spoločnosť Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,
817  62   Bratislava,  sa  má  realizovať  na ploche  národnej  kultúrnej  pamiatky  (ďalej  aj  „NKP“), na
nehnuteľnostiach v ochrannom pásme národných kultúrnych pamiatok a aj na iných nehnuteľnostiach
v k. ú. Spišská Belá a Strážky.

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 11 a 12 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 Kaštieľ  s areálom v Spišskej  Belej-Strážkach,  zapísanej v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“), v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 983/1-2
Vs,  s pamiatkovým objektom Kaštieľ,  č.  1086/25, na pozemku KN-C parc.  č.  292/1 v k.  ú.  Strážky;
č. ÚZPF 983/1 Vs a s pamiatkovým objektom Park, na pozemkoch KN-C parc. č. 287/1, 287/2, 287/3,
287/4, 288, 289/1, 289/2, 290/1-2, 292 v k. ú. Strážky a o zámere úpravy nehnuteľností v ochrannom
pásme NKP - Kaštieľ s parkom (ÚZPF 983/1-2 Vs), Kostol (ÚZPF 985/1 Vs), Zvonica (ÚZPF a 984/1 Vs) pri
kostole v Spišskej Belej-Strážkach a zámere úpravy nehnuteľností v k. ú. Spišská Belá a Strážky podľa
predloženej  projektovej  dokumentácie  pre  potreby  územného  konania  „INS_FTTH_KK_Spišská
Belá_Strážky“ (spracoval: OPTOMONT, s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05  Trenčín, 01-02/2019).
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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 7 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 po dobu 15 dní. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Eva Semanová v. r.
riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Prešov

Príloha
Mapa širších vzťahov, 02/2019

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
OPTOMONT, s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05  Trenčín, IČO: 35766441
Avin Kurišová, Liptovské Revúce 453, 034 74  Liptovské Revúce 
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
SNG – Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, 059 01  Spišská Belá
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 - archeológia
Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu
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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 .............................................


