
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 

ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“). 

 

 

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že 

navrhovaná činnosť „I/66-073 Spišská Belá most“ 

a) “ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. b) zákona. 

  

Príslušný orgán  Okresný úrad Kežmarok 

odbor starostlivosti o životné prostredie  

Huncovská 1 

060 01 Kežmarok 

Názov navrhovanej 

činnosti  

„I/66-073 Spišská Belá most“ 

Miesto realizácie Kraj :    Prešovský 

Okres :    Kežmarok 

Obec:    Spišská Belá 

Katastrálne územia :             Spišská Belá 

Parcela KN-C č.: 

18814,18815,18810,18812,20219/1,20206/1,20208,2021

8,20223 

Predmet činnosti  Účelom navrhovanej stavby je realizovať prestavbu mosta ev. 

č. I/66-073 cez potok Hučava, s cieľom zabezpečiť, aby 

mostný objekt spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu 

vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti mosta podľa TP 2016 

Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok. Dotknutý most je 

v zlom stavebnom stave (V). Poruchy a nedostatky sa 

prejavujú na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe a mostnom 

zvršku.  Po zhodnotení skutkového stavu je navrhované 

odstránenie súčasného mosta a výstavba nového mostného 

objektu na pôvodnom mieste s jeho obojstranným 

rozšírením, vrátane krátkej úpravy koryta potoka Hučava 

rekonštrukcie priľahlého úseku cesty I/66 v celkovej dĺžke 

300 m. 

Navrhovateľ  Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a 

správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4 

 

b) Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 1 a §5  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 3 písm. k)  a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne 

konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 18. 

01. 2021 doručením zámeru navrhovateľom. 

c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je 

možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: 



 Stavebné povolenie podľa §16 ods. 1 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (stavebné povolenie most, úpravy toku, úpravy cesty I/68, 

prekládky IS), ktoré vydáva špecializovaný stavebný úrad – Okresný úrad Prešov, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 Rozhodnutie pre trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 – zákon NR SR č.  

220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy.  

 Súhlas podľa §27 ods. 1 písm. b) NR SR č. 364/2004 Z.z. vodného zákona  

e) Neuvádzame. 

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: 

www.enviroportal.sk. 

Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia 

zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy 

možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a 

miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený 

najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.  

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 

dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia 

oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu: 

Okresný úrad Kežmarok 

odbor starostlivosti o životné prostredie  

Huncovská 1 

060 01 Kežmarok 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené 

dotknutej obci. 

Povoľujúci orgán Okresný úrad Prešov - OCDaPK 

 

h) Neuvádzame. 


