odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 690/87, 058 44 Poprad

č.j. OU-PP-OSZP-2017/001300-015/PM

v Poprade 30.01.2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Poprad), ktorý je podľa § 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 § 3 písm. k) v spojení s 53
ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na
základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách
Mesto 2016, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Svit, Mestský úrad Svit, 059 21 Svit IČO:
00326607
vydáva
po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 zákona EIA toto rozhodnutie:
Strategický dokument „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2016“ s a
n e b u d e p o s u d z o v a ť p od ľ a z á k o n a E I A.
Uvedený strategický dokument je preto možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.
Odôvodnenie
Obstarávateľ Mesto Svit, Mestský úrad Svit, 059 21 Svit IČO: 00326607, predložil dňa
22.11.2016 OU Poprad podľa § 5 zákona EIA oznámenie o strategickom dokumente „Územný
plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2016“, ktorý vypracovala Eva Lizáková E.B.D
Kežmarok, s.r.o., Slnečná 20, Ľubica v novembri 2016.
V rámci zisťovacieho konania OU Poprad dňa 28.11.2016 rozposlal oznámenie podľa § 6 ods. 2
zákona EIA, s výzvou na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a
dotknutej obci.
OU Poprad boli doručené tieto písomné stanoviská dotknutých orgánov:
1. Okresný úrad Poprad, odbor staroslivosti o životné prestredie, štátna vodná správa, č.j.
OU-PO-OSZP-2016/018858-002-LS zo dňa 30.11.2016:
o K Oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách
Mesto 2016“ z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme pripomienk y za
predpokladu dodržania zákona č. 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 ( § 19 – pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií).
o Potrebu pitnej vody pre navrhované lokality a odkanalizovanie je potrebné prerokovať
s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad.

o

2.
o
o
3.
o

o

4.
o
5.
o
6.
o

7.
o

o

8.
o
9.
o

Zabezpečiť spôsob odvádzania dažďových vôd z navrhovaných lokalít, zabezpečenie
protipovodňovej ochrany v danom území.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, č.j. 2603/2016 zo dňa
07.12.2016:
Súhlasí s dokumentom „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách Mesto 2016“ bez
pripomienok.
Netrvá na posudzovaní dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Krajský pamiatkový úrad Prešov, č.j. KPUPO-2016/24930-2/95433/JK zo dňa
09.12.2016:
Nepožaduje posudzovať strategický dokument „Územný plán mesta Svit zmena v lokalitách
Mesto 2016“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri dodržaní tejto podmienky:
Pre zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických
nálezísk v riešenom území 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 archeologických nálezov
a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, č.j. OU-PP-OSZP-2016/019283-002-CA zo dňa 13.12.2016 :
K strategickému dokumentu nie sú pripomienky, ani požiadavka ďalšieho posudzovania.
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, č.j OU-PP-OSZP-2016/019093-02 zo dňa 14.12.2016:
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá pripomienky k oznámeniu
o uvedenom strategickom dokumente a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona.
Prešovský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja č.j. 06255/2016/ODDUPZP2 zo dňa 13.12.2016:
V zmysle § 6 ods. 6 zákona 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 vyššieho územného celku
Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné
rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č.j. PP 3365/2/2016 zo
dňa 16.12.2016:
Súhlasí sa so strategickým dokumentom „Územný plán mesta Svit v lokalitách mesto 2016“
s pripomienkou, aby bola v budúcich konaniach overená vhodnosť situovania sociálnej
infraštruktúry a občianskej vybavenosti vzhľadom k jestvujúcim zdrojom hluku (cesta I/18,
železničná trať, priemyselné parky) na základe hlukovej štúdie.
Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvám na posudzovaní podľa zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade, č.j. ORHZ-PP1510/2016 zo dňa 08.12.2016:
Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy y pozemných komunikácií OU-PPOCDPK-2016/018821-02 zo dňa 23.12.2016:
Oznamuje, že nie je dotknutým orgánom. Predmetné zmeny územného plánu mesta Svit sa
dotýkajú miestnych komunikácií mesta Svit. Cestným správnym orgánom pre miestne
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a účelové komunikácie je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších zmien a doplnení mesto Svit.
10. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č.j. OU-PO-OSZP12017/004172-2/SA zo dňa 10.01.2017:
Pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch ÚPN platí 1. stupeň ochrany podľa zákona OPaK
Nepredpokladá sa, že by zmeny a doplnky ÚPN významne ovplyvnili najbližšie lokality NATURA
2000 alebo chránené územia národnej siete
o Orgán OPaK tunajšieho úradu vydal k zmenám a doplnkom ÚPN z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny vyjadrenie č. OU-PO-OSZP1-2016/034500-04 zo dňa 22.08.2016 podľa § 9 ods. 1
písm. a) zákona OPaK
Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa § 9
zákona EIA.
o
o

Žiadny z dotknutých orgánov, ktoré predložili svoje stanoviská k oznámeniu o strategickom
dokumente nepožadoval strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona EIA.
Do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko k predloženému strategickému dokumentu
príslušnému orgánu nedoručili:
– Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky
– Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov
– Obec Spišská Teplica
OÚ Poprad má za to, že nemajú k strategickému dokumentu žiadne námietky.
OÚ Poprad pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje dodržať všetky
pripomienky, požiadavky a odporúčania obsiahnuté v doručených stanoviskách dotknutých
orgánov.
Verejnosť informovalo Mesto Svit v súlade s § 6 zákona EIA zverejnením oznámenia
o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce od 14.12.2016 do 28.12.2016.
Text oznámenia je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-mesta-svit-zmena-v-lokalitach-mesto2016
V priebehu zisťovacieho konania sa k oznámeniu o strategickom dokumente vyjadrila dotknutá
verejnosť:
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite, Mierová 115/87,
059 21 Svit. Listom zo dňa 18.12.2016. V spoločnom stanovisku dotknutej verejnosti k návrhu
strategického dokumentu sa uvádza (citujeme v plnom znení):
V súlade s ustanovením druhej vety § 6 ods. 6 a § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení
podávame spoločné stanovisko verejnosti k Oznámeniu o Strategickom dokumente „Územný
plán mesta Svit zmena lokality Mesto 2016“ (ďalej ako „SD Mesto 2016“).
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1.
Súčasný platný stav
Podľa bodu 2.1.4.3 návrhu záväznej časti Územného plánu mesta Svit (ďalej ako „ZČ ÚPMS“)
sa pod hlavnými a doplnkovými objektmi záhradkárskej osady Breziny rozumejú:
„Funkcia hlavných objektov: nebytové hospodárske a skladové objekty do 25 m2, objekty pre
poľnohospodársku výrobu do 25 m2, objekty drobnej architektúry.
Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: nie je určená.“.
Zmena navrhovaná verejnosťou
Žiadame, aby hlavné a doplnkové objekty (drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu) v záhradkárskej osade Breziny, boli v návrhu SD Mesto 2016 definované
nasledovne:
„Funkcia hlavných objektov: stavby na individuálnu rekreáciu do 25 m2.
Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: nebytové hospodárske a skladové objekty do
25 m2, objekty pre poľnohospodársku výrobu do 25 m2, objekty drobnej architektúry“.
Dôkaz opodstatnenosti zmeny navrhovanej verejnosťou, vyplývajúci z platnej legislatívy
Podľa § 12 ods. 14 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii sa územie záhradkárskej osady Breziny považuje za
rekreačné územie:
„(14) Rekreačné územia podľa odseku 4 písm. f) obsahujú časti územia obcí, ktoré zabezpečujú
požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť
rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske
osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy.“
Na základe vyššie citovaného ustanovenia vyhlášky č. 55/2001 Z. z. je územie záhradkárskej
osady Breziny klasifikované ako rekreačné územie aj v kapitolách 1.2.2, 2.1.4 a 3.4.1.5 ZČ
ÚPMS. Podľa § 139b ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný poriadok) v úplnom znení:
„(1) Jednoduché stavby sú
b) stavby na individuálnu rekreáciu.“
V zmysle citovaného ustanovenia sa stavby na individuálnu rekreáciu, postavené na rekreačnom
území, považujú za hlavné stavby.
Podľa § 139b ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný poriadok) v úplnom znení, doplnkové objekty k hlavnému objektu sú:
„(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu
na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu
na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
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a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne,
práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného
zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových
zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice,
žumpy.“
Odôvodnenie navrhovanej zmeny
Záhradkárska osada Breziny bola založená v roku 1984 na pozemkoch mesta Svit. V rokoch
2015 a 2016 uzatvorilo mesto Svit kúpne zmluvy s 300 oprávnenými užívateľmi parciel a po
zápise zmeny vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v roku 2016 sa pozemky stali
súkromným vlastníctvom fyzických osôb. Mesto Svit zostalo minoritným vlastníkom 24 t. č.
nepredaných parciel a stalo sa minoritným spoluvlastníkom spoločných priestorov (druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy) v podiele úmernom ploche záhrad v
jeho vlastníctve.
V predchádzajúcich desiatkach rokov, predovšetkým v období rokov 1990 až 2010, na území
záhradkárskej osady Breziny vznikli živelnou výstavbou záhradkárske chatky v celkovom počte
cca 175, ktoré je potrebné buď legalizovať alebo asanovať.
Súčasné platné znenie ZČ ÚPMS, ani návrh SD Mesto 2016, vôbec neodráža zmeny, ku ktorým
došlo v priebehu roka 2016. Z toho dôvodu je potrebné, aby návrh SD Mesto 2016 jednoznačne
určil hlavné a doplnkové objekty pre rekreačné územie, ktorým je územie záhradkárskej osady.
Keďže platný stavebný zákon nepozná pojem „záhradkárske chatky“, verejnosť navrhuje, aby
záhradkárske chatky ako hlavné stavby na rekreačnom území boli v návrhu SD Mesto 2016 po
zahrnutí do ZČ ÚPMS definované ako „stavby na individuálnu rekreáciu“.
2.
Súčasný stav
V kapitole 3.4.2 návrhu SD Mesto 2016 v bode B.3 sa pre regulačný celok 4.7 (čo predstavuje
územie záhradkárskej osady Breziny), navrhuje priestorová výšková regulácia nasledovne:
„1 NP, najviac však 4 m nad terénom“
V kapitole 3.4.2 platného ZČ ÚPMS uvedená regulácia nefiguruje.
Zmena navrhovaná verejnosťou
Žiadame, aby priestorová výšková regulácia hlavných a doplnkových objektov (drobných
stavieb, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu) v záhradkárskej osade Breziny, bola
definovaná nasledovne:
„Priestorová výšková regulácia hlavných objektov (stavby na individuálnu rekreáciu): čiastočne
podpivničené prízemné stavby s podkrovím, resp. dvojpodlažné (2 NP), zastrešené sedlovou,
resp. plochou strechou, so zastavanou plochou do 25 m2, najviac však 7 m nad terénom.
Priestorová výšková regulácia doplnkových objektov k hlavnému objektu: prízemné stavby (1
NP), so zastavanou plochou do 25 m2, najviac však 5 m nad terénom.“.
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Dôkaz opodstatnenosti zmeny navrhovanej verejnosťou, vyplývajúci z platnej legislatívy
Podľa § 139b ods. 1 písm. b) a podľa § 139b ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 zákona
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) v úplnom znení:
Hlavné stavby v rekreačnom území sú jednoduché stavby určené na individuálnu rekreáciu.
Doplnkovými stavbami sú prízemné drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu hlavnej stavby
určenej na individuálnu rekreáciu. Určujúcim faktorom je zastavaná plocha do 25 m2 a výška 5
m.
Odôvodnenie navrhovanej zmeny
V kapitole 3.4.2 v bode B.3 návrhu SD Mesto 2016 sa pre regulačný celok 4.7 (čo predstavuje
územie záhradkárskej osady Breziny) http://www.svit.sk/dokumenty/up/20160801_mesto20169.pdf, navrhuje pre hlavné objekty priestorová výšková regulácia 4 m, ktorá je dokonca o jeden
meter nižšia (!), ako priestorová výšková regulácia doplnkových objektov, ustanovená § 139b
ods. 6 písm. b) stavebného poriadku (5 metrov). Návrh SD Mesto 2016 pre regulačný celok 4.7
(čo predstavuje územie záhradkárskej osady Breziny), v bode B.3, ani v kapitole 2.1.4.3 vôbec
nepredpokladá potrebu existencie doplnkových objektov k hlavnému objektu a teda neurčuje ani
ich regulatívy, keďže podľa súčasne platného stavu v ZČ ÚPMS: „Funkcia doplnkových objektov
k hlavnému objektu nie je určená.“.
Zmenu navrhovanú verejnosťou v tomto bode spoločného stanoviska považujeme za logickú a
vyváženú v tom zmysle, že definuje parametre hlavnej a doplnkovej stavby a príslušné
regulatívy, opierajúce sa o ustanovenia stavebného zákona. Návrh SD Mesto 2016 nerieši hlavné
problémy normalizácie pomerov v záhradkárskej osade Breziny vo Svite, práve naopak,
zavádzaním svojvoľne, iracionálne určených regulatívov nesmierne sťaží až znemožní
schválenie projektu zastavanosti pozemku pre vydanie územného rozhodnutia a legalizáciu
značného počtu existujúcich záhradkárskych chatiek v osade v blízkej budúcnosti.
3.
Súčasný stav
Súčasný platný stav ZČ ÚPMS, ani návrh SD Mesto 2016, vôbec nerieši situáciu v ďalších troch
záhradkárskych osadách na území mesta Svit, konkrétne:
-

-

Záhradkárska osada Máj, ktorá je zriadená na pozemkoch Mesta Svit (Urbanistický obvod č.
7,
RC
7.1)
http://www.svit.sk/dokumenty/up/20160801_mesto2016-9.pdf,
http://mapka.gku.sk/mapovyportal?basemap=podklad&zoom=11&lng=20.2106&lat=49.061
4#/parcelsc(1715522952)/detail?highlight=true má 131 zmluvných užívateľov a nachádzajú
sa v nej desiatky záhradkárskych chatiek. ZČ ÚPMS, ani návrh SD Mesto 2016 sa v textovej
časti v kapitole 3.7.1 nezmieňuje o dlhoročnom skutočnom účele využívania pozemku
a perspektíve jeho ďalšieho využitia;
Záhradkárska osada Štokava 1 (Urbanistický obvod č. 5, je situovaná na častiach území v
hraniciach RC 5.1 a RC 5.3) http://www.svit.sk/dokumenty/up/20160801_mesto2016-9.pdf,
http://mapka.gku.sk/mapovyportal?basemap=podklad&zoom=11&lng=20.2186&lat=49.059
4#/parcelsc(1715525200)/detail?highlight=true je územie vo vlastníctve 182 záhradkárov
s množstvom záhradkárskych chatiek (cca 100), avšak napriek špecifickému účelu
a prognóze dlhodobého využitia pozemku v budúcnosti nemá určený vlastný regulačný
celok, ani regulatívy vzťahujúce sa na záhradkárske chatky. ZČ ÚPMS, ani návrh SD Mesto
2016 sa v textovej časti v kapitole 3.5.1 vôbec nezmieňuje o dlhoročnom skutočnom účele
využívania pozemku, ani o perspektíve jeho ďalšieho využitia v budúcnosti. Táto
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záhradkárska osada vo vlastníctve fyzických osôb už desiatky rokov de facto existuje, avšak
de iure (t.j. v ZČ ÚPMS, ani v návrhu SD Mesto 2016) nefiguruje;
Záhradkárska osada Štokava 2 (Urbanistický obvod č. 5) má 66 zmluvných užívateľov
pozemkov http://www.svit.sk/dokumenty/up/20160801_mesto2016-9.pdf, je situovaná v
severovýchodnom cípe katastrálneho územia Mesta Svit a nemá definovaný vlastný
regulačný celok. ZČ ÚPMS, ani návrh SD Mesto 2016 sa o nej, ani o regulatívoch stavieb
(t.j. existujúcich záhradkárskych chatiek v bližšie neurčenom počte) vôbec nezmieňujú.

Zmena navrhovaná verejnosťou
Žiadame, aby návrh SD Mesto 2016 zohľadnil jestvujúci stav na území uvedených troch
záhradkárskych osád.
Odôvodnenie navrhovanej zmeny
Návrh verejnosti v tomto bode spoločného stanoviska považujeme za logický a potrebný v tom
zmysle, že umožní normalizáciu pomerov v uvedených troch lokalitách a pre dotknuté fyzické
osoby hospodáriace na záhradkárskych parcelách bude znamenať vedomosť o perspektíve
existencie záhradkárskych osád v strednodobom, prípadne v dlhodobom časovom horizonte.
Súhlasíme s ďalším posudzovaním Strategického dokumentu „Územný plán mesta Svit zmena
lokality Mesto 2016“ po zohľadnení pripomienok vo vyššie uvedenom Spoločnom stanovisku
dotknutej verejnosti k Oznámeniu o strategickom dokumente.
Stanovisko verejnosti OÚ Poprad vyhodnotil tak, že ide o návrhy a požiadavky, ktoré je
kompetentný riešiť orgán územného plánovania pri prerokovaní návrhu strategického dokumentu
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a nie sú predmetom posudzovania podľa zákona EIA. Dotknutej
verejnosti preto odporúča obrátiť sa s uvedeným na Mesto Svit, ako orgán územného plánovania.
Zároveň žiada Mesto Svit, aby sa uvedeným stanoviskom zaoberalo pri prejednaní návrhu
strategického dokumentu pred jeho schválením.

OÚ Poprad 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.
Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým, o čom žiadame predložiť písomný doklad.
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.
Ing. Jozef S L O V Í K
vedúci odboru
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Rozdeľovník:
1.
2.

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky,
Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva, Námestie
mieru 3, 081 92 Prešov
5. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87,
058 01 Poprad
6. Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Poprad,
Huszova 4430/3, 058 01 Poprad
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Partizánska 692/83, 058 01 Poprad
9. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
11. Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 434, Spišská Teplica
12. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite,
Mierová 115/87, 059 21 Svit
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