OKRESNÝ ÚRAD LEVOČA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Č.j.: OU-LE-OSZP-2016/000714-016/VI

V Levoči 24.06.2016

Rozhodnutie
Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší
úrad“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm.
e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 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 (ďalej len „zákon“) vo veciach
posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona, na
základe predloženého zámeru zo dňa 09.05.2016 „Spišský Hrhov – rybochovná nádrž“,
navrhovateľom Axis m&m s.r.o., Pisárovská 393/65, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 45549389,
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť: „Spišský Hrhov – rybochovná nádrž“ uvedená v predloženom
zámere, ktorá rieši výstavbu a prevádzku rybného hospodárstva menšieho rozsahu pre účely
chovu lososovitých rýb
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto
možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
V ďalších stupňoch prípravy dokumentácie a povoľovacieho procesu a v súvisiacich
konaniach podľa osobitných predpisov o povolení činnosti bude potrebné zohľadniť
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk
dotknutých orgánov k predloženému zámeru:
1.

Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., o.z. Košice:
Z hľadiska technicko–prevádzkových záujmov správcu vodných tokov je možné
s navrhovanou stavbou súhlasiť, za dodržania nasledovných podmienok:
1. V súlade s platnými STN žiadame navrhovanú nádrž situovať vo vzdialenosti min.
10 m od brehovej čiary vodného toku. Oplotenie vo vzdialenosti min. 5 m, aby bol
zachovaný manipulačný priestor pre plnenie správcovských povinností.
2. Technické riešenie odberu vody z potoka prispôsobiť tak, aby bol zachovaný
sanitárny prietok v úseku pod odberom so zabezpečením jeho merania a zároveň boli
splnené aj požiadavky na bezbariérový prechod rýb a vodných živočíchov.
3. Ľavý svah toku v dotyku s navrhovanou nádržou zabezpečiť spevnením proti
podmývaniu a veľkým vodám.
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5.
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10.

11.

12.

13.

14.

Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál v prietokovom profile toku.
Odberný a výpustný objekt osadiť tak, aby nezasahoval do prietočného profilu
potoka Lodina a dodržať uhol vyústenia 60О.
Technický návrh jednotlivých objektov stavby riešiť v súlade s STN 73 68 24.
Nakoľko sa jedná o neupravený vodný tok, požadujeme svahy toku v mieste odberu
a vypúšťania stabilizovať 5 m nad aj pod osou objektov.
Upozorňujeme, že v zmysle § 49 „Oprávnenia pri správe vodných tokov“ zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je potrebné chrániť podzemné
potrubie pred poškodením v prípade prechodu ťažkej techniky ( zaťaženie 25 t)
správcu toku pri výkone správy dotknutého vodného toku.
V súvislosti s povinnosťami vlastníka vodnej stavby Vás týmto žiadame o dodržanie
§ 53 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, kde podľa
písm. h) je vlastník vodnej stavby povinný vypracovať manipulačný poriadok, ktorý
žiadame predložiť k nám na schválenie.
Investor a užívateľ stavby je z hľadiska protipovodňovej ochrany povinný riadiť sa
ustanoveniami § 37 zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a ustanoveniami §
47 a § 49 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
Pre činnosti v dotyku s vodným tokom je počas výstavby potrebné podľa § 10
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov
vypracovať a dať nám na odsúhlasenie povodňový plán zabezpečovacích prác.
Ak je pri zriadení staveniska potrebný záber pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve SR
– v správe SVP, š.p. je nutné zo strany investora najneskôr ku stavebnému konaniu
doriešiť majetkovoprávny vzťah s odborom správy majetku na SVP, š.p. OZ Košice.
Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudačným
konaním požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výškopisné
a polohopisné zameranie odberného a výustného objektu na potoku Lodina s určením
staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame
predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
Začatie a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š.p. OZ Košice, na
Správu povodia Hornádu a Bodvy Košice, aby bol zabezpečený dozor, ktorý bude
môcť navrhovať doplňujúce požiadavky.

Z bilančného hľadiska a z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva
K samotnému odberu vody z toku Lodina pre účely rybochovnej nádrže o ploche
0,6 ha, objeme 478 m3 a hĺbke vody 0,9 – 1,2 m v k.ú. Obce Spišský Hrhov situovanej na
ľavom brehu potoka Lodina pri zachovaní sanitárneho prietoku Q355= 0,008 m3.s-1
v toku pod miestom odberu nemáme pripomienky. Žiadame však navrhnúť vhodné
technické riešenie na zabezpečenie sanitárneho prietoku vo vodnom toku Lodina pod
miestom odberu.
Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením nemáme námietky voči
povoleniu stavby za týchto podmienok:
1. Na kŕmenie rýb a vodnej hydiny používať krmivo, ktoré nespôsobuje eutrofizáciu
vody a tým aj znečistenie potoka, do ktorého odtekajú vody z rybníka.
2. Čistenie rybníka realizovať tak, aby nedošlo k úniku látok škodiacich vodám do
recipienta.
3. V procese projektovej prípravy stavby naplánovať a následne pri jej realizácii
vykonávať stavebné práce tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na
kvalitu povrchových a podzemných vôd v dotknutom území. Ide predovšetkým
o proces vyčistenia dna nádrží, nakladanie s vyťaženým materiálom (deponovanie,
aplikácia a pod.), opravy hrádzí a ďalšie stavebné práce.
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4.

5.

Počas užívania postupovať pri čistení rybníkov a pri ich výlove tak, aby táto
činnosť nespôsobila znečistenie povrchových vôd predovšetkým nerozpustenými
látkami. Pre tento účel vypracovať Manipulačný poriadok, v ktorom bude tento
postup zakotvený.
Odberný objekt a výpustný objekt udržiavať v prevádzkyschopnom stave, aby
nedošlo k ohrozeniu kvality vody v recipiente, začo zodpovedá prevádzkovateľ
stavby.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
2.

Vysporiadať sa so stanoviskom Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, so
zameraním na vodnú bilanciu potoka a na chemické vlastnosti vody v mieste odberu
a v mieste vypúšťania odpadových vôd z rybničného chovu a riešenia zohľadniť
v ďalších stupňoch prípravy dokumentácie pre povoľovacie procesy a súvisiace konania
podľa osobitných predpisov o povolení činnosti.

3.

V prípade realizácie zámeru v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Okresného úradu
Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny.

Odôvodnenie
Navrhovateľ, Axis m&m s.r.o., Pisárovská 393/65, 053 02 Spišský Hrhov, IČO:
45549389, predložil dňa 09.05.2016 tunajšiemu úradu podľa § 22 zákona zámer „Spišský
Hrhov – rybochovná nádrž“ so žiadosťou o vykonanie zisťovacieho konania, ktorého
spracovateľom je Ing. Ľubomír Stašik, Ing. Miloš Beharka, SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská
Nová Ves, Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves.
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka rybného hospodárstva menšieho
rozsahu pre účely chovu lososovitých rýb (pstruh dúhový) v k.ú. obci Spišsky Hrhov v rámci
zastavaného územia obce (časť Dolinky) na parcelách registra C-KN p.č. 2371/1, 2369, 2391,
2392, 2393 a 2394 situovaná na ľavom brehu potoka Lodina. Predmetom je vybudovanie
jednej rybochovnej nádrže s napájaním z miestneho vodného toku Lodina. Nadrž bude slúžiť
pre chov rýb, ktoré budú určene na priamy predaj. Predpokladaná kapacita chovu je cca 1 500
kg/rok (cca 6 000 ks ročne).
Predmetom projektu je navrhnúť stavebno-technické riešenie pre výstavbu
rybochovnej nádrže, ktorá bude slúžiť pre chov sladkovodných rýb (pstruh dúhový). Ide o
vodohospodársku stavbu, ktorá nemá zvláštne požiadavky na architektonicko-urbanistické
stvárnenie. Z hľadiska stavebno–technického sú navrhnuté bežne stavebne materiály a
výrobky. Na stavbe budú prevládať zemné prace – výkopy, svahovanie výkopov, úprava
svahov, v menšom rozsahu betonárske prace – nápustný a výpustný objekt a šachta mnícha.
Ostatne prace sú líniového charakteru – prívodné a odpadne potrubie. Taktiež bude
realizovaná výstavba prevádzkovej budovy a súvisiacich inžinierskych sieti, oplotenia a
ohrady proti rybožravým predátorom, výstavba prístupovej komunikácie a parkovacích miest,
po ukončení výstavby terénne a sadové úpravy. Nadrž bude nad hladinou podľa potreby
prekrytá sieťou. Rybochovná nádrž bude umiestnená mimo vodného toku Lodina, na jeho
ľavom brehu, ako priamo neprietočná, obtoková. Územie je v súčasnosti nevyužívané,
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zanedbane, nachádzajú sa tam terénne nerovnosti po predchádzajúcich zemných prácach,
plocha je zarastená prevažne ruderálnou vegetáciou. Nadrž vznikne vyhĺbením jamy pod
úroveň rastlého terénu. Prítoková voda pre rybochovnú nadrž bude odoberaná z vodného toku
Lodina pomocou brehového odberného objektu vzdialeného cca 100 m nad cestným
priepustom a prívodným potrubím dopravovaná do nádrže. Po jej napustení na úroveň
prevádzkovej hladiny sa bude voda priebežne dopĺňať cez nápustný objekt, kde bude zároveň
prevzdušňovaná pádom na vodnú hladinu. Kvalita vody v rybochovnej nádrži bude
zabezpečená aj jej navrhovaným prevzdušňovaním. Pre zabezpečenie stálej hladiny pre odber
sa na vodnom toku Lodina v rkm cca 11,25 vybuduje vzdúvací objekt zrubovej konštrukcie,
so zabezpečením sanitárneho (biologického) prietoku Q355d = 8,0 l/s vo vodnom toku na
úseku cca 123 m. Voda pretekajúca rybochovným zariadením bude spätne odvedená do toku,
cez výpustný mních (prevzdušňovanie vypúšťanej vody jej prepadom) a odtokové potrubie,
do povrchového toku. Výustný objekt, s prevzdušňovaním odtokovej vody jej pádom na
hladinu toku, sa nachádza cca 15 m pod cestným priepustom.
Stavba sa člení na stavebné objekty: SO 01 Rybochovná nádrž, SO 02 Nátok do
rybochovnej nádrže, SO 03 Odpadné potrubie, SO 04 Prevádzková budova, SO 05 Prístupová
cesta a spevnené plochy, SO 06 Oplotenie, SO 07 Ochrana proti rybožravým predátorom a
SO 08 Terénne a sadové úpravy.
Navrhovaná činnosť je v dotknutej lokalite novou činnosťou a svojím obsahom spĺňa
limit pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 8 zákona, podľa ktorej je zaradená
nasledovne:
11. Poľnohospodárska a lesná výroba
Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Pol.
Činnosť, objekty a zariadenia
Prahové hodnoty
číslo
Časť A
Časť B
(povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie)
2. Intenzívny chov rýb
bez limitu
Tunajší úrad ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženia zámeru
navrhovanej činnosti začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o správnom
poriadku vo veci zisťovacieho konania podľa § 29 zákona navrhovanej činnosti dňom
doručenia zámeru navrhovateľom. Zámer bol vypracovaný v jednom variante. Na základe
písomnej žiadosti navrhovateľa a po preskúmaní všetkých súvislostí, príslušný orgán podľa
§ 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-LEOSZP-2016/000275-002/VI zo dňa 03.02.2016.
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad podľa § 23 ods. 1 zákona zverejnil zámer
a oznámenie o predložení zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredie SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spissky-hrhov-rybochovna-nadrz,
na
svojom
webovom sídle: http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-188 a zároveň
prostredníctvom elektronickej adresy upovedomil rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté
orgány a dotknutú obec, s výzvou na zaujatie písomného stanoviska k zámeru podľa § 23
ods. 4 zákona. V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné
stanoviská (uvedené v skrátenej forme) tieto dotknuté orgány:
1.
-

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000724-002/FB zo dňa 16.05.2016
orgán štátnej vodnej správy nepožaduje ďalej posudzovať uvažovanú činnosť podľa
zákona
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2.

-

3.

-

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000731-002/KZ zo dňa
19.05.2016
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženému zámeru nemá
pripomienky pri splnení podmienok:
- dodržanie ustanovení zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a súvisiacich predpisov s dôrazom na povinnosti držiteľa odpadu
na základe vyššie uvedeného nepožaduje ďalej posudzovať uvažovaný zámer v zmysle
zákona
Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000718-002/HE zo dňa
13.05.2016
Po preštudovaní zámeru a na základe stanoviska ŠOP SR Správy Národného parku
Slovenský raj č. NPSR/543/2016-Zoo2 zo dňa 12.05.2016 správny orgán konštatuje, že
navrhovaná činnosť je plánovaná v území, kde platí v zmysle zákona o ochrane prírody 1.
stupeň územnej ochrany. Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne chránené územia,
ani biotopy európskeho významu, resp. biotopy národného významu, maloplošné
chránené územia, ani ich ochranné pásma. Taktiež sa hodnotené ani dotknuté územie
nenachádza na území, kde bolo vyhlásené chránené vtáčie územie. Dotknuté územie nie
je ani súčasťou navrhovaných chránených území európskeho významu v sieti
NATURA 2000. Dotknutý priestor nie je zvlášť druhovo ani ekosystémovo chránený.
Biotopy, ktoré sa nachádzali v širšom okolí potoka Lodina medzi stavbou a tokom
samotným boli v nedávnej minulosti zničené zasypaním rôznymi navážkami, prevažne
výkopovou zeminou. Preto z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme k predmetnej
stavbe námietky, ale žiadame zabezpečiť minimalizáciu zásahov do toku Lodiny pri
realizácii vpustného a výpustného objektu tak, aby mimo samotných objektov,
popísaných v predloženom zámere, neboli dotknuté ďalšie plochy toku a jeho koryta
(prejazdy techniky, vytváranie skládok materiálu, zasypávanie koryta a jeho
akékoľvek iné úpravy).
Vzhľadom k týmto skutočnostiam z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie je
nutné, aby predložený zámer bol posudzovaný v zmysle zákona.
Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany ovzdušia, č.j. OU-LE-OSZP-2016/000723-002/VI zo dňa 12.05.2016
orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k navrhovanej činnosti nemá pripomienky
a nepožaduje ďalej posudzovať navrhovanú činnosť v zmysle zákona
Okresný úrad Levoča, Odbor krízového riadenia, č.j. OU-LE-OKR-2016/000727-02
zo dňa 12.05.2016
k zámeru navrhovanej činnosti nemá žiadne požiadavky a pripomienky a nepožaduje
posudzovať zámer v zmysle zákona.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č.j. LE 1620/2/2016
zo dňa 30.05.2016
Súhlasí so zámerom a z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na posudzovaní podľa
zákona.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, č.j. ORHZ-LE1327/2016 zo dňa 16.03.2016
ORHZZ v Levoči po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany pred
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
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8.
-

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, č.j. 939/584/2016-TV zo dňa 12.05.2016
Rybársky revír r.č. 4-1300-4-2 je vedený v databáze MŽP SR pod názvom Lodzina.
Jedná sa o chovný pstruhový revír v rybárskom obhospodarovaní MO SRZ Levoča. Pri
plánovanom intenzívnom chove pstruha dúhového bude z potoka odoberaná voda pre
pokrytie potrieb intenzívneho chovu rýb, čo môže mať za následok značný úbytok vody
v samotnom potoku na úseku cca 100 m až po odpadový kanál z rybochovnej nádrže
a zmarenie chovu rýb na tomto úseku potoka. Voda využitá pri odchove rýb a vypustená
späť do potoka bude mať iné fyzikálno-chemické vlastnosti, čo môže mať negatívny
vplyv na odchovávané násady pstruha potočného v potoku, resp. v letných mesiacoch
môže na tomto úseku pod odpadovým kanálom nastať mimoriadne zhoršenie vôd spojené
s hromadným úhynom odchovávaných násad pstruha potočného. Z toho dôvodu žiadame
tento projekt posudzovať v zmysle Zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie so zameraním sa na vodnú bilanciu potoka a na chemické vlastnosti
vody v mieste odberu vody a v mieste vypúšťania odpadových vôd z rybničného chovu.

Vyjadrenie:
V zámere navrhovanej činnosti sa uvádza nasledovné: „Určenie vplyvu na kvalitu
vody vo vodnom toku Lodina pod rybochovnou nádržou bude však možne až počas jej
prevádzky porovnaním kvality povrchovej vody nad odberným objektom a pod výustným
objektom za najnepriaznivejších podmienok (napr. v letnom horúcom a na zrážky chudobnom
období). V prípade potreby bude možne prijať vhodne opatrenia (napr. zvýšiť intenzitu
prevzdušňovania, upraviť systém prevzdušňovania a pod.). Konečne znečistenie musí v
ukazovateli BSK5 vyhovovať odporúčanej hodnote 7 mg/l v zmysle prílohy č. 1 NV SR č.
269/2010 Z. z. (Požiadavky na kvalitu povrchovej vody, Časť A), resp. prílohe č. 2
(Kvalitatívne ciele povrchovej vody, Časť C – Povrchové vody vhodne pre život a reprodukciu
pôvodných druhov rýb) s odporúčanou hodnotou 3 mg/l pre pásmo vôd lososovitých rýb. Je
možne predpokladať, že vyhovujúca kvalita odtokovej vody z rybochovnej nádrže bude
zabezpečená účinným prevzdušňovaním vody v nádrži, používaním kvalitných krmív,
správnou technológiou kŕmenia, pravidelným čistením a dezinfekciou nádrže a pod.
Vzhľadom na navrhovane rybne hospodárstvo menšieho rozsahu a na základe vyššie
uvedeného je možne predpokladať, že kvalita odtokovej vody z rybochovnej nádrže umožni jej
vypúšťanie do recipienta – vodný tok Lodina, ktorý nie je klasifikovaný ako vodohospodársky
významný tok ani vodárenský tok a hraničná hodnota BSK5 (7 mg/l) uvedená v prílohe č. 1
NV SR č. 269/2010 Z. z. nebude prekročená.“
Na základe uvedeného príslušný orgán zahrnul požiadavku zameranú na vodnú
bilanciu potoka a na chemické vlastnosti vody v mieste odberu vody a v mieste vypúšťania
odpadových vôd z rybničného chovu medzi požiadavky s ktorými sa navrhovateľ vysporiada
a zohľadni v ďalších stupňoch prípravy dokumentácie pre povoľovacie procesy a súvisiace
konania podľa osobitných predpisov o povolení činnosti.
9.
-

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., o.z. Košice, č.j. CS 26/2016-CZ
9755/49220/Ga zo dňa 23.05.2016
Z hľadiska organizácie nepožaduje posudzovanie v zmysle zákona.

10. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva,
odbor živočíšnej výroby, č.j. 14135/2016 zo dňa 31.05.2016
- Ministerstvo považuje výstavbu novej prevádzky navrhovateľa zameranú na chov
lososovitých rýb za pozitívny krok k zlepšeniu zabezpečenia sebestačnosti v produkcii
sladkovodných druhov rýb na Slovensku. Po technickej stránke považujeme prevádzku
za vyhovujúcu.
- Zámer má byť posudzovaný podľa zákona.
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Po zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanovisko
Krajský pamiatkový úrad Prešov, č.j. KRUPO-2016/14391-2/46385/Lk zo dňa 16.06.2016
s nasledujúcimi podmienkami:
1. Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz
nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia
výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým
predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.
2. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
V zákonom stanovenej lehote 21 dní nezaslali svoje stanoviská k zámeru nasledovné
dotknuté orgány a podľa § 23 ods. 4 zákona sa ich stanoviska považujú za súhlasné:
Obec Spišský Hrhov, Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Okresný úrad
Poprad - Pozemkový a lesný odbor, Východoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská
energetika, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodia Hornádu a Bodvy,
SPP - distribúcia, a.s.
Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní
neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona nedoručila.
Ani jeden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej
činnosti, avšak Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva, odbor živočíšnej výroby vyjadrili
požiadavku posudzovania zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona.
Tunajší úrad ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú
činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia
a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie
a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti a zdravie obyvateľstva, vzal do
úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná
činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000 a dotknutý
priestor nie je zvlášť druhovo ani ekosystémovo chránený. Pri rozhodovaní príslušný orgán na
základe výsledkov zisťovacieho konania, primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie
uvedené v prílohe č. 10 zákona, a písomné stanoviská, ktoré obdŕžal v zákonom stanovenej
lehote a dospel k záveru, že realizáciou navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá závažný
negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva za
predpokladu dodržiavania všeobecne závažných právnych predpisov.
Tunajší úrad ako príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého
zámeru, vyjadrení povoľujúcich orgánov, dotknutej obce, dotknutých orgánov a dotknutej
verejnosti, dospel k záveru, že navrhovanú činnosť nie je potrebné ďalej posudzovať podľa
zákona a preto rozhodol tak, ako je to 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.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej
činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona podať návrh na začatie povoľovacieho konania
k navrhovanej činnosti.
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Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej
tabuli obce.
Podľa § 24 ods. 2 zákona má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach
uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní
k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa ods. 3, alebo ods. 4 ak jej
účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.
Poučenie o odvolaní:
Účastníci konania vrátane verejnosti majú právo podať odvolanie proti tomuto
rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, na Okresný
úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Majstra Pavla č. 59, 054 01
Levoča.
Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona, sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa
§ 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

Mgr. Blanka FORRAIOVÁ
vedúca odboru

Rozdeľovník:
Doručí sa:
1. Axis m&m s.r.o., Pisárovská 393/65, 053 02 Spišský Hrhov
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
3. Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
8. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
9. Okresný úrad Levoča, Odbor krízového riadenia, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
10. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59
Košice
15. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
17. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
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