
 
Zn.: 1657/2021/088 
Vybavuje: Ing. Ferencková 
Tel.: 0910 487 333 
su@podolinec.eu 

  V Podolínci 25.03.2021 

S T A V E B N É  P O V O L E N I E  
v e r e j n á    v y h l á š k a 

 

Mesto Podolínec, stavebný úrad v zmysle § 2 odst. e) zák.č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 
Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v jeho úplnom znení a §3a ods.4 zákona 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa §66 stavebného 
zákona v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) v znení jeho noviel 

p o v o ľ u j e  

stavbu: Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy 
 
miesto stavby: 

 
lokalita Panské lúky, Podolínec 

na pozemku parcelné číslo: KN-C 5380, 5382, 5422, 5427, 5623, 5582, 5537, 5536, 5688, 5575, 5061 
katastrálne územie: Podolínec, č.847674 
mesto: Podolínec 
pre stavebníka: Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132, 

v zastúpení Ing. Jozef Virostko, SAPAN, s.r.o., Za vodou 1389/13, Stará Ľubovňa,  
IČO: 44745583 

projektant: Ing. Jozef Virostko, SAPAN, s.r.o., Za vodou 1389/13, Stará Ľubovňa 
  

Popis: 
      Predmetom stavby je cyklistická cestička v katastrálnom území mesta Podolínec. Je vedená ako samostatná 
a vedie po miestnej komunikácii po hranicu katastra obce Vyšné Ružbachy. Dĺžka cyklistickej cestičky je 2008 m a je 
navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná, s asfaltovým povrchom v zmysle platných STN pre režim s premávkou 
ťažkých vozidiel, lemovaná obojstrannými cestnými obrubníkmi. jednotlivé protismerné pruhy sú oddelené pomocou 
vodorovného dopravného značenia, šírkové usporiadanie je 2x1,5 m. Šírkové vedenie a pozdĺžny sklon sú 
prispôsobené konfigurácii terénu a daných parciel. Súčasťou bude osadenie spomaľovacích prahov na miestnej 
komunikácii a vodorovného a zvislého dopravného značenia. Na trase bude v mieste križovania bezmenného vodného 
toku vybudovaný spevnený brod z 10 ks betónových panelov. 

Vrámci cyklocestičky sú navrhnuté cykloprístrešky v počte 2 ks, jednoduchého pôdorysného rozmeru 3,075 x 
3,075 m, výšky 4,44 m. Prístrešky budú jednoduchej rámovej drevenej konštrukcie osadenej na betónových pätkách, 
so sedlovou strechou pokrytou plechovou krytinou a so spevnenou plochou 15 m2.  
 

Účelové jednotky: 
Celková riešená plocha cyklocestičky:   5 683 m2 
Dĺžka cyklocestičky:     2 008 m 
Šírkové usporiadanie - jazdný pruh:   2 x 1,5 m 
   - celková šírka:   3,0 m 
   - nespevnená krajnica:  2 x 0,5 m 
celkový počet navrhovaných cykloprístreškov:  2 ks 
 

Pre  umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Navrhovaná komunikácia je umiestnená na parcelách číslo KN-C 5380, 5382, 5422, 5427, 5623, 5582, 5537, 

5536, 5688, 5575, 5061 v k. ú. Podolínec (vedené v KN ako ostatné plochy) podľa situácie vypracovanej Ing. 
Jozefom Virostkom, autorizovaným stavebným inžinierom, SAPAN s.r.o., Za vodou 1389/13, Stará Ľubovňa. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto   
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce                       
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu § 48 a príslušné technické normy, 
ustanovenia STN. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste stavby 
v súlade s podmienkami vo vyjadrení správcov sieti predložených ku žiadosti o stavebné povolenie. 

7. Všetky výkopové zemné práce v ochrannom pásme vedení IS realizovať ručne!  
8. Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní. 
9. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník s prehľadom o vykonaných prácach. Všetky zmeny oproti 

projektu budú vopred odsúhlasené, zapísané v denníku a podpísané stavebným dozorom. 
10. Zhotoviteľ bude vykonávať pracovníkom pracujúcim na stavbe pravidelné školenia o bezpečnosti práce, so 

zápisom do samostatného denníka v zmysle platných prepisov. Za bezpečnosť práce zodpovedá zhotoviteľ. 
11. Zhotoviteľ je povinný dbať pri uskutočňovaní stavby o bezpečnosť osôb pri práci, dodržiavať všetky platné 

bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, dodržať 
predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných vedení inžinierskych sietí               
a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi pod el. vedením atď. Ďalej ja povinný dbať, aby nedošlo 
k škodám na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, minimalizovať záber plôch, ktoré nie sú predmetom 
stavebných úprav. 

12. Škody spôsobené na cudzom majetku v súvislosti s výstavbou komunikácie musí uhradiť zhotoviteľ prác 
poškodeným v plnom rozsahu spôsobenej škody. 

13. V prípade znečistenia komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník zabezpečí 
jej pravidelné čistenie. 

14. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí 
podmienky pre výkon dohľadu. 

15. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 
16. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe 

na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§ 66, ods.3 písm. j stavebného zákona). 
17. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z 

titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu. 
18. Stavba bude  dokončená  najneskoršie do 12/2026. 
19. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia 

ich berie na vedomie a sú preňho záväzné. 
20. Stavebník pred ukončením stavby je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona. 
21. Najneskôr pri kolaudačnom konaní stavby stavebník predloží „vyhlásenie o parametroch“ v zmysle zákona NR 

SR č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k zbudovaným 
výrobkom „vyhlásenie o zhode“ v zmysle zákona NR SR č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

22. So stavebnými odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe, je potrebné uskutočňovať v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva a odpady je potrebne odovzdávať' na ďalšie nakladanie a to zhodnocovanie (R), 
príp. zneškodňovanie (D) iba oprávnenej organizácii, ktorá ma vydané všetky potrebné súhlasy na nakladanie 
s uvedenými druhmi odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zároveň si stavebník bude plniť aj 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Podolínec o 
nakladaní s odpadmi na jeho území. 

23. Pred kolaudáciou stavby stavebník požiada Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP 
o vyjadrenie ku kolaudácii a preukáže sa potrebnými dokladmi, ako sa nakladalo s o vzniknutými stavebnými 
odpadmi.  

25. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude oznámený po ukončení výberového konania.  
26.   Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s bodom č. 1 tohto rozhodnutia. 

 

27. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa – 
vyjadrenie č. OU-SL-OSZP-2020/009981-002 zo dňa 08.012.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva: 
- upozorňujú, že so stavebným odpadom vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je potrebné 

nakladať v zmysle § 77 ods. 1,2 zákona o odpadoch, zabezpečiť jeho spracovanie v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti a nevyužité ponúknuť inému na zhodnoteniu, resp. 
zneškodnenie), viesť jeho evidenciu, ohlasovať ročné údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, 

- požadujú, aby stavebník, investor požiadal Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie ku 
kolaudácii v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doložil a preukázal 
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potrebnými dokladmi nakladanie s uvedenými stavebnými odpadmi. 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Nám. Gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa – vyjadrenie č. OU-SL-
PLO-2020/009911-002 zo dňa 03.12.2020: 
- zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej 

a priľahlej poľnohospodárskej pôdy, 
- nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním 

stavby, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi 
mechanizmami, 

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej 
hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, 

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do realizácie stavby najmä pred 
zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín, 

- pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy požiadať OÚ Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor o odňatie PP 
v zmysle §17 zákona. 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni, Okresný dopravný inšpektorát, stanovisko č. ORPZ-SL-ODI1-
50-004/2021 zo dňa 22.01.2021: 
- súhlasia s projektom stavby, ale vyhradzujú si právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky 

zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, v ostatných 
písomných stanoviskách, s tým, že predmetná stavba nebude realizovaná počas zimnej údržby. 
 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Košice, stanovisko č. CS SVP OZ KE 5189/2020/2 zo 
dňa 12.01.2021: 
- začatie stavebných prác žiadajú oznámiť správe povodia minimálne 5 dní vopred, 
- prípadný výrub brehových porastov je nutné vopred odsúhlasiť so správou povodia a o povolenie na výrub 

požiadať Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
- pri stavebných prácach postupovať tak, aby nedošlo k znečisteniu uvedených vodných tokov látkami použitými 

v procese výstavby, 
- akýkoľvek materiál je zakázané umiestňovať do koryta uvedených vodných tokov a na ich svahy a tým znižovať 

ich prietočnosť,  
- ku kolaudačnému konaniu požadujú prizvať zástupcu organizácie, 
- ku kolaudačnému konaniu požadujú doložiť porealizačné zameranie uvedenej stavby,  
- pozemky vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. dotknuté uvedenou výstavbou požadujú majetkoprávne 

vysporiadať najneskôr ku dňu kolaudácie stavby, 
- pri výstavbe brodu postupovať tak, aby založenie betónových prefabrikátov (panelov) a zaisťovacích prahov 

lícovalo s existujúcim dnom a svahmi koryta a nedošlo k zmene (zvýšeniu) dna existujúceho vodného toku, 
- za povodňovú ochranu v území dotknutom výstavbou zodpovedá zhotoviteľ prác až do ich ukončenia. 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, stanovisko č. ORHZ-SL-2020/000291-002 zo 
dňa 07.12.2020 - súhlasia s projektovou dokumentáciou stavby s týmito pripomienkami: 
- najneskôr pri kolaudačnom konaní stavby žiadajú k zabudovaným stavebným výrobkom predložiť „vyhlásenie 

o parametroch“  v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a k zabudovaným výrobkom predložiť „vyhlásenie o zhode“ v zmysle zákona NR SR č. 
56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, vyjadrenie č. 4077/2021/ zo dňa 23.03.2021: 
- v záujmovej oblasti trasy cyklochodníka podľa predloženej PD sa nenachádzajú podzemné káblové rozvody 

v správe VSD, a.s., ale sa nachádza vzdušné – nadzemné VN vedenie, ktoré je možné lokalizovať na mieste, 
- v prípade zemných prác v blízkosti podperných bodov nadzemného vedenia žiadajú, aby nebola porušená 

stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach 
v blízkosti vedenia žiadajú dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN, 

- žiadajú dodržať minimálne vzdialenosti cyklochodníka od VN vzdušného vedenia v súlade s platnou STN EN 
50 341-1 

- ďalej upozorňujú, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., 
prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie a ktorých priebehy neevidujú, 

- po splnení a rešpektovaní týchto podmienok nemajú ďalšie pripomienky k horeuvedenej stavbe a súhlasia 
s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. 
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    Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie 
stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto 
rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 
 

O d ô v o d n e n i e :  
 Stavebník Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132, v zastúpení Ing. Jozef 
Virostko, SAPAN s.r.o., Za vodou 1389/13, Stará Ľubovňa, IČO: 44745583, požiadal stavebný úrad o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu "Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy" s umiestnením na pozemkoch parc. č. KN-
C 5380, 5382, 5422, 5427, 5623, 5582, 5537, 5536, 5688, 5575, 5061  v k.ú. Podolínec.  

 Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a doručil oznámenie všetkým známym účastníkom 
konania a verejnou vyhláškou vyvesením dňa 22.01.2021 (zvesenie dňa 06.02.2020) a a súčasne upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho šetrenia. Účastníci stavebného konania boli upovedomení, že svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na neskôr podané 
námietky podľa § 61 odst. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne. Stavebný úrad oboznámil dotknuté 
orgány, že ak v určenej lehote nepredložia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie 
lehoty na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov 
súhlasia. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania.  

 Stavebník predložil k žiadosti všetky požadované podklady:  

Stavebník predložil k žiadosti všetky požadované podklady:  
▪ list vlastníctva č. 2572,  
▪ kópia katastrálnej mapy,  
▪ projektovú dokumentáciu vypracovaný oprávneným projektantom Ing. Jozefom Virostkom, autoriz. stavebným 

inžinierom, SAPAN s.r.o., Za vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa, ktorá svojím obsahom i rozsahom spĺňa 
požiadavky stanovené stavebným zákonom a vyhl.č. 453/2000 Z.z., v znení noviel, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia  stavebného zákona,      

▪ záväzné stanovisko Mesta Podolínec č. 1390/2021/032 zo dňa 24.02.2021, 
▪ záväzné stanovisko Obce Hniezdne č. 2061/2020 zo dňa 05.01.2021,   
▪ stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice, č. ASMdpV-8-

212/2021 zo dňa 15.03.2021,  
▪ vyjadrenie Okresného úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SL-OSZP-2020/010357-

002 zo dňa 21.12.2020 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. OU-SL-OSZP-2020/009981-002 zo dňa 
08.12.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva, č. OU-SL-OSZP-2020/010232-002 zo dňa 15.12.2020 
z vodohospodárskeho hľadiska,  

▪ vyjadrenie Okresného úradu Stará Ľubovňa,  pozemkový a lesný odbor č. OU-SL-PLO-2020/009911-002 zo dňa 
03.12.2020,  

▪ záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni, okresný dopravný inšpektorát č. 
ORPZ-SL-ODI1-50-004/2021 zo dňa 22.01.2021, 

▪ stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni č. ORHZ-SL-2020/000291-002 
zo dňa 7.12.2020, 

▪ stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Košice, č. CS SVP OZ KE 5189/2020/2 
zo dňa 12.01.2021, 

▪ vyjadrenie VSD, a.s., č. 4077/2021/ zo dňa 23.03.2021, 
▪ vyjadrenie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., č. 27217/2020 zo dňa 04.12.2020, 
▪ vyjadrenie SPP-d, a.s., č. TD/NS/0606/2020/Pe zo dňa 21.12.2020, 
▪ vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612034061 zo dňa 04.12.2020, 
▪ stanovisko O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 15.12.2020, 
▪ vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a.s. č. KE-2552/2020 zo dňa 14.12.2020. 

        Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že 
uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené 
záujmy účastníkov konania. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Vyjadrenia dotknutých orgánov 
a účastníkov konania sú súhlasné, nie sú záporné ani protichodné. Na základe vyššie uvedených dôvodov stavebný 
úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku  tohto rozhodnutia a stavbu povolil. 
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Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že 
uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené 
záujmy účastníkov konania. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e :  

 Podľa § 54 zák.č. 71/1967 Z. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Stavebného úradu Mesta Podolínec. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
       
Stavebník  je  povinný  požiadať tunajší  stavebný  úrad  po uplynutí  15 dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia 
o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Seman 
                        primátor mesta, v.r. 
           

 

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec (na internetovej stránke mesta Podolínec). 

Vyvesené dňa :     25.03.2021                                                Zvesené dňa : 09.04.2021 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý                                          pečiatka a podpis orgánu, ktorý 
zabezpečil vyvesenie vyhlášky:                                            zabezpečil zvesenie vyhlášky:   
Stavebný úrad mesta Podolínec 
Ing. Jaroslava Ferencková, v.r. 
 
  
 

Doručí sa: 

1. Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 
2. Ing. Jozef Virostko, SAPAN s.r.o., Za vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa – projektant 
3. Obec Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
5. Lesy mesta Podolínec, s.r.o., Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec 
6. TOMAK, s.r.o., Hliník 28, 065 03 Podolínec 
7. AGROVITA VYŠNÉ RUŽBACHY, s.r.o., 065 02 Vyšné Ružbachy č. 1509 
8. LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna 4, 064 01  Stará Ľubovňa 
11. Okresné riaditeľstvo PZ, Dopravný inšpektorát, Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa 
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01  Stará Ľubovňa 
13. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
14. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
16. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 
17. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 
18. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
19. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
20. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 


