sekcia železničnej dopravy a dráh
odbor dráhový stavebný úrad

Číslo: 09257/2020/SŽDD/27880
Stupeň dôvernosti: VJ

Košice dňa 27.03.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) ako orgán verejnej
správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach), zároveň ako
špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach
a § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62 stavebného zákona žiadosť
o stavebné povolenie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi
účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní podľa § 66 stavebného zákona
povoľuje
stavbu:

,,Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso“
v rozsahu prevádzkových súborov (PS) a stavebných objektov (SO):
PS 01
PS 01.1
PS 01.2
PS 02
PS 02.1
PS 02.2
PS 03
PS 03.1
PS 03.2
PS 05
PS 05.1
PS 05.2
PS 06
PS 07
PS 08

Železničná stanica Štrba OŽ, Úprava zabezpečovacieho zariadenia
ŽST Štrba OŽ, Úprava zabezpečovacieho zariadenia
ŽST Štrba OŽ, demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia
Železničná stanica Štrbské Pleso OŽ, Úprava zabezpečovacieho zariadenia
ŽST Štrbské Pleso OŽ, Úprava zabezpečovacieho zariadenia
ŽST Štrbské Pleso OŽ, demontáž vonkajšieho rozhlasového zariadenia
Železničná stanica Štrba OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400 V (ZSSK)
ŽST Štrba OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400 V (ŽSR)
ŽST Štrba OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400 V (ZSSK)
Železničná stanica Štrbské Pleso OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V
ŽST Štrbské Pleso OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ŽSR)
ŽST Štrbské Pleso OŽ, Zásuvkové stojany rozvodu 3x400V (ZSSK)
Traťová kabelizácia
Dátový prenos pre elektrický ohrev výhybiek (EOV)
Prenosné rádiostanice

SO 01
SO 01.1
SO 01.2

Železničný zvršok (ŽSR)
Rekonštrukcia priechodov pre chodcov
Železničná stanica Štrbské Pleso OŽ, prístupový chodník
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SO 02
SO 03
SO 03.1
SO 03.2
SO 03.3
SO 03.4
SO 03.5
SO 04
SO 05
SO 06
SO 06.1
SO 06.2
SO 07
SO 07.1
SO 07.2
SO 07.3
SO 08

Železničný zvršok (ZSSK)
Železničný spodok (ŽSR)
Nástupište v železničnej stanici Štrba OŽ
Nástupište v zastávke Tatranský Lieskovec
Nástupište v železničnej stanici Štrbské Pleso OŽ
Rekonštrukcia oporných múrov
Zábrany proti padaniu skál
Železničný spodok (ZSSK)
Úprava trakčného vedenia
Úprava Elektrického ohrevu výhybiek
Úprava Elektrického ohrevu výhybiek železničná stanica Štrba OŽ
Úprava Elektrického ohrevu výhybiek železničná stanica Štrbské Pleso OŽ
Úprava vonkajšieho osvetlenia
Úprava vonkajšieho osvetlenia železničná stanica Štrba OŽ
Úprava vonkajšieho osvetlenia zastávka Tatranský Lieskovec
Úprava vonkajšieho osvetlenia železničná stanica Štrbské Pleso OŽ
Ukoľajňovací plán

na pozemkoch v katastrálnom území Štrba, vo vlastníctve:
a) Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava,
parc. C-KN č. 3464, 3465, 3498, 3499, 3796, 2553/4, 2553/2, 2554/31, 2458/1, 2455, 2553/7,
2455, 2555/4, 2555/6, 2555/3, 2555/7, 2555/1, 2554/5, 2553/8, 2554/1 a E-KN č. 678/13
(LV č. 862),
b) Obce Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, parc. C-KN č. 3447 (LV č. 1), ku ktorej má
stavebník iné právo, na základe nájomnej zmluvy,
c) spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava,
parc. C-KN č. 2553/9 (LV č. 3640), ku ktorej má stavebník zriadené vecné bremeno
a parc. C-KN č. 2554/3, 2555/2, 2555/5 (LV č. 3640) ku ktorým má stavebník k dispozícii
podmienený súhlas,
d) Slovenskej republiky, v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská
Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica, parc. E-KN č. 2275/79, 2377/64, 2388/4, 10008/3
(LV č. 3912), 2377/81 (LV č. 4155), ku ktorým má stavebník zriadené vecné bremeno,
e) spoločnosti SPEKTRUM REAL, s. r. o., Červeňova 28, 81 03 Bratislava, parc.
E-KN č. 2377/7 a parc. C-KN č. 3840/2 (LV č. 4034), ku ktorým má stavebník zriadené vecné
bremeno,
f) spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský
Mikuláš, parc. E-KN č. 2377/47 (LV č. 3911), ku ktorej má stavebník zriadené vecné
bremeno,
g) spoločnosti NEBESKI, s.r.o., Móryho 4014/6, 059 85 Štrba, parc. E-KN č. 2377/62
(LV č. 4534), ku ktorej má stavebník zriadené vecné bremeno,
h) spoločnosti Hotel SASANKA, s.r.o., Tatranská Lomnica 12, 059 60 Vysoké Tatry,
parc. E-KN č. 2377/80 (LV č. 4154), ku ktorej má stavebník zriadené vecné bremeno,
i) Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie
3, 811 01 Bratislava, parc. C-KN č. 3454/1 (LV č. 3919), ku ktorej má stavebník zriadené
vecné bremeno,
j) súkromných vlastníkov, ku ktorým má stavebník zriadené vecné bremeno: parc. E-KN č.
2253/36, 2253/38, 2253/40, 2255/3, 2255/12, 2255/15, 2256/3, 2257/6, 2257/7, 2258/1,
2258/8, 2271/4, 2272/2, 2272/7, parc. C-KN č. 3768 (LV č. 2535),
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stavebníkovi: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
v zastúpení spoločnosťou: SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice.
Účel a popis stavby:
Účelom stavby je rekonštrukcia ozubnicovej trate v úseku Štrba – Štrbské Pleso,
vrátane železničnej stanice Štrba OŽ, železničnej stanice Štrbské Pleso OŽ a zastávky
Tatranský Lieskovec. Predmetom stavby je rekonštrukcia železničného zvršku ozubnicovej
elektrifikovanej trate v úseku žkm 0,000 – žkm 4,780. Komplexná rekonštrukcia zahŕňa
rekonštrukciu koľají č. 1z, 2z, 3z, 3az, 5z a spojovacích koľají, rekonštrukciu výhybiek č. 1z,
2z, 3z a 4z v železničnej stanici Štrbské Pleso OŽ, rekonštrukciu koľají č. 9 a 11
a rekonštrukciu výhybky č. 9z, odstránenie výhybiek č. 8z a 6z a vloženie novej výhybky
č. 4xa, celkovo v rámci stavby je navrhovaných 5 ks nových výhybiek s ozubnicovým
systémom a 1 výhybka (č. 4xa v železničnej stanici Štrbské Pleso) bez ozubnice. Ďalej je
v potrebnom rozsahu riešená rekonštrukcia železničného zvršku, železničného spodku,
odvodnenie železničnej trate, rekonštrukcia nástupíšť v železničnej stanici Štrba OŽ,
železničnej stanici Štrbské Pleso OŽ a v zastávke Tatranský Lieskovec, rekonštrukcia
nástupíšť, rekonštrukcia podlahy v hale železničnej stanice Štrba OŽ, rekonštrukcia
priechodov pre chodcov, rekonštrukcia oporných múrov, opatrenia proti padaniu skál, úprava
trakčného vedenia, úprava zabezpečovacieho zariadenia, traťová kabelizácia a elektrický
ohrev výhybiek.
Základné technické údaje a podrobnosti stavby sú zrejmé z predloženého projektu
stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Na uskutočnenie stavby určuje MDV SR tieto záväzné podmienky:
1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou
SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, overenej MDV SR v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez
predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Stavbu uskutočniť dodávateľsky, právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, určenou vo výberovom konaní.
Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby MDV SR do 15 dní od ukončenia výberového
konania.
3. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických činností. Doklady o vytýčení
priestorovej polohy stavby je povinný predložiť pri kolaudačnom konaní.
4. Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí dozornú činnosť osobou, ktorá spĺňa odbornú
spôsobilosť podľa zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných
architektoch a stavebných inžinieroch.
5. Pred začatím stavebných prác je stavebník, resp. zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť
vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska, ich prípadnú
ochranu a preloženie podľa príslušných noriem a predpisov a za odborného dozoru
správcov (vlastníkov).
6. Stavebník /stavbyvedúci, resp. stavebný dozor/ je povinný mať na stavenisku overenú
projektovú dokumentáciu stavby a viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác stavebný denník, ktorý je jej súčasťou, v zmysle ust. § 46a ods. 1 a § 46d
ods. 1 a 2 stavebného zákona.
7. Označiť na viditeľnom mieste stavbu výrazným štítkom „Stavba povolená“ (s údajmi:
názov stavby, stavebník, zhotoviteľ stavby, meno stavbyvedúceho, stav. dozoru, termín
začatia a ukončenia stavby, údaje o povoľujúcom orgáne ktorý stavbu povolil).
3
09257/2020/SŽDD-27880/2020

8. Do 7 dní od začatia stavby je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť MDV SR.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník, resp. zhotoviteľ stavby povinný dodržiavať zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z., dodržiavať
všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich, dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb v obvode dráhy a na ochranu
životného prostredia, ako aj predpisu Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach
Železníc Slovenskej republiky.
10. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
11. Na ochranu životného prostredia /záujmov spoločnosti/ sa určujú tieto podmienky:
všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a priľahlých
komunikácii. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
12. Na stavbe použiť iba výrobky v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch. Doklady o tom stavebník predloží MDV SR pri kolaudácii
stavby.
13. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Doklady o tom stavebník predloží MDV SR pri
kolaudačnom konaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy (STN), všeobecné
technické požiadavky na výstavbu a príslušné dráhové predpisy.
15. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe,
uvedených najmä v/vo:
- súhlase MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor štátnej železničnej správy,
pod č.: 9993/2020/SŽDD/13653 zo dňa 10.02.2020,
- stanovisku Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa TANAP-u,
Biosférická rezervácia Tatry, pod č.: TANAP/639-002/2018 zo dňa 21.08.2018,
- stanovisku Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica,
pod č.:ŠLT-OPDR-2018/754 zo dňa 05.09.2018,
- stanovisku Pozemkové spoločenstvo, Urbár Štrba,
pod č.: 80/2018 zo dňa 23.07.2018,
- stanovisku Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade,
okresný dopravný inšpektorát, pod č.: ORPZ-PP-ODI1-14-042/2018 zo dňa 13.07.2018,
- stanovisku Slovenská správa ciest, IVSC Košice,
pod č.: SSC/6928-151/2018/6371/28517 zo dňa 14.09.2018,
- stanovisku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,
pod č.: SÚCPSK-PP/679/2018-02 zo dňa 01.08.2018,
- stanovisku Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
pod č.: OU-PO-OCDPK-2018/038670-002 zo dňa 03.10.2018,
- stanovisku Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
pod č.: OU-PP-OCDPK-2018/014788-02 zo dňa 03.09.2018,
- vyjadrení Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
pod č: OU-PP-OSZP-2018/015199-02-HA zo dňa 09.08.2018,
pod č.:OU-PP-OSZP-2018/013865-02-JP zo dňa 23.07.2018,
pod č.: OU-PP-OSZP-2018/013823-002-LS zo dňa 17.07.2018,
- súhlase Železničná spoločnosť Slovensko a. s., Bratislava,
pod č.: 6699/S2119/2020-SeMN zo dňa 29.01.2020,
- vyjadrení Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
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16.
17.

18.
19.

pod č.:13792/2019, 14093/2019 zo dňa 01.07.2019,
pod č.: 09011/2018, 10314/2018 zo dňa 22.05.2018,
- vyjadrení SPP – distribúcia a. s., Bratislava,
pod č.: TD/NS/0565/2018/Hy zo dňa 15.07.2018,
- vyjadrení VSD a. s., Košice, pod č.: 776/2020/ zo dňa 07.02.2020,
- vyjadrení MICHLOVSKY spol. s r. o., Piešťany,
pod č.BB-1819/2019 zo dňa 10.07.2019.
Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch
rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavba bude dokončená v lehote
do 30.04.2022. V prípade, že stavebník nebude schopný dokončiť stavbu v tejto lehote,
požiada špeciálny stavebný úrad ešte pred uplynutím tejto lehoty o zmenu stavby pred jej
dokončením, spočívajúcu v zmene lehoty ukončenia stavby, s náležitým odôvodnením.
Po ukončení stavebných prác stavebník podá na MDV SR návrh na kolaudáciu stavby
podľa § 79 stavebného zákona, resp. požiada o povolenie na predčasné užívanie stavby
podľa § 83 /resp. skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona/.
Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods.1
stavebného zákona).

Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená, je povinný plniť
a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.
Rozhodnutie o námietke účastníka konania
K oznámeniu o začatí stavebného konania uplatnilo svoju požiadavku Pozemkové
spoločenstvo, Urbár Štrba, Školská 118, 059 38 Štrba (doručené na MDV SR dňa
21.02.2020): Ako vlastník pozemku E-KN č. 2272/2, zapísaného na LV 2535, k. ú. Štrba, na
ktorom sa nachádza teleso OŽ Štrba – Štrbské Pleso, žiadame stavebníka počas trvania
stavebného konania o majetkovoprávne vysporiadanie dotknutého pozemku. Ako vlastník
nevysporiadaného pozemku Vás žiadame, aby sme počas stavebného konania boli jeho
účastníkom a nie ako ostatné subjekty uvedené v oznámení o začatí stavebného konania.
MDV SR k uvedenej požiadavke uvádza, že v stavebnom konaní v súlade s §8 ods. 2)
písm. a) Vyhlášky č. 453/2000 Zb., stavebník predložil doklady, ktorými preukázal, že je
vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho
oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo
udržiavacie práce na nej. MDV SR overilo vlastníctvo stavebníka k pozemkom, resp. iné
práva stavebníka k predmetným parcelám v rámci operátu katastra nehnuteľností. Na uvedenú
parcelu, E-KN č. 2272/2, zapísanú na LV č. 2535 v k. ú. Štrba, má stavebník (Železnice
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava) zriadené zákonné vecné bremeno
v zmysle §6a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, za účelom vstupu, prechodu a prejazdu pre
vykonávanie opráv, údržby, modernizácie, rekonštrukcie a akýchkoľvek iných stavebných
úprav časti dopravnej cesty a jej zariadení vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe
Železníc Slovenskej republiky, slúžiaceho na účely zabezpečenia prevádzky dráhy v prospech
Železníc Slovenskej republiky. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku by povoľujúci
orgán (MDV SR) v stavebnom konaní podmienil iba v prípade výstavby novej železničnej
dráhy. Predmetom tohto stavebného povolenia je rekonštrukcia existujúcej železničnej dráhy
- ozubnicovej železnice. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod touto stavbou
železničnej dráhy, je v tomto prípade predmetom rokovaní so Železnicami Slovenskej
republiky, nie MDV SR.
Požiadavku, Pozemkového spoločenstva, Urbáru Štrba, Školská 118, 059 38
Štrba, MDV SR zamieta ako neodôvodnenú.
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Odôvodnenie
Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, podal dňa
17.01.2020, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rekonštrukcia ozubnice
Štrba – Štrbské Pleso“ v rozsahu PS 01, PS 02, PS 03, PS 05, PS 06, PS 07, PS 08, SO 01, SO
02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, na pozemkoch v katastrálnom území Štrba,
vo vlastníctve: Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8,
Bratislava, parc. C-KN č. 3464, 3465, 3498, 3499, 3796, 2553/4, 2553/2, 2554/31, 2458/1,
2455, 2553/7, 2455, 2555/4, 2555/6, 2555/3, 2555/7, 2555/1, 2554/5, 2553/8, 2554/1 a E-KN
č. 678/13 (LV č. 862); obce Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, parc. C-KN č. 3447 (LV č.
1), ku ktorej má stavebník iné právo, na základe nájomnej zmluvy; spoločnosti Železničná
spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, parc. C-KN č. 2553/9 (LV č.
3640), ku ktorej má stavebník zriadené vecné bremeno a parc. C-KN č. 2554/3, 2555/2,
2555/5 (LV č. 3640) ku ktorým má stavebník k dispozícii podmienený súhlas; Slovenskej
republiky, v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60
Tatranská Lomnica, parc. E-KN č. 2275/79, 2377/64, 2388/4, 10008/3 (LV č. 3912), 2377/81
(LV č. 4155), ku ktorým má stavebník zriadené vecné bremeno; spoločnosti SPEKTRUM
REAL, s. r. o., Červeňova 28, 81 03 Bratislava, parc. E-KN č. 2377/7 a parc. C-KN č. 3840/2
(LV č. 4034), ku ktorým má stavebník zriadené vecné bremeno; spoločnosti Tatry mountain
resorts, a. s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, parc. E-KN č. 2377/47 (LV
č. 3911), ku ktorej má stavebník zriadené vecné bremeno; spoločnosti NEBESKI, s.r.o.,
Móryho 4014/6, 059 85 Štrba, parc. E-KN č. 2377/62 (LV č. 4534), ku ktorej má stavebník
zriadené vecné bremeno; spoločnosti Hotel SASANKA, s.r.o., Tatranská Lomnica 12, 059 60
Vysoké Tatry, parc. E-KN č. 2377/80 (LV č. 4154), ku ktorej má stavebník zriadené vecné
bremeno; Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske
námestie 3, 811 01 Bratislava, parc. C-KN č. 3454/1 (LV č. 3919), ku ktorej má stavebník
zriadené vecné bremeno a súkromných vlastníkov, ku ktorým má stavebník zriadené vecné
bremeno parc. E-KN č. 2253/36, 2253/38, 2253/40, 2255/3, 2255/12, 2255/15, 2256/3,
2257/6, 2257/7, 2258/1, 2258/8, 2271/4, 2272/2, 2272/7, parc. C-KN č. 3768 (LV č. 2535).
Okruh účastníkov konania bol vymedzený v rozsahu v akom práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania budú povoľovanou stavbou dotknuté.
Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.
MDV SR, na základe predloženej žiadosti stavebníka oznámilo dňa 04.02.2020
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania
a vzhľadom k tomu, že mu boli známe pomery staveniska, resp. povoľovanej stavby, upustilo
od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. K vydaniu stavebného povolenia
sa kladne vyjadrili známi účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých opodstatnené
pripomienky boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
K vydaniu stavebného povolenia zaujali kladné stanovisko:
(1)
(2)
(3)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku,
pod č.: ASMdpV-9-696/2018 zo dňa 22.08.2018,
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice,
pod č.: CS CVP OZ KE 3112/2018/2 zo dňa 30.07.2018,
Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia,
pod č.: OU-PP-OKR-2019/002079-016 zo dňa 02.07.2019,
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(4)
(5)
(6)
(7)

Železničná spoločnosť Slovensko a. s., Bratislava,
pod č.: 21424/2018 zo dňa 06.07.2018,
Obec Štrba, pod č.: 424/3943/2018-KKu zo dňa 28.11.2018,
pod č.: 1540/194/2018 zo dňa 21.05.2018,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava,
pod č.: 85/SK/2018/Ko zo dňa 26.06.2018,
Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava,
pod č.: 031/2020 zo dňa 12.02.2020.

Obec Štrba, ako príslušný orgán územného plánovania, listom č. 399/3637/2018-Kum,
zo dňa 26.10.2018, upustil od vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
V uskutočnenom stavebnom konaní MDV SR preskúmalo predloženú žiadosť
o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného
zákona a zistilo, že uskutočnením /ani budúcom užívaním/ stavby nebude ohrozený verejný
záujem ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Taktiež zistilo, že uskutočňovaním stavby nebude ohrozená ani neprimerane
obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.
MDV SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania,
v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba nie je v rozpore so všeobecnými záujmami
a nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia vo výške
1 000,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podľa § 61 ods. 1 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok)
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstve dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, Námestie Slobody č.6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie
železničnej dopravy a dráh

Vybavuje
Telefón
E-mail

Ing. Nikola Mihaľová
055/699 85 78
nikola.mihalova@mindop.sk
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Toto stavebné povolenie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2) zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesením po dobu
15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDV SR,
v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke
www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky žiada obec Štrba, aby vyvesila verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli
obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej
tabuli MDV SR.
Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku
zaslať späť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia
a zvesenia.
Doručí sa:
Účastníkom konania:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba + 1x na vyvesenie
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica
SPEKTRUM REAL, s. r. o., Červeňova 28, 81 03 Bratislava
Tatry mountain resorts, a. s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
NEBESKI, s. r. o., Móryho 4014/6, 059 85 Štrba
Hotel SASANKA, s.r.o., Tatranská Lomnica 12, 059 60 Vysoké Tatry
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike,
Odborárske námestie 3, 811 01 Bratislava
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, Školská 118, 059 38 Štrba
SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice
Ostatným:
MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice
Štefánikova 50/A, 040 01 Košice
MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor štátnej železničnej správy,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Agentúra správy majetku Košice
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Správa TANAP-u, Biosférická rezervácia Tatry, Svit
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
Okresný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor starostlivosti o životné prostredie
odbor krízového riadenia
Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad
Okresný dopravný inšpektorát
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade,
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Odštepný závod Košice
Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám,
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce Štrba

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca obce Štrba
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