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Vec:
Návrh na lydanie rozhodnutia o využití rízemia podloa § 35 zákona č.5011976 Zb. pre stavbu

,rPožiarna nádň" umiestnenú na pozemku registra C KN parc. č. 1008 a pařc. č. tr010,

katastrálne rúzemie Kal'ava žiadatel'a Spoluvlastníctvo Zec aspol. Kal'avao pozemkové
spoločenstvo" Kaloava 95. 053 42 Kal'ava zo dňa 7.1,2.2016.

ROZ}JODNUTIE
Obec Kal'ava stavebný úrad podfa § 33 ods.l a § I17 ods. I zák. č. 5all976 Zb.
o územnom plánor.aní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) r, znení rreskorších predpisov
vo veci návrhu na územné rozhodnutie o r.,1ttžívaní na pozemkoch registra C K|{ parc. č. 1008
a parc. č. 1010 katastrálne územie Kal'ava pre navrhovatel'a Ž"c u spol. Kal'ava, pozemkové
spoločenstvo, Kal'ava 95, 053 12 Ka|'ava vydáva podl'a § 39 a § 39b zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný,zákon) v znení neskorších predpisov toto

ro z h o d n uti e ovvužívaníúzemia

Územie na pozemku registra C IC{ parc. č. 1008/2, katastrálne územie Kal'ava zaznamenané
r,,geometrickom pláne č. pL 1212.076 zo dňa 2.11.2076, ťtradne overeného Okresným úradom,
katastrálnym odborom vSpišskej Novej Vsi pod č.649116 dňa 9.11.2016 leží cca 1,5 km
východne od obce mino zastavaného územia obce. Tvorí ho úrdolie yývolené potokom v smere
Vojkovce - Richnava. kde sa potok r,lieva do rieky Hornácl. K lokalite vedie zo západu udržiavaná
pol'ná cesta zobce Kal'ava, Ďalšie dve pol'né cest,v vedú na.juhovýchocl z obce Richnava. Na
základe nár,rhu navrhovatel'aŽec a spol. Kal'ava, pozemkové spoločenstvo, Kal'ava 95, 053 42
Kal'ava

sa využije takto:

Vytvorí.sa umelá nádrž hrádzou z navozeného lomového kameňa a zhrrtnerrej zerrriny z terénnych
úprav. Udolím preteká horský potok .Taseňovec do ktorého sa r,lievajú pramene pohoria Sťubica
ajeden sa nachádza aj vblízkosti, západne od nádrže. Lokalita bola svoiou polohou atvaron-t
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okolitélro terénu vhodná pre vytvorenie nového vytržitia územia na ochrannú funkciu lesa ako
požiatnanádtž a súčasné aj lra voťnočasor,é aktivit1, občanov okolitých obcí,
Terén bude na mieste a l, okolí nádrže vyrovnaný a zbavený rráletovej zelene. Nádrž je
vltvarovaná vyhíbením dna, ohraničená brehmi a hrádzou. V blízkosti, severozápadne od nádrže
je miesto určené pre sedenie a relax. Studnička je upravená prestrešením a vývodom z ocel'ovei
rúrk_v,

Nádrž brrde slúžit'vprípade lesného požiaru ako zdroj vody pre hasenie. Zárotieije ideálnl,m
miestom pre oddych a posedenie pri l,ode. Pre tento íičel už je vývorené sedenie medzi stromami
a d'alšie je plánované na pravom brehr-r jediroduchei drevenej konštrukcie.

Vodná plocha
Dlžka hrádze
Výška htádze
Max. hlbka vody
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Nor,é využitie itzemia je zakreslené r, situačnom r-ýkrese. ktorý tvorí neoddelitel'nú súčast' toirto
rozhodnutia azaznamenané vgeometrickom pláne č. pl. 4212016 zo dňa 2.11,2016. úradne
overeného Okresným úradorrr. katastrálrrl,rrr odboronr v Spišskej Novej Vsi pod č, 649116 ďňa
9.1 1 .2016.

Žiadatel má k v_vkorraniu telénnl,ch ťrprar na nové 1,1,užitie územia prál,o l1,plýr,ajťrc e za Zmluv1,-
o výpožičke č. 03-99-20i7 r.rzarretej podl'a § 659 a nasl. Občianskelro zákonníka a § 51, odst. 3

zákona č. 364/200-+ Z.z. medzi sprár,com l odnélro toku Jaseliol,ec. požičiar-atel'om:

Požičiavatel: SR - LESY Slovenskej republik1,. štátny podnik, Námestie SNP č. 8,975 66 Banská
Bystrica. zastťtpené: lng. Ivlariánom Staníkom. generáln1,-m riaditel'om" IČO: 36 038351
a
v,vpožičiavatelom: Spolurlastníctro Žec a spol. Kal'ara. pozenrkor,é spoločerrstvo. Kalar,a 95.
053 ,+2 Krompachr-. zastúpené: Jánom Rabatinom. predsedom urbariátu. tČO: :1957153
podl a týchto ustanor.ení zmlulr :

1, SR je vlastníkom a LESY SR. š. p. Banská Blstrica sú sprár,com drobného vodného toku
Jaseňol,ec potok s evidenčným č, 070. r- h;,drologickonr poradí 4-32-0I-108 v dížke 4,20 km,
ktorÝ preteká k. ú. Kal'ava.

2. Predmetom 1,ýpožičky je vyššie uvederrý drobný vodný tok v celej jeho dÍžke.
3. Učelom výpožičky drobného vodného toku je zabezpečenie revitalizácie. r.odohospodárskej

funkcie toku, ako q zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce.
4. Zmluvné strany vstupujú do výpožičk1, dňom účinnosti tejto zmluvy, pričorn zmluvný vzťah

sauzatvítta na dobu určitú s dňom ukončenia 31.t2.2042. Požičiavateť r,prípade potreby
a po vzájomnej dohode s vypožičiavatel'om nevylučuje predÍženie doby výpožičky a to
formorr písomného dodatku k tejto zrniuve.

Pre nové lyžívanie územía sa určujú tieto podmien§:

i. Územie v okolí náďtže sa upraví odstránením náletor,ých drevín.
1. Svahy nádrže sazatrávnia.
2, Pre bezpečnosť osób sa vybuduje vo r.zdialenosti 1m od hrany svahu drevená zábrana.
3, Investor je povinný celý systénl udržiavat'čistý od nánosov análetor. drevín, pre jeho

sústavnú správnu účinnost'.
4. Na nové využitie územia nie sú zvláštne požiadavky v.vplý,vajúce z blízkosti chránených častí

krajin1,.
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Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej sprály

Okresnó riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi
Stanovisko na účel,v územného konania č. ORHZ-SN1-8-002/2017 zo dňa 25.1.2017

Oklesné riaditel'stvo Hasičského a záchtanného zboru v Spišskej Novej Vsi posťrdilo podla
§ 28 zákona č. 3I4l2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40
a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slorenskej reprrblik,v č. 12112002. Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentácitl z hfadiska protipožiarnej
bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie o,Požiarna nádrž" na p. č. 1008. 1010
v k. ú. Kal'avaasriešenímprotipožiamej bezpečnosti stavb1,,s írhl as í bezpripomienok.

Podla § 39b ods. 4 zákona č, 50i 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadkrr (stavebný
zákon) v zlení neskorších predpisov stavebnj úrad určr-lje. že sa upúšt'a od rl-dania stavebnélro
povolenia na terénne úpravy uvedené v tomto rozhodnutí.

Účastníci konania si v zákonom stanovenej lehote neuplatnili žiadne námietky.

Toto rozhodnutie poclla § 40 ods. 1 star,ebného zákona r. znení neskoršíclr predpisor-platí
dva roky odo dňa nadobtrclnutia prál,oplatnosti, Podl'a § 40 ods. 4 stavebného zákorra je územné
rozhodnutie zállázné aj pre právnych nástupcol-navrhovatefa a ostatných účastníkor konania.

Od6vodnenie:
Dňa 7.I2..2al6 bola stavebnérnu úradu obci Kai'ara dontčetlá žiadost' nar-rhovatela

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaťava, pozemkové spoločenstvo, Kal'ava 95. o vr danie rozlrodnutia
o zmene vo využití územia na pozemkoch registra C KN parc. č, 1008 aparc. č. 1010 katastrálne
územie l(aťava,

Začatie konania bolo oznámené všetkým znánrym účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správ_v oznámením č,254120I5/UK-OZN/S1 zo dňa 16.12.2016.

Miestne šetrenie spojené sťrstnym pojednávaním sa korra1o dňa i0.0i.2017. Na základe
výsiedkov ústnelro pojednávania" stanovísk dotknutých orgátrov apožiadaviek stavebného ťlradtr

doplnil žiadateť podkiady k vydaniu rozhodnutia o stanovisko OR H a ZZ v Spišskej Novej Vsi.
geometrický plán k novénru v_vužitiu úzerrria a znrluvu o výpožičke so správcom toku. ktorá ho
oprár.ňtije vykonat'terénne úprar,1, spojerré s novým l,yužitím úzenlia.

Obec Kal'ava, ako príslušn1,-stavebný úrad podťa § 117 ods. 1 zákona č.50 ii976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
posúrilila návrh podl'a § 37 a § 38 stavebného zákona. zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými
orgánmi štátnej sprál,y a posúdila námietky a r 1jadrenia účastníkov konania.

Obec Kaťava, ako príslušný, stavebnl-úrad posúdila nár,rh na využíl,anie územia
podťa § 39b stavebného zákona a zistlla. že nové využívanie územia zodpovedá hl'adiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp. že tj,mto hladiskánr neodporuje, ani životné prostredie
neolrrozuje. Pre ítzemie" r, ktoronr sa nachádzajú pozemky dotknuté nor,ým využívaním územia
nie je spracovaný a schválený územný plán obce Kal'ava.

Obec Kal'ava, ako prísliršný stavebný úrad v súlade s § 39b ods. 4 stavebného zákona
upustila od vydania stavebného povolenia na terétrne ťrprar,1, povolené v rozhodnutí o využívaní
územia.

Účastníci konania nenamietali že noljm využívaním územia budú dotknuté ich z,áujmy
a v konaní si námietky neuplatnili.



Poučenie: Podťa § 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutitl
možno podat' odvolanie r, lehote 15 dní oc1o dňa oznámenia rozhodnutia na
Obecnom úrade v Kafave. Kal'ar,.a 63.

Toto rozhodnr"rtie je po vvčerpaní riadnl-ch opravných prostriedkov preskúmatel'né
príslušným sťtdom.

Príloha pre žiadatel'a:
overená dokumentácia k nor énrri r vužitiu ťlzemia.

Rozhodnutie sa doručí:

účastníkom konania:
1, Spolur,lastníctlo Žec a spo1. Kal'ava. pozemkor,é spoločenstvo. Kal'a-u.a95,053 42 Kal'ava

Dotknutý,-m orgánom štátnej sprár1 :

1. Okresný úrad OS o ŽP. Štetánikor o nám. 5. 052 01 Sp. Nová Ves
2, OR Ha ZZ.Brezová3} 052 01 Spišská Nor,á Ves
3. Obec Kalava, Kalava 63, 053 42 Kalava
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