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Vec

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SMIŽANY
- rozsah hodnotenia

ROZSAH HODNOTENIA

ur#ený pod#a § 8 zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre posudzovanie strategického dokumentu Územný plán obce
Smižany.

Obstarávate#, Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany, I#O 00691721, predložil d#a 19. 4.
2022 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (#alej len „okresný úrad“) pod#a
§ 5 ods. 1 zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (#alej len zákon #. 24/2006 Z. z.) oznámenie o strategickom dokumente (#alej
len oznámenie) „Územný plán obce Smižany“ (#alej len „strategický dokument“).

Hlavným cie#om riešenia Územného plánu obce Smižany je navrhnú#, zmeni# a doplni# schválenú koncepciu
rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce a to predovšetkým v rámci rozšírenia plôch
pre funkciu bývania, rekreácie, ob#ianskej vybavenosti a s tým súvisiacich dopravných riešení a riešení technickej
infraštruktúry. Snahou uvedených krokov je aktualizova# funk#nú urbanistickú štruktúru z platnej ÚPD a zachova#
tak vyvážený rozvoj obce Smižany.

Územný plán obce Smižany je predmetom posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie pod#a § 4 ods.1 zákona
#. 24/2006 Z. z..

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie pod#a § 6 ods. 2 zákona #. 24/2006 Z. z.
zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese: https://www.enviroportal.sk/
sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-smizany- a predložil oznámenie v zmysle § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska
dotknutému orgánu, schva#ujúcemu orgánu, dotknutej obci.

V zmysle § 6 ods. 6 zákona #. 24/2006 Z. z. boli na okresný úrad doru#ené stanoviská dotknutých orgánov,
dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených nieko#ko konkrétnych pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu
strategického dokumentu „Územný plán obce Smižany“.
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D#a 20. 5. 2022 bolo na okresnom úrade uskuto#nené prerokovanie rozsahu hodnotenia za ú#asti zástupcov
obstarávate#a, zástupcov niektorých dotknutých orgánov a obcí/miest.

Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doru#ené stanoviská a po prerokovaní rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu, okresný úrad ur#uje pod#a § 8 zákona #. 24/2006 Z. z. nasledovný rozsah
hodnotenia strategického dokumentu:

1. VARIANTY PRE #ALŠIE HODNOTENIE

Pre #alšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov strategického dokumentu Územný plán obce Smižany sa okrem
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný strategický dokument neprijal) koncept spracuje vo
variantnom riešení pod#a § 21 ods. 1 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

2. ROZSAH HODNOTENIA

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. Obstarávate# zabezpe#í hodnotenie vplyvu strategického dokumentu v rozsahu ur#enom pre vypracovanie
správy o hodnotení a konceptu strategického dokumentu. Správa o hodnotení strategického dokumentu bude
vypracovaná pod#a prílohy #. 5 zákona #. 24/2006 Z. z. s osobitným prihliadnutím na body uvedené v #asti špecifické
požiadavky rozsahu hodnotenia.

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje #asový harmonogram ani žiadne špecifické
požiadavky limitujúce #asový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.

2.1.3. Obstarávate# doru#í na okresný úrad pod#a § 9 ods. 6 zákona #. 24/2006 Z. z. 1x správu o hodnotení
strategického dokumentu spolu s konceptom (textová aj grafická #as#) a to v písomnom vyhotovení a 1x na
elektronickom nosi#i.

2.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk vyjadrených v rámci prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia a zo stanovísk doru#ených v zmysle §
6 ods. 6 zákona #. 24/2006 Z. z. k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula potreba v správe o hodnotení
podrobnejšie rozpracova# nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:

2.2.1. Z h#adiska záujmov ochrany prírody a krajiny
- akceptova# územia ochrany prírody a krajiny, ktoré zasahujú do k. ú. obce Smižany: Národný park Slovenský
raj (#alej len „NP Slovenský raj“), Chránené vtá#ie územie Slovenský raj SKCHVU053 (#alej len „CHVÚ
Slovenský raj“), Územie európskeho významu Slovenský raj SKUEV0112 (#alej len „ÚEV Slovenský raj“),
Územie európskeho významu Stredný tok Hornádu SKUEV0928 (#alej len „ÚEV Stredný tok Hornádu“), Územie
európskeho významu Mašianské sys#ovisko SKUEV0784 (#alej len „ÚEV Mašianské sys#ovisko“), a #alšie prvky
(regionálne, resp. nadregionálne) územného systému ekologickej stability okresu Spišská Nová Ves,
- pri tvorbe ÚPN-O Smižany rešpektova# všetky územia ochrany prírody, územia NATURA 2000, nadregionálne
a regionálne prvky ÚSES, s odporú#aním nenavrhova# funk#né plochy do CHVÚ Slovenský raj a ÚEV,
- vyhodnoti# vplyv rozvojových zámerov na existujúce CHVÚ a ÚEV a ich predmety ochrany,
- v prípade návrhu funk#ných plôch územnoplánovacej dokumentácie do území CHVÚ resp. ÚEV, vypracova#
primerané posúdenie vplyvu plánovaných projektov na tieto územia.
2.2.2. Z h#adiska ochrany vodných pomerov výstavbu situova# mimo záplavové územia vodných tokov, v ktorých
je pod#a § 20 ods. 5 zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povod#ami (#alej len „zákon #. 7/2010 Z. z.“)
- zakázané umiest#ova# bytové budovy, nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré
nezhoršia odtok povrchových vôd, chod #adov alebo kvalitu vody, sú odolné vo#i tlaku vody a sú chránené pred
zaplavením interiéru vodou, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhorši# odtok povrchových vôd, chod
#adov alebo kvalitu vody, materiál a predmety, ktoré môžu zhorši# odtok povrchových vôd, chod #adov alebo
kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda po#as povodne odplavi#, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú
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škodlivé látky, #erpacie stanice pohonných látok, odkaliská, skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých
vozidiel, iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda po#as povodne poškodi# alebo odplavi#,
- v inunda#nom území je okrem toho zakázané pod#a § 20 ods. 6 zákona 7/2010 Z. z. zria#ova# oplotenie, živý
plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových vôd, #aži# zeminu, piesok, štrk
alebo nerasty bez povolenia, vykonáva# terénne úpravy, ktoré môžu zhorši# odtok povrchových vôd po#as povodne,
obhospodarova# lesné pozemky, po#nohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjs#
k zhoršeniu odtoku povrchových vôd po#as povodne a zria#ova# tábory, kempy a iné do#asné ubytovacie zariadenia
okrem krátkodobého turistického stanovania,
- stavby umiest#ova# vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej #iary drobného vodného toku,
- dodrža# ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pod#a § 19 zákona #. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizácií a o zmene a doplnení zákona #. 276/2001 Z. z. o regulácií sie#ových
odvetví,
- daž#ové vody zdrža# v #o najvä#šej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli, odvádzanie daž#ových vôd
daž#ovými kanalizáciami do toku rieši# len v prípade nutnosti.
2.2.3. Z h#adiska ochrany ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným
plánom obce
- dodrža# cestné ochranné pásma v zmysle zákona #. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a vyhlášky #. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon),
- rešpektova# existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma,
- postupova# pod#a zákona #. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov; MDV SR nesúhlasí s umiest#ovaním obytných zón v ochrannom pásme dráhy,
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železni#ných tratí posúdi# nepriaznivé vplyvy z
dopravy a vyzna#i# pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR #. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov; umiestnenie
lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekro#enou prípustnou hladinou hluku MDV SR neodporú#a. V prípade
realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnú# opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych ú#inkov
dopravy a zaviaza# investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Vo#i správcovi komunikácií a železni#nej
trate nebude možné uplat#ova# požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne ú#inky vplyvu dopravy
sú v #ase realizácie známe,
- pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie zabezpe#i# vypracovanie hlukovej štúdie vo vz#ahu k
dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnú# jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby
bola zabezpe#ená expozícia obyvate#ov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými
vyhláškou #. 549/2007 Z. z. a vyhláškou #. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dop##a vyššie uvedená vyhláška,
- postupova# pod#a Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV
SR #. 223/2013.
2.2.4. Z h#adiska ochrany a využitia nerastného bohatstva pri územnoplánovacej #innosti
- vychádza# z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách,
- navrhova# najvýhodnejšie riešenie z h#adiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a #alších verejných
záujmoch,
- dodrža# ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona #. 44/1988 Zb. tak, aby bola zabezpe#ená ochrana výhradných
ložísk proti znemožneniu alebo s#aženiu ich dobývania a pod#a § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyzna#i#
hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii,
- vzh#adom na sú#asné a predpokladané využívanie ložísk, územia v blízkosti chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov nevyužíva# ako obytné, prípadne rekrea#né územia s novými stavbami,
- evidované staré banské diela vymedzi# ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu pod#a § 12 ods. 4 písm. o)
Vyhlášky MŽP SR #. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyzna#i#
v územnoplánovacej dokumentácii,
- informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14,
- vhodnos# a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného až vysokého radónového rizika posúdi#
pod#a zákona #. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR #. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvate#ov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
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2.2.5. Do územného plánu zapracova# DP „Smižany“, „CHLÚ „Smižany“, ktorým sa zabezpe#uje ochrana
výhradného ložiska tehliarskych surovín proti znemožneniu alebo s#aženiu jeho dobývania, a CHLÚ „Smižany I,
ktorým sa zabezpe#uje ochrana výhradného ložiska sadrovca a anhydritu s predpokladom využívania zásob; CHLÚ
vyzna#i# do mapovej dokumentácie územného plánu.
2.2.6. Z h#adiska záujmov civilného letectva rešpektova# obmedzenia a zákazy vyplývajúce z ochranných pásiem
Letiska Spišská Nová Ves a tieto zapracova# do textovej aj výkresovej #asti územnoplánovacej dokumentácie ako
regulatívy priestorového usporiadania a funk#ného využívania územia.
2.2.7. Z h#adiska ochrany verejného zdravia v súlade s aktuálnymi platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi (zákon #. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon #. 87/2018 Z. z. o radia#nej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon #. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve, vykonávacími predpismi zákonov a #alšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi)
- ur#i# zásady využívania prírodných zdrojov a podmienok územia #innos#ami v #om neprekro#ilo únosné
za#aženie územia aby sa udržiavala ekologická stabilita,
- rešpektova# ochranné pásma v zmysle platných všeobecne záväzných právnych (ochranné pásmo pohrebiska v
šírke 50 m od pohrebiska zaniklo), pri#om obec môže zmysle zákona o pohrebníctve ustanovi# všeobecne záväzným
nariadením ochranné pásmo pohrebiska
- rieši# zámery v ochrannom pásme NP Slovenský raj v súlade s regulatívami platnými pre ochranné pásmo,
- definova# škálu regulatívov pre primeranú mieru polyfunk#nosti na sídelnej zonálnej úrovni tak, aby po#as
prevádzky nedochádzalo k negatívnym vplyvom na verejné zdravie (najmä k ob#ažovaniu obyvate#ov hlukom a
zápachom z prevádzok),
- diferencova# dopravnú infraštruktúru s cie#om podpory verejnej a menšinovej dopravy - pešej a cyklistickej
- realizova# opatrenia na zníženie hlukových emisií z dopravy (výsadba ochrannej zelene, výstavba protihlukových
zariadení v úseku priameho kontaktu bývania a trasy železnice a i.),
- definova# škálu regulatívov pre žiadúci kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj sídla dôrazom na biopozitívny
vplyv na verejné zdravie (diferencova# zóny funk#ného využitia územia a ur#enie prípustných, obmedzujúcich a
vylu#ujúcich podmienok využitia plôch intenzity ich využitia – napr. obmedzenie umiestnenia nových prevádzok so
zdrojmi hluku a zápachu v obytných zónach a zónach ur#ených na rekreáciu, obmedzenie výstavby budov ur#ených
na bývanie v priemyselných zónach a oblastiach využívaných na po#nohospodárske ú#ely a chov hospodárskych
zvierat a i.).
2.2.8. Pri navrhovaní koncepcie územného rozvoja obce Smižany rešpektova# koridor preložky cesty II/536 -
severný obchvat mesta Spišská Nová Ves, so zachovaním polohy dopravného uzla - križovatky preložky cesty II/536
a cesty III/3201, bez akéhoko#vek posunu smerom na k. ú. Spišská Nová Ves a navrhované cyklistické trasy, ktoré
prechádzajú na spolo#nú hranicu katastrálneho územia.
2.2.9. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu bra# do úvahy všetky stanoviská a požiadavky,
ktoré budú zaslané k ur#enému rozsahu hodnotenia.
2.2.10. Vyhodnoti# akceptovanie, resp. neakceptovanie všetkých doru#ených pripomienok k oznámeniu, resp. k
rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnoti# splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.

3. UPOZORNENIE

Pod#a § 8 ods. 7 zákona #. 24/2006 Z. z. obstarávate# zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu
bezodkladne po jeho doru#ení formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste
obvyklým.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona #. 24/2006 Z. z. bude rozsah hodnotenia strategického dokumentu zverejnený na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/
uzemny-plan-obce-smizany-

Pod#a § 8 ods. 8 zákona #. 24/2006 Z. z. verejnos#, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán
a #alšie osoby môžu predloži# pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho
zverejnenia pod#a § 8 ods. 6 a 7 zákona Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorý ich po vyhodnotení doru#í obstarávate#ovi.

Prílohy pre obstarávate#a
1. Mapa v mierke 1 : 50 000 s vyzna#ením DP, CHLÚ, starých banských diel, skládky odpadov a radónového rizika
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2. Jednoduchá mapa katastra obce s vyzna#enými CHLÚ z webovej aplikácie IS EZ, mapa z aplikácie geology.sk
(ŠGUDŠ) s vyzna#eným DP a CHLÚ „Smižany“, mapa z aplikácie geology.sk (ŠGUDŠ) s vyzna#ením CHLÚ
„Smižany I“, rozhodnutie o zmene hraníc dobývacieho priestoru „Smižany“ #. 110-1618/1986 z 29.9.1986 (s
aktuálnymi súradnicami CHLÚ), rozhodnutie o ur#ení chráneného ložiskového územia „Smižany I“ (sadrovec –
anhydrit) #. 35-631-Hn-Bz-/93 z 15.1.1993

Doru#uje sa

Obstarávate#
1. Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Dotknuté orgány
1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, Námestie Maratónu mieru 1, 042
66 Košice
2. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská
Nová Ves
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5,
052 01 Spišská Nová Ves
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 041 57 Košice
13. Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
15. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnute#ného majetku a výstavby, Komenského 39/a, 040 01 Košice
16. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy,
Námestie #udovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
17. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Námestie #udovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava
18. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava
19. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, #umbierska 14, 041 59 Košice
21. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
22. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská
Nová Ves

Dotknuté obce
1. Mesto Spišská Nová Ves, Radni#né námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
2. Obec Harichovce, 1. mája 25, 053 01 Harichovce
3. Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 260/4, 053 14 Spišský Štvrtok
4. Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
5. Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce
6. Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
7. Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
8. Obec Mlynky, Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky
9. Obec Dedinky, Dedinky 79, 049 73 Dedinky
10. Obec Stratená, Stratená 46, 049 71 Stratená
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Rozde#ovník k #íslu OU-SN-OSZP-2022/006151-017

Obec Smižany (OVM), Námestie Matúša Pajdušáka 1341, Smižany
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská #as# Nové Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. #udovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská #as# Ružinov
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , odštepný závod Košice, #umbierska 14, 041 59 Košice
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 22/9, 052 01 Spišská
Nová Ves 1
Mesto Spišská Nová Ves (OVM), Radni#né námestie 1843, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Obec Harichovce, 1.mája 464/25, 053 01 Harichovce
Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 260/4, 053 14 Spišský Štvrtok
Obec Spišské Tomášovce (OVM), Kostolná 20, 052 01 Spišská Nová Ves 1
Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Letanovce
Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
Obec Letanovce, Slov. Raja 55, 053 13 Letanovce
Obec Mlynky, Mlynky 324, 053 76 Mlynky
Obec Dedinky, Dedinky 80, 049 73 Dedinky
Obec Stratená, Stratená 46, 049 71 Dobšinská #adová Jasky#a
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Komenského 52, 041 26, Košice
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE, ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY, Komenského 52, 041 26, Košice
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Komenského 52, 041 26, Košice
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Komenského
52, 041 26, Košice
OKRESNÉ RIADITE#STVO HaZZ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, Brezová 30, 052 01, Spišská Nová Ves
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Štefánikovo námestie #.5, 052 01, Spišská Nová Ves
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Štefánikovo námestie #.5, 052
01, Spišská Nová Ves
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Štefánikovo námestie #.5, 052 01, Spišská Nová Ves
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Štefánikovo námestie #.5, 052
01, Spišská Nová Ves


