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Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 

ods. 1) 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“). 

 

a) Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Majstra Pavla 59, 

054 01 Levoča, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Modernizácia rekreačno 

– športového strediska v Levočskej Doline“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 

ods. 2 písm. b) zákona. 

  

Príslušný orgán  Okresný úrad Levoča 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie Majstra Pavla 59 

054 01 Levoča 

Názov navrhovanej činnosti  Modernizácia rekreačno – športového strediska 

v Levočskej Doline 

Miesto realizácie k.ú. Levoča, okres Levoča,  

parcely CKN č. 7013/53, 6862/1 

Predmet činnosti  Predmetom realizácie navrhovanej činnosti je zmena 

časti profilu súčasnej zjazdovej trate „Detská“ a v 

nadväznosti na túto zmenu aj preloženie lyžiarskeho 

vleku. Dôjde k premiestneniu hornej časti zjazdovej 

trate do novej polohy a súčasne bude preložený 

lyžiarsky vlek z pôvodného miesta do novej polohy 

zjazdovej trate. Plocha novej časti zjazdovej trate je 

5937,82 m2 (cca 5938 m2), dĺžka 189,40 m. 

Navrhovaná zjazdová trať ďalej  pokračuje ďalších 

cca 50 m po existujúcej zjazdovke. Celková dĺžka 

zjazdovej trate „Detská“ tak bude cca 240 m.  Šírka je 

cca 29 m. Spodná časť zjazdovej trate bude zachovaná 

v súčasnej polohe, jej výmera je 5050,70 m2 (cca 

5051 m2). Bude tu umiestnený lanový vlek a časť 

zjazdovej trate bude určená na sánkovanie.  

Kapacita navrhovanej lyžiarskej trate ostane 

zachovaná, t.j. cca 600 osôb za hodinu. Súčasná 

infraštruktúru, inžinierske siete a odvodňovaco-

zasakovací systém, vybudovaný v spodnej časti 

zjazdovky, bude využívaný aj naďalej.   

Navrhovateľ  ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 

3292/3, 058 01 Poprad,  IČO: 36 168 335 

 

b) Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Majstra Pavla 59, 

054 01 Levoča ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach  posudzovania vplyvov na 

životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona začal správne konanie v predmetnej veci 

podľa § 18 ods. 3 zákona č, 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov dňom 10.02.2020, doručením zámeru navrhovateľom. 
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c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je 

možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 
 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:  

  Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a, zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov (variant 2,3 a 4). 

 Rozhodnutie o využití územia podľa § 39b, zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

 Stavebné povolenie podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (variant 2,3 a 4). 

 Povolenie na terénne úpravy podľa § 71 ods.1 a) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

 Rozhodnutie o dočasnom vyňatí lesných pozemkov podľa § 7 ods.1 zákona č. 326/2005 o 

lesoch v znení neskorších predpisov. 

 Povolenie výnimky zo zákazu niektorých činností uvedených v § 31 ods. 6  zákona č. 

326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov. 

 Súhlas na zasahovanie do biotopu európskeho významu podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

 

e) Neuvádzame. 
 

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-rekreacno-sportoveho-strediska-

v-levocskej-doline 

 kde je zverejnené oznámenie o navrhovanej činnosti vrátane príloh. 

 

Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru 

informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do 

zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa 

môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti  sprístupnený najmenej po dobu 21 

dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

  

g) Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od 

jeho zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva životného prostredia alebo od 

zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona na adresu: 

 Okresný úrad Levoča  

 Odbor starostlivosti o životné prostredie 

 Námestie Majstra Pavla 59 

 054 01 Levoča 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je  doručené v stanovenej  lehote 

prostredníctvom dotknutej obce. 

Povoľujúci orgán Mesto Levoča, stavebný úrad, Námestie Majstra Pavla 4/4,     

054 01 Levoča 

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-rekreacno-sportoveho-strediska-v-levocskej-doline
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-rekreacno-sportoveho-strediska-v-levocskej-doline
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h) Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 

ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa 

pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, 

odpisy a výpisy) na tunajšom úrade. 

 

i) Neuvádzame 


