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Vec
„Upozornenie na výskyt chránenej rastliny a chráneného živočícha v zmysle § 4 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Lokalita Slavkovský jarok a Huncovský lesík“ – upozornenie
orgánu ochrany prírody a krajiny a nariadenie ústneho pojednávania.

Anton Potaš, ul. Mučeníkov 18, 060 01 Kežmarok, strážca prírody, podaním na tunajší úrad doručeným dňa
18.02.2021 oznámil tunajšiemu úradu výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín, ktoré by mohli ohroziť
územnopánovacie aktivity obce Huncovce a obce Malý Slavkov, v súvislosti s vydaným územným rozhodnutím
o umiestnení stavby č. SÚ-5617/2020-Pk zo dňa 25.01.2021, stavebným úradom Huncovce, Hlavná 29, 059 92
Huncovce, pre stavebníka PAT3, spol. s r.o., IČO: 46 907 076.

V zmysle oznámenia v lokalite Slavkovský jarok a Huncovský lesík boli zistené chránené živočíchy:
• Mihuľa potočná (Lampetra planeri), Sova dlhochvostá (Strix uralensis), Sova obyčajná (Strix aluco), Kuvičok
vrabčí (Glaucidium passerinum), Tesár čierny (Dryocopus martius), Rybárik riečny (Alcedo atthis), Strakoš
obyčajný (Lanius collurio), Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torguata), Bobor vodný (Castor fiber), Vydra riečna
(Lutra lutra).

V lokalite Huncovský lesík bola zistená chranená rastlina európského významu:
• Bielomach sivý (Leucobryum glaucum).

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a podľa § 64 ods.1 písm.
d) zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody
a krajiny“), ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v prvom stupni v súlade s ust. § 68 písm. e) zákona o
ochrane prírody a krajiny rozhodnúť v súlade s § 8 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny upozorňuje dotknuté
subjekty na výskyt chránenej rastliny a chráneného živočícha, na obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z § 34 a §
35 zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v
súlade s § 21 ods. 1 správneho poriadku k predmetnému podaniu nariaďuje ústne pojednávanie na deň:

- 09. 03. 2021 o 10.00 hod. -
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so stretnutím účastníkov v budove Obecného úradu Huncovce, Hlavná 29, 059 92 Huncovce, zasadacia miestnosť.

Zároveň sa obraciame na starostu Obce Huncovce s požiadavkou o poskytnutie rokovacej miestnosti.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky ku prejedávanej veci najneskôr pri ústnom
pojednávaní, na neskôr podané námietky a pripomienky účastníkov konania správny orgán neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku majú účastníci konania možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Príloha:
- Podanie Antona Potaša, strážcu prírody, zo dňa 18.02.2021.

Na vedomie
Obec Huncovce, stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 1

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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