OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
STÁLE PRACOVISKO GELNICA
ul. Hlavná l, 056 0l Gelnica

č. 2013/00075/Tu

v Gelnici : 18.04.2013

VYHLÁŠKA

VEC:
Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo - žiadosť o vydanie stavebného
povolenia vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie“, ktorá bude
realizovaná na pozemkoch v katastrálnom území Nálepkovo v lokalite Trosky – rozhodnutie.

ROZHODNUTIE
Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, stále pracovisko Gelnica ako vecne a
miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 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 a podľa §-u 61 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkpch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a špeciálny
stavebný úrad podľa §-u 120 zák. č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 26 ods. 3 vodného zákona na základe
výsledku uskutočneného vodoprávneho konania vedeného podľa § 73 vodného zákona a primerane
podľa § 61 až 65 a 68 stavebného zákona vydáva stavebníkovi:
Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo, IČO : 00329398
podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a primerane podľa § 66 a 68 stavebného zákona
povolenie
na zmenu stavby pred jej dokončením pre vodnú stavbu
„Vodovod, verejná kanalizácia a ČOV Nálepkovo“,
ktorá bude realizovaná na pozemkoch CKN 1457/2, 1430/1, 1100/3, 1226/6, 1227/1, 1228/3,
1229/1, 1229/6, 5757/1, 5847/4, 5772/6 (EKN 1100/2), 5765/1 (EKN 5765/1), 1496/5, 1498/3,
1498/8, 1498/12, 1507/1, 5771/2, 1532/2 (EKN 1507/3), 1498/2 (EKN 1498/2), 5747/1, 5747/6,
5747/7 v katastrálnom území Nálepkovo
pod názvom a podľa PD
„Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo-dokončenie“.
.
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Zmena stavby pred jej dokončením u stavby potrubných rozvodov verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie v obci Nálepkovo (ďalej VV a VK), ktorá bola povolená Obvodným úradom
životného prostredia Spišská Nová Ves rozhodnutiami č. 3567/4/Ke/93 z 13.12.1993, č.
3567/4/1/Ke/93 z 22.8.1994, č. 4149/4/94-Ke z 28.12.1994 a 714/4/1995-Ke zo 14.2.1995 a ešte nie
je zrealizovaná sa týka zmeny trasovania a parametrov potrubia VV a VK v častiach obce
severozápadne pod Čiernou Horou smerom na Hnilčík, Kolónia a Trosky a čerpacích staníc s
havarijnými odtokovými potrubiami ČS 1 (Kolónia) a ČS 2 (Trosky).
Stavba pozostáva zo stavebných objektov (časť z rozsahu uvedeného v projektovej
dokumentácii, ďalej PD, ktorá si vyžadovala vydanie nového územného rozhodnutia):
SO 01 – Kanalizácia
- stoka D-5 (potrubie PVC DN 300) od šachty S 11 po šachtu S 17 a prepoj medzi novou trasou
so šachty S 16 popod tok k pôvodnej trase k S 18 , stoka pokračuje v pôvodne právoplatne
povolenej trase k S 26 a S 1a,
- stoka D-5.1 (PVC DN 300) v celom rozsahu, od S 17 k S1 a S 2,
- stoka D-5a (PVC DN 300) v celom rozsahu od S 24 po šachtu S 1a, S 2a a S 3a,
- výtlak D-5 (HDPE DN90) od ČS 1 po existujúcu gravitačnú kanalizáciu v krajnici štátnej
cesty II/546,
- stoka D- 6.2 (PVC DN 300) v celom rozsahu od S.J. k S 1-S 9,
- výtlak E-1 (HDPE DN90) z ČS 2 do existujúcej gravitačnej kanalizácie,
SO 02 – Čerpacia stanica ČS 1
- 02.1. - NN prípojka k ČS 1
- 02.2. - Odberné el. zariadenie ČS 1
PS 02 ČS 1 - Strojnotechnologická časť
- 02.1. ČS 1 - MaR
SO 03 – Čerpacia stanica ČS 2
- 03.1. - NN prípojka k ČS 2
- 03.2. - Odberné el. zariadenie ČS 2
PS 03 ČS 2 - Strojnotechnologická časť
- 03.1. ČS 2 - MaR
SO 04 – Vodovod
- rad 1 (potrubie HDPE D 110) ako pripokládka k stoke D-5 a D-5a (v úseku S 22 - S 26 - S 1a
- S 2a - S 3a)
- rad 2 (potrubie HDPE D 110) ako pripokládka k stoke D-6.2 (v úseku od S.J. k S 1-Š 9)
- rad 8 (HDPE D 110) ako prípojka k ČS 2.
Stavba bola umiestnená rozhodnutím stavebného úradu Obec Švedlár 2012/1598/URO z
10.12.2012 a čiastočne aj rozhodnutím č. 1118/1992-5-Zu z 2.4.1993 vydaným Obvodným úradom
životného prostredia Spišská Nová Ves, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy.
Súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom vydal stavebný úrad Obec
Švedlár pod č. 2013/11/súhl. z 28.3.2013
Právo na uskutočnenie stavby preukázal stavebník vlastníckym právom k stavebným pozemkom
uvedeným na LV č. 1 - CKN 1457/2, 5772/6 (EKN 1100/2), 5765/1(EKN 5765/1), 1532/2 (EKN
1507/3), 1498/2 (EKN 1498/2), 5747/1, 5747/6, 5747/7 a iným právom uvedeným v budúcich
zmluvách o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a vlastníkmi pozemkov CKN 1430/1,
1100/3, 1226/6, 1227/1, 1228/3, 1229/1, 1229/6, 5757/1, 5847/4, 1496/5, 1498/3, 1498/8, 1498/12,
1507/1, 5771/2.

Povolenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok:
1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie schválenej vo vodoprávnom
konaní. Zmeny oproti overenej PD nie sú prípustné bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy
(ďalej ŠVS).
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2. Projektovú dokumentáciu stavby spracoval RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, Ing.
Klára Prevužňáková, č. opr. 1172*A2, v 4/2012, ako osoba oprávnená pre projektovanie vodných
stavieb a táto tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný vytýčiť stavbu osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti pred jej realizáciou.
4. Pre stavbu budú použité výrobky a materiály zodpovedajúce svojou kvalitou požiadavkám podľa
osobitných predpisov, osvedčenie o vhodnosti výrobkov použitých na stavbe predloží stavebník pri
kolaudačnom konaní.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky oprávneným zhotoviteľom stavby, ktorý bol určený
stavebníkom - RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov. Záznam o odovzdaní a prevzatí
stavby bude tvoriť prílohu návrhu na uvedenie vodnej stavby do užívania.
6. Pri súbehu a križovaní stavby s existujúcimi i novouloženými podzemnými vedeniami je
potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
7. Pri ukladaní potrubia VV a VK na pobrežných pozemkoch tokov Železný potok a Borsučí potok
je stavebník povinný, ak to umožňujú priestorové pomery, ponechať voľný pás pobrežných
pozemkov určený § 49 ods. 2 vodného zákona pre činností správcu toku pri výkone správy toku - 5
m pásmo pri drobných vodných tokoch. V tomto pásme neumiestňovať potrubia a šachty kvôli ich
ochrane pred vplyvom ťažkej techniky a aj s ohľadom na ich ochranu pred účinkom povodňových
prietokov (výnimka iba pri veľmi stiesnených pomeroch).
8. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu, pri zistení archeologického nálezu prerušiť stavebné práce a postupovať podľa § 127
stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevýhnutné opatrenia na jeho ochranu.
9. Dočasné skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy a odpadov budú umiestnené na
stavebnom pozemku, ku ktorému má stavebník vlastnícke právo, bez záberu verejného priestranstva
a pozemkov iných vlastníkov a mimo brehov toku.
10. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je stavebník povinný dodržiavať podmienky rozhodnutí,
súhlasov a vyjadrení dotknutých orgánov ako záväzných stanovísk podľa stavebného zákona
- vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Sp. Nová Ves, stále pracovisko Gelnica ŠSOH č. 2012/00387/Já z 21.8.2012,
- stanoviska Obvodného úradu životného prostredia Sp. Nová Ves, stále pracovisko Gelnica ŠSOPaK č. 2012/00386/De z 16.10.2012,
- záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Spišská Nová Ves č.
2012/002247-8 zo 9.11.2012,
- vyjadrenia VSE a.s. Východoslovenská energetika, Spišská Nová Ves č. 496/JP/5283410/2012
z 15.8.2012.
- vyjadrenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI, Spišská Nová Ves č. ORPZ-SN-ODI4-166/2012 z 22.10.2012,
- záväzného stanoviska Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košiceokolie, Hroncova 13, Košice č. 3/2012/01869 z 30.8.2012,
- vyjadrenia Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice č.
IU-2012/01871-3/9653 z 10.9.2012,
- stanoviska Slovak Telecom, a.s., Bratislava, pracovisko Poprad č. 607392012GL z 8.8.2012,
- stanoviska Obvodného pozemkového úradu Spišská Nová Ves č. A/2012/00427-2-Ku z 26.9.2011
- stanoviska Okresného riaditeľstva Záchranného a hasičského zboru, Spišská Nová Ves č. ORHZSN1-1104-005/2012 z 13.10.2012,
Zostávajúce dotknuté orgány vydali súhlasné záväzné stanoviska bez podmienok.
11. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie všetkých
existujúcich sietí v kolízii so stavbou u ich správcov. Počas prác v blízkosti sietí a v ich ochrannom
pásme zabezpečí dozor ich správcov, výkop vykoná ručne a zabezpečí dôslednú ochranu všetkých
sietí, zásyp rýhy v mieste kolízii so sieťami oznámi správcom vopred. Prípadné poškodenie
existujúcich sietí oznámi bez meškania ich správcom.
12. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby pred vykonaním pretlaku pod štátnou cestou II/546 a
III/546022 a prác v telese miestnych komunikácií, prípadne pred ich využitím na státie vozidiel a
mechanizmov, na výkon prác z komunikácie je povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie
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na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a doložiť predpísané doklady vrátane projektu
dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ, ODI Spišská Nová Ves. Pred započatím prác je
povinný zhotoviteľ požiadať o čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií a určenie dopravného
značenia.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť geodetické zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou
osobou a predložiť ho v mapovej a digitálnej forme spolu so žiadosťou o kolaudáciu stavby.
Zameranie stavby v kolízii s existujúcimi sieťami, cestnou komunikáciou a tokom stavebník
poskytne aj ich správcom.
14. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a ustanovenia
stavebného zákona v jeho platnom znení o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.
15. Stavbou narušené pozemky, drobné stavby a stavby je stavebník resp. zhotoviteľ povinný
uviesť do pôvodného alebo s vlastníkom dohodnutého stavu. Zhotoviteľ stavby je povinný využívať
iba mechanizmy v dobrom technickom stave, aby sa predišlo ich negatívnemu vplyvu na životné
prostredie.
16. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2014. O prípadné predĺženie lehoty ukončenia prác
je potrebné požiadať stavebný úrad s odôvodnením pred uplynutím uvedenej lehoty.
17. Vodoprávne povolenie stráca zo zákona platnosť, ak sa so zriadením vodnej stavby nezačne do
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. So stavebnými prácami je
možné začať po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
18. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu osobám na to oprávneným za účelom vykonania
vodoochranného dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
19. Na stavbe musí byť k dispozícii vodoprávne povolenie, projektová dokumentácia overená
orgánom štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní a príslušné doklady, týkajúce sa
uskutočňovania stavby.
20. Zhotovitelia stavby pred výstavbou sú povinní vypracovať povodňový plán zabezpečovacích
prác v zmysle § 10 ods. 2) písm e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a počas
výstavby sa ním riadiť, rovnako vlastník, správca alebo užívateľ stavby je povinný vypracovať
povodňový plán zabezpečovacích prác pre čas užívania stavby podľa § 10 ods. 2) písm c) a d)
zákona č. 7/2010 Z.z. a predložiť ho na schválenie orgánu ochrany pred povodňami.
21. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný neodkladne oznámiť prípady mimoriadneho
zhoršenia kvality vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia, IŽP Košice, odbor inšpekcie
ochrany vôd, správcovi vodného toku a tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.
22. Stavebník je povinný preukazateľne oznámiť začatie stavby orgánu štátnej vodnej správy 14
dní vopred a v rovnakej lehote aj správcom sietí v kolízii so stavbou, správcovi toku, rybárskeho
revíru, OPÚ Sp. N. Ves a orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
23. Ku konaniu o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník o. i. doloží
- doklady o výsledkoch vykonaných skúšok vodotesnosti kanalizačných potrubí a ČS po osadení,
tlakových skúšok VV potrubí, zápis o dezinfekcii potrubia, revízne správy elektr. zariadení,
- posúdenie orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu stavby do prevádzky,
- geodetické zameranie stavby v digitálnej aj papierovej forme,
- doklady predpísané vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
- prevádzkový poriadok VV spracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových
poriadkov VV a VK doplnený o časť týkajúcu sa povolenej zmeny stavby,
- povodňový plán pre užívanie vodnej stavby.
Podmienky vodoprávneho povolenia môže orgán štátnej vodnej správy zmeniť v záujme
ochrany vôd podľa § 73 ods. 11 vodného zákona.
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Podmienky rozhodnutí,
stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a nájomcu pôdy sú zahrnuté v podmienkach povolenia.
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Odôvodnenie:
Stavebník Obec Nálepkovo podal 30.1.2013 žiadosť o vydanie stavebného povolenia vodnej
stavby „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo“, ktorá bude realizovaná ako zmena stavby
obecného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pred jej dokončením na pozemkoch v
katastrálnom území Nálepkovo v lokalite Trosky, Pod Čiernou Horou a Kolónia. Uvedeným dňom
bolo začaté stavebné konanie. Prílohu žiadosti tvorili projektová dokumentácia stavby spracovaná
zhotoviteľom RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov v 4/2012, kópie katastrálnej mapy,
záväzné stanoviská dotknutých orgánov, kópie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Predmetom konania je zmena stavby pred jej dokončením u stavby potrubných rozvodov verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Nálepkovo, ktorá bola povolená Obvodným úradom
životného prostredia Spišská Nová Ves rozhodnutiami č. 3567/4/Ke/93 z 13.12.1993, č.
3567/4/1/Ke/93 z 22.8.1994, č. 4149/4/94-Ke z 28.12.1994 a 714/4/1995-Ke zo 14.2.1995 a ešte nie
je zrealizovaná. Zmena sa týka zmeny trasovania a parametrov potrubia VV a VK v uvedených
lokalitách a čerpacích staníc s havarijnými odtokovými potrubiami ČS 1 (Kolónia) a ČS 2 (Trosky).
VV a VK je z veľkej časti už v užívaní („Celoobecný vodovod Nálepkovo“ uvedený do užívania
rozhodnutím Okresného úradu Gelnica, odboru životného prostredia č. 00/05799/ŠVS/De z
5.10.2000, Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, SP Gelnica č. 2009/00190/Tu
z 15.5.2009, vetvy kanalizačnej stokovej siete uvedené do trvalého užívania rozhodnutím
Okresného úradu Gelnica, odboru životného prostredia č. 1999/13866/ŠVS/De zo 4.4.2000), VK je
ukončená čistiarňou odpadových vôd, VK a VV budú v časti spoločnej trasy uložené do spoločnej
rýhy. Vyústenie havarijného odtokového potrubia z ČS 1 je do vodného toku Železný potok a z ČS
2 do existujúcej gravitačnej kanalizácie, Źelezný potok križuje stoka D 5, VK a VV v lokalite Pod
Čiernou Horou križuje štátnu cestu II/546, v lokalite Kolónia križuje miestne komunikácie a v
lokalite Trosky križuje miestne komunikácie a štátnu cestu III/546022, vyhotovenie krížení
pretláčaním s chráničkou. Účelom vodnej stavby je zabezpečenie odkanalizovania a vyčistenia
splaškových odpadových vôd z uvedených lokalít obce Nálepkovo a požadovaná zmena bola
vyvolaná novými pomermi v území.
Miestne zisťovanie a ústne rokovanie sa uskutočnilo 21.3.2013. V uskutočnenom vodoprávnom
konaní neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne námietky, stavebník však pri
zabezpečovaní iného práva k stavebným pozemkom CKN 1226/3, 1226/5, kam mala byť časť
stoky D - 5 premiestnená, nedosiahol s vlastníkom pozemkov dohodu, preto v časti stavby podľa
podaného návrhu medzi šachtami S 17 a S 24 pristúpil v priebehu konania k zmene návrhu a v tejto
časti nepožadoval zmenu trasovania pôvodne právoplatne povolenej trasy medzi šachtami S 18
(S20) a S 26 (S27). Preto toto rozhodnutie sa nedotýka pozemkov CKN 1226/3, 1226/5 ani
pôvodnej trasy VK v úseku medzi šachtami S 18 (S20) a S 26 (S27). Stavebník rešpektoval
podmienky určené orgánom ŠVS pre ČS 1 a ČS 2 a dopracoval PD vo forme doplnku - dopracoval
havarijné odtoky z ČS a spôsob vyrozumenia obsluhy a tým zabezpečil ochranu územia pred
vyliatim hygienicky závadnými OV z ČS na terén. Podmienky stanovísk správcov sietí a ďalších
dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach tohoto rozhodnutia. Projektová dokumentácia
vodnej stavby je spracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu.
Stavba neovplyvní negatívne vodné zdroje ani povrchové toky.
V konaní bolo konštatované, že výstavbou a budúcim užívaním vodnej stavby nebudú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania. Stavba svojím charakterom prispeje k zabezpečeniu ochrany životného prostredia,
neovplyvní negatívne zložky životného prostredia a preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
Z dôvodu, že sa jedná o líniovu stavbu a kvôli veľkého počtu účastníkov konania sa
rozhodnutie doručuje fyzickým osobám ako účastníkom konania verejnou vyhláškou. Rozhodnutie
sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a 54 zák. č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho oznámenia na Obvodný úrad
životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko v Gelnici .
Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 17 vodného zákona nie je preskúmateľné súdom.
Správny poplatok z dôvodu oslobodenia žiadateľa od poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.
145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neurčuje.
Prílohy pre žiadateľa:
l. Projektová dokumentácia vodnej stavby overená schvaľovacou klauzulou povoľujúceho orgánu
Doručuje sa účastníkom konania:
1. Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo - stavebník
2. Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo – prevádzkovateľ VK a VV
3. RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
4. Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 040 01 Košice
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nálepkovo, 053 33 Nálepkovo
6. Slovenský pozemkový fond, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
7. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
8. Verejnou vyhláškou ostatní účastníci

Na vedomie :
9. Obec Švedlár, 053 34 Švedlár 87– určený miestne príslušný stavebný úrad
10. AVARM, s.r.o., Budovateľská 131, 058 01 Poprad
11. VEZ, a.s., Východoslovenská energetika a.s., Elektrárenská 2, Spišská Nová Ves
12. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
13. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice-okolie, Hroncova 13, 040 01 Košice
14. Obvodný pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves
15. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves
16. Okresné riaditeľstvo Záchranného a hasičského zboru, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
17. Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
19. Krajský pamiatkový úrad Košice, stredisko Spišská Nová Ves, Nám.Majstra Pavla 41, 05401 Levoča
20. Slovak Telecom, a.s., Poštová 8, 042 10 Košice
21. Obvodný úrad životného prostredia Sp. Nová Ves, stále pracovisko Gelnica-ŠVS
22. Obvodný úrad životného prostredia Sp. Nová Ves, stále pracovisko Gelnica-ŠSOH
23. Obvodný úrad životného prostredia Sp. Nová Ves, stále pracovisko Gelnica-ŠOPaK

Ing. Dušan Krajňák
prednosta
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