OBEC MARGECANY
stavebný úrad
Číslo: 904/2019/SP-VV

V Margecanoch, dňa 09.03.2020

OZNÁMENIE
o stavebnom povoleni podl‘a
66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (,‚stavebný zákon“), v zneni neskorších predpisov
verejnou vyhláškou.
Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom podadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
zastúpená starostom obce, Ing. Igorom Petňkom, ako správnym orgánom podľa 13 ods.
5 zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, týmto
oznamuje
účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorých vlastnícke alebo mé práva
k pozemkov včítane susedných pozemkov móžu byt‘ rozhodnutím dotknuté, že dňa
09.03.2020 bob vydané stavebné povolenie Č. 904/2019/SP vo veci Bc. Branislav
Holotňák a Mgr. Petra Holotňáková, Hůrka 562/22, 055 01 Margecany novostavba
„RODINNY DOM Hůrka“ na pozemku parc. C KN 44/29 trvalý trávny porast, parc.
C KN 44/28 trvalý trávny porast, parc. C KN 44/27 trvalý trávny porast (E KN 394),
parc. C KN 44/26 ostatná plocha ( E KN 394, E KN 393, E KN 423/1), parc. C KN 44/2 1
ostatná plocha, parc. C KN 44/22 zastavaná plocha a nádvode (E KN 423/2), parc. C KN
45/13 zastavaná plocha a nádvorie, parc. C KN 44/7 zastavaná plocha a nádvorie (E KN
39 1/2), parc. C KN 746/2 zastavaná plocha a nádvoňe (E KN 429/8), katastrálne územie
Margecany rozhodnutie, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.
—

-

—

Ked‘že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a stavebnému úradu nie sú
známi všetci účastníci konania a ich pobyt, oznamuje sa rozhodnutie verejnou vyhláškou
podľa ust. * 69 stavebného zákona aust. * 26 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Poučenie:
Podľa 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 d í odo dňa oznámenia
rozhodnutia prostredníctvom obce Mgecany. Deň doruče ia j pd oznámení verejnou
vyhláškou 15. deň jej vyvesenia. .ď
ĺř

Ing. Igor Petrik
starosta obce
Príloha verejnej vyhlášky:
Stavebné povolenie Č. 904/2019/SP zo dňa 09.03.2020
Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.
Vyvesené dňa:

q.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.

—

OBEC MARGECANY
Obchodná 7, 055 01 Margccany

Číslo: 904/2019/SP

V Margecanoch 09.03.2020

Vec:
Bc. Branislav Holotňák a Mgr. Petra Holotňáková, Hůrka 562/22, 055 01 Margecany návrh
na vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní s územným konaním stavby „RODINNY
DOM Hůrka“ na pozemku parc. C KN 44/29 trvalý trávny porast, parc. C KN 44/28 trvalý
trávny porast, parc. C KN 44/27 trvalý trávny porast (E KN 394), parc. C KN 44/26 ostatná plocha
E KN 394, E KN 393, E KN 423/l), parc. C KN 44/21 ostatná plocha, parc. C KN 44/22
zastavaná plocha a nádvorie (E KN 423/2), parc. C KN 45/13 zastavaná plocha a nádvorie, parc. C
KN 44/7 zastavaná plocha a nádvode (E KN 39 1/2), parc. C KN 746/2 zastavaná plocha a nádvorie
(E KN 429/8), katastrálne územie Margecany rozhodnutie.
—

-

—

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Obec Margecany ako vecne a územne pdslušný stavebný úrad podľa * 117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom podadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a podľa * 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pösobnosti z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územně celky, zastúpená starostorn obce, Igorom Petrikom, ako
správnym orgánom podľa * 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zdadení v znení
neskorších predpisov, prerokovala v zlúčenom územnom a stavebnom konaní návrh a žiadost‘
vyššie uvedených žiadaterov s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi
konania.
Na základe výsledkov územného konania spojeného so stavebným konaním stavebný úrad
podľa 66v spojení s 39 stavebného zákona vjeho platnom znení
povoľuje stavbu:
„RODINNÝ DOM

-

Hůrka“

na pozemku parc. C KN 44/29 trvalý trávny porast, parc. C KN 44/28 trvalý trávny porast, parc. C
KN 44/27 trvalý trávny porast (E KN 394), parc. C KN 44/26 ostatná plocha ( E KN 394, E KN
393, E KN 423/1), parc. C KN 44/21 ostatná plocha, parc. C KN 44/22 zastavaná plocha a nádvorie
(E KN 423/2), parc. C KN 45/13 zastavaná plocha a nádvorie, parc. C KN 44/7 zastavaná plocha
a nádvorie (E KN 39 1/2), parc. C KN 746/2 zastavaná plocha a nádvode (E KN 429/8), katastrálne
územie Margecany
pre stavebníkov:
Bc. Branislav Holotňák a Mgr. Petra Holotňáková, Hůrka 562/22, 055 01 Margecany
Stavba „RODINNÝ DOM
Hůrka“ má charakter novostavby a zahřňa aj prípojky
Navrhovaná
inžinierskych sjetí.
stavba je samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený
rodinný dom s půdorysnými rozmermi 17,65 m x 8,00 rn, so sedlovou strechou.
-

Dispozičně riešenie:
I .NP: garáž, sklad, šatňa, kúpel‘ňa s WC, odpočinková miestnosť, sauna;
2.NP: zádverie, kuchyňa. obývacia izba s jedálňou, chodba, 3 x obytná izba, 2 x kúpeľňa s WC,
technická miestnosť.

Príslušenstvo rodinného domu
plochy, terénne úpravy.

—

vodovodná prípojka, žumpa, zemná NN prípojka, spevnené

V zmysle energetického posudku novostavby rodinného domu a na základe globálneho
ukazovateľa energetickej hospodárnosti, čím je primárna energia v kWW(m2.a) je stavba zaradená
do energetickej tňedy Al v zmysle zákona Č. 555/2005 Z. z. o energetickej certifikácň budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Právo uskutočnif stavbu na pozemku stavebníci preukázali listom vlastníctva Č. 1846 pre k. ú.
Margecany a „mým právom k pozemku“ v zmysle predložených nájomných zmlúv o užívaní
pozemku, zmlúv o zriadení vecného bremena spojeného s pozemkom a súhlasu vlastníka pozemku
s umiestnením elektrickej prípojky na parcele E KN Č. 429/8.
Pre umiestncnie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Rozsah a umiestnenie stavby podl‘a zakreslenia na podklade katastrálnej mapy v situácii
v mierke 1:300, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia s parametrami polohového osadenia
stavby: novostavba rodinného domu bude osadená na parc. C KN Č. 44/29 trvalý trávny
porast, katastrálne územie Margecany. Vzdialenost‘ rodinného domu od spoloČnej hranice
parcely C KN Č. 44/1 (E KN 396) bude min. 2,00 m, od parcely C KN Č. 44/25 (E KN 394)
min. 1,0 m, od parcely C KN Č. 34/4 (E KN 570) min. 22,00, od parcely 44/28 min. 17,0 m.
2. Výškové osadenie: výška stavby od úrovne 1. np: 6,53 m.
3. Prístup k stavbe je prístupovým a príjazdovým chodníkom z verejnej komunikácie a po
vlastnom pozemku.
4. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v tomto konaní, ktorá je súčast‘ou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu stavby
vyhotovil Ing. arch. Peter Jakubišin, Olše 35, 055 01 Margecany reg. č. 2290AA. Zmeny
stavby oproti tejto dokumentácii sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu
stavebného úradu.
5. Stavebník zabezpečí vytýČenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou
osobou na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá
stavebník.
6. Stavebné práce budú uskutoČňované dodávateľsky, zhotovitel‘om spoločnost‘ou KANOMIS,
s. r. o., Hlavná22S/146, 05601 Gelnica.
77 ods. 2 zákona o odpadoch póvodcom odpadov vznikajúcich v dósledku
7. V zmysle
uskutočňovania stavebných prác pre fyzické osoby je ten, kto uvedené práce vykonáva.
8. Póvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby a je
povinný nakladat‘ s odpadmi v súlade 50 zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými
právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti držitel‘a
odpadov ustanovené 14 zákona o odpadoch).
9. Vzniknuté odpady triedit‘ podl‘a jednotlivých druhov odpadov v zmysle Katalógu odpadov.
10. Utdedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a
kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby tak, aby nemohlo dójsť k ohrozeniu alebo
poškodeniu životného prostredia.
11. Dodržiavať ustanovenia 8 vyhlášky MZP SR Č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Zhromažd‘ovanie odpadov a skladovanie
odpadov.
12. V prípade vzniku nebezpečných druhov odpadov dodržiavať ustanovenia * 25 zákona
o odpadoch.
13. Odpady odovzdať na účel ich zhodnotenia alebo zneškodnenia len organizácii oprávnenej
nakladat‘ s odpadmi podfa zákona o odpadoch, pričom je potrebné prednostne zabezpeČiť
zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením.
—
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14. Zeminu z výkopových zemných prác je možné použiť na spätné zásypy a úpravu terénu v
mieste stavby, prípadne zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenou
organizáciou na nakladanie s odpadmi.
15. S komunálnymi odpadmi, ktoré budů vznikat‘ počas realizácie a užívania stavby nakladať v
súlade so všeobecne závázným naňadením obce Margecany, ktorá ňadi a zároveň
zodpovedá za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na svojom
území.
16. V kolaudačnom konaní stavby predloží stavebník stavebnému úradu doklady o spósobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov.
17. Pri realizácii stavby dodržaf podmienky vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a
správcov sietí ako záväzných stanovísk podľa stavebného zákona:
a. vyj adrenie Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
orgánu štátnej správy ochrany pdrody a krajiny č. OU-GL-OSZP-20 19/000604 zo dňa
10.7 .20 19;
Stavebné práce budú realizované iba v pracovnom pruhu stanovenom v projektovej
dokumentácii stavby.
Výkopovú a prebytočnú zeminu vhodne zhodnotit‘, s dórazom na ochranu plóch
významných z hl‘adiska ochrany biodiverzity (mokrade, lokálne prameniská,
fřagmenty starých ramien apod.) a ochrany biotopov vo vol‘nej kraj me.
Nezastavané časti pozemku doporučujeme vyrovnat‘, zatrávniť resp. osadit‘ zeleňou
prednostne v skladbe póvodných druhov drevín, krov resp. polokrov.
-

-

-

b. vyjadrenie prevádzkovatel‘a distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a. s.
Mlynská 31, Košice kprojektovej dokumentácii č. 13421/2019 zo dňa 26.07.2019
s podmienkami;
c. vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Poprad č. 016040/2019 zo dňa 01.08.2019 k územnému a stavebnému konaniu k vodovodncj
pripojke s podmienkami;
d. stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor
k pripravovanému zámeru na pol‘nohospodárskej póde č. OU-SN-PLO-2020/004567-2Ku zo dňa 4.2.2020 ač. OU-SN-PLO-2020/004954-2-Ku zo dňa 17.2.2020
s podmienkami:
e. vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. Bratislava k existencii telekomunikačných vedení
a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sjetí spoločnosti Slovak
Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. číslo 6612001283 zo dňa 17.01.2020;
f. vyjadrenie SPP
distribúcia a. s. Bratislava k umiestneniu stavby z hľadiska
bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0223/20 19/Uh
zo dňa 18.3.2019, TDřNS/0257/2019/Va zo dňa 07.08.2019;
g. závázné stanovisko obce Margecany súhlas na vydanie rozhodnutia na povolenie
stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia č. 624/2019 zo dňa 18.9.2019;
h. vyjadrenie obce Margecany k realizácii žumpy č. 625/2019/Vy zo dňa 18.09.2019
s podmicnkami;
i. stanovisko Pozemkového spoločenstva vlastníkov Margecany k napojeniu NN vedenia
na pozemku E KN č. 429/8 zo dňa 01.02.2020 bez pripomienok.
‚

—

—

18. Počas stavebných prác dbat‘ na ochranu verejného poriadku, na čistotu miestnych
komunikácii a ochranu zelene.
19. Zásobovanie vodou je dešené novou vodovodnou prípojkou z verejnej vodovodnej siete.
20. Odvedenie splaškových vód je riešené novou kanalizačnou prípojkou do novozriadenej
železobetónovej žumpy.
21. Objekt stavby bude napojený na NN sjet‘ prostredníctvom novej prípojky z verejného
distribučného vzdušného vedenia.
3

22. Dažďové vody budú zvedené do zbemej nádoby umiestnenej na pozemku stavebníka.
23. V rodinnom dome je navrhované vykurovanie tepelným čerpadlom a dopinkové
vykurovania krbom na pevné palivo. Pdprava teplej úžitkovej vody je riešená tepelným
čerpadlom so zásobníkom tepiej vody s objemom 188 1.
24. Pred realizáciou akýchkoľvek výkopových prác na stavbe sú stavebníci povinní zabezpečit‘
presné vytýčenie verejných sieti ich príslušnými správcami. Križovanie a súbeh sjeti musia
byť dešené v zmysle piatnej STN 73 6005 Pdestorová úprava vedení technického
vybavenia.
25. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zaňadení.
26. Pri uskutočňovaní stavby musia byt‘ dodržané ustanovenia stavebného zákona v jeho
platnom znení o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vykonávacej
vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
27. Pre stavebné konštrukcie budú použité stavebné výrobky a materiály zodpovedajúce svojou
kvalitou a vlastnosťami požiadavkám podľa osobitných predpisov. Osvedčenie o akosti
použitých výrobkov predioží stavebník stavebnému úradu v koiaudačnom konaní stavby.
28. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu začiatok uskutočňovania
stavebných prác min. 7 dní vopred.
29. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu osobám na to oprávneným za účelom
vykonania štátneho stavebného dohľadu a viesť o priebehu stavby stavebný denník.
30. Na stavbe musí byt‘ k dispozícii projektová dokumentácia overená stavebným úradom
v stavebnom konaní a všetky prislušné doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
31. Po ukončení stavebných prác a pred začatím užívania je stavebník povinný podaf návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby v zmysle 76 stavebného zákona v jeho piatnom
znení.
32. Stavba musí zodpovedať energetickým požiadavkám platným od 1. 1. 2016. Pri
kolaudačnom konaní predložiť energetický certifikát budovy v zmysle zákona č. 55 5/2005
Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.
33. Lehota dokončenia stavby je do 31. 12. 2021. O predlženie určenej lehoty je potrebné
v odóvodnenom prípade požiadať stavebný úrad v dostatočnom predstihu.
34. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.
35. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od
nadobudnutia jeho právoplatnosti. Toto rozhodnutie je závázné aj pre právnych nástupcov
stavebníkov.
36. Správny poplatok určený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych popiatkoch v znení
neskorších predpisov v celkovej výške 50,- € bol zaplatený v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Margecanoch dňa 27.01.2020.
—

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky účastnfkov konania.

ODÓVODNENIE:
Bc. Branislav Hoiotňák a Mgr. Petra Hoiotňáková, Hórka 562/22, 055 01 Margecany,
vzastúpcní Ing. Dušanom Holotňákom, Hórka 562/22, 055 01 Margecany podali dňa 30.12.2019
na Obecnom úrade v Margecanoch návrh na vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní
s úzernným konaním stavby „RODRiNY DOM Hňrka“ na pozemku parc. C KN 44/29 trvalý
trávny porast, parc. C KN 44/28 trvalý trávny porast, parc. C KN 44/27 trvalý trávny porast (E KN
394), parc. C KN 44/26 ostatná plocha ( E KN 394, E KN 393, E KN 423/i), parc. C KN 44/21
ostatná plocha, parc. C KN 44/22 zastavaná plocha a nádvorie (E KN 423/2), parc. C KN 45/13
-
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zastavaná plocha a nádvorie, parc. C KN 44/7 zastavaná plocha a nádvoríe (E KN 39 1/2), parc. C
KN 746/2 zastavaná plocha a nádvorie (E KN 429/8), katastrálne územie Margecany. Týmto dňom
bob začaté územné konanie o umiestnení stavby, pričom stavebný úrad spojil územně konanie so
stavebným konaním v zmysle *39a ods. 4. stavebného zákona.
Stavebníci pripojili k svojmu návrhu doklady predpisané zákonom: doklad o vlastníctve
pozemku, doklady preukazujúce „mé právo k pozemku“ v zmysle predloženýeh nájomných zmlúv
o užívaní pozemku, zmlúv o zňadení vecného bremena spojeného s pozemkom a súhlasu vlastníka
pozemku s umiestnenim elektrickej prípojky na parcele E KN Č. 429/8, kópiu katastrálnej mapy,
projektovú dokumentáciu, stanoviská dotknutých orgánov a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Stavebný úrad oznámil listom zo dňa 23.01.2020 účastnikom konarňa a dotksrntým orgánom
začatie úzernného konania zlúčeného so stavebným konaním v zmysle * 39a ods. 4 stavebného
zákona, nakoľko sa jedná ojednoduchú stavbu a nadadil ústne rokovanie spojené s miestnym
zisťovaním. ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2020. Podmienky vyplývajúce z priebehu konania.
stanovísk dotknutých orgánov. námietok účastníkov konania a projektovej dokumentácie boli
zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v spojenom úzenmom a stavebnom konaní preskúmal predbožený návrh z hľadísk
uvedených v 37, 62 a 63 stavebného zákona vjeho platnom zneni.
Na základe tohto preskúmania stavebný úrad dospel k záveru. že uskutočnením stavby nebudú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené alebo obmedzené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania.
Projektová dokumentácia splňa všetky technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad
v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia za podmienok
uvedených v tomto rozhodnutí.
Na základe týchto skutočností bob potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
POUČENIE:
Podľa 54 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoršich predpisov proti tomuto
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ato
prostrednictvom obce Margecany. Toto rozhodnutie je preskúmatefné súdom podľa zákona č.
162/2015 Z. z. Správny súdnv podadok, ak účastník konania pred právoplatnosťou rozhodnutia
vyčerpal všetky predchádzajúce opravné prostriedky.
Prílohy pre stavebníka:
I x projektová dokumentácia overená stavebným úradorn

-

Ing. Igor Petrik
starosta obce

V

*

Rozhodnutie sa doručí:
1. Ing. Holotňák Dušan, Hörka 562/22, 055 01 Margecany sp]nornocnený zástupca stavebníkov,
prenajímateľ stavbou dotknutého pozemku
2. Zecová Mária, Prešovská 17, 055 01 Margecany sused, povinný z vecného bremena
3. Mesároš Ján, Jamá 584/57, 055 01 Margecany— sused, povinný z vecného bremena
4. Hricková Mária, Krosnianska 693/1, 04001 Košice sused, povinný z vecného bremena
5. MUDr. Hricko Jozef, Jána Francisciho 1673/13, 054 01 Levoča sused, povinný z vecného
bremena
—

—

—

—
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Ing. Homoľová Mária, Partizánska 44, 055 01 Margecany sused, povinný z vecného bremena
Belenský Imrich, Partizánska 46, 055 01 Margecany sused, povinný z vecného bremena
Rovderová Zora, Pri prameni 6, 054 01 Levoča sused
Banyaiová Zelmira, Olivová 19, 040 01 Košice sused
Ing. Hdcko Marián, Obrancov mieru 5, 040 01 Košice sused
Ing. Hricko František, Cordákova 9, 040 23 Košice sused
Agrodružstvo, Hnilecká 17,05601 Gelnica—sused
Fotta Stefan sused upovedomený verejnou vyhláškou
Gajdoš Martin, 26. nov. 1508/8,06601 Humenné—sused
Vargová Anna sused upovedomený verejnou vyhláškou
Fotta Imrich sused upovedomený verejnou vyhláškou
Varga Imrich sused upovedomený verejnou vyhláškou,
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Mgr. Smutková Danica, Pugačevova 1385/1 5, 06601 Humenné sused
Pozemkové spoločenstvo vlastníkov Margecany, Mgr. Peter Popadič, Prešovská 68/6, 05501
Margecany
21. Ing. Holotňáková Jana, Hórka 562/22, 055 01 Margecany prenajímateľ stavbou dotknutého
pozemku
22. Ing. Majláth, Hórka 563/23, 055 01 Margecany— prenajímateľ stavbou dotknutého pozemku
23. Mgr. Majláthová Zuzana, Hórka 563/23, 055 01 Margecany prenajímatel‘ stavbou dotknutého
pozemku
24. Mgr. Fritschová Gabriela, Slovenská 18, 056 01 Gelnica povinný z vecného bremena
25. Fritsch Vladimír, Slovenská 18, 056 01 Gelnica povinný z vecného bremena
26. Ing. Kaľavský Martin, Hlinná 178/6, 055 01 Margecany povinný z vecného bremena
27. Ing. arch. Jakubišin Peter, Olše 35, 055 01 Margecany projektant
28. KANOMIS, s. r. o., Hlasná 225/146, 056 01 Gelnica zhotoviteľ
Na vedomie:
29. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
30. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/l 7, 058 89 Poprad
3 1. SPP Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
32. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
33. Obec Margecany tu
6.
7.
8.
9.
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19.
20.
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