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R O Z H O D N U T I E 
 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Košice, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice”) ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

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

§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“), podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v spojení s  § 30 ods. 1 

písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) 

 

z a s t a v u j e    k o n a n i e 

 

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5872-

35075/2007/Vel/750170104 zo dňa 29.10.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami 

IŽP Košice č. 6235-22244/2008/Mil/750170104/Z1 zo dňa 30.06.2008 a č. 762-2168/2011/ 

Mil/750170104/Z2 zo dňa 28.01.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), pre prevádzku 

,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie 

o povolení stavby ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa - rozšírenie 

kapacity, IV. kazeta“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KNC (KNE) 4332/10, 

4332/12, 4332/11, 4332/15, 4332/3, 4332/4 (4470, 4469, 4468, 4466, 4465, 4461, 4459, 4460, 

4455, 5536/1, 4449, 4450, 4457, 4458, 4462, 4464, 4467, 3966, 4463, 4596, 3967, 3968/1, 

3968/2, 3969, 3970, 3971, 3972 a 3973), 4609/3 (4596 a 4449), 4609/5 a 4609/8 

v katastrálnom území Stará Ľubovňa, 
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prevádzkovateľovi - stavebníkovi: 

 

obchodné meno:  EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 

sídlo:  Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 

IČO:  361 684 75 

 

pretože prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

pre prevádzku ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“ nepredložil nasledovné prílohy 

podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z.“): 

-  originál resp. úradne overenú kópiu dokladu (napr. nájomná zmluva), ktorým 

prevádzkovateľ - stavebník preukáže, že má k pozemku parc. č. KNE 3969, kat. úz. Stará 

Ľubovňa, na ktorom je umiestnená navrhovaná stavba ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Skalka, Stará Ľubovňa - rozšírenie kapacity, IV. kazeta“ v prevádzke ,,Skládka pre nie 

nebezpečný odpad Skalka“, iné právo v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho 

oprávňuje zriadiť na pozemku navrhovanú stavbu.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

Dňa 06.05.2015 bola na IŽP Košice doručená žiadosť spoločnosti EKOS, spol. s r.o. 

Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, zastúpenej Ing. Milošom Beharkom,  

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves, vo veci 

vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Skalka“. Predmetom žiadosti je vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie 

na uskutočnenie stavby ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa - 

rozšírenie kapacity, IV. kazeta“, umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území Stará 

Ľubovňa, prevádzkovateľovi - stavebníkovi EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 

064 01 Stará Ľubovňa. 

 

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne 

konanie v súlade s § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nebola spracovaná 

v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z. z. a neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu 

rozhodnutia, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude 

stavebné povolenie na uskutočnenie stavby ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará 

Ľubovňa - rozšírenie kapacity, IV. kazeta“, preto konanie v predmetnej veci rozhodnutím 

č. 4817-19410/57/2015/Ber,Mer/750170104/Z3-SP-PK zo dňa 02.07.2015 prerušil a vyzval 
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prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu žiadosti v potrebnom rozsahu v lehote 90 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania a súčasne prevádzkovateľa – stavebníka 

upozornil, že ak v určenej lehote nebude odstránený nedostatok žiadosti, IŽP Košice konanie 

v predmetnej veci podľa § 16 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zastaví. Rozhodnutie 

o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi – stavebníkovi doručené dňa 13.07.2015 a lehota 

na doplnenie podkladov predloženej žiadosti uplynula dňa 12.10.2015. 

 

Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť doplnil dňa 28.09.2015 a 03.12.2015, 

avšak nepredložil na IŽP Košice požadované prílohy uvedené v rozhodnutí č. 4817-19410/ 

57/2015/Ber,Mer/750170104/Z3-SP-PK zo dňa 02.07.2015, preto IŽP Košice rozhodnutím 

č. 1440-5178/2016/Ber,Mer/750170104/ZK zo dňa 15.02.2016 zastavil konanie v predmetnej 

veci. Rozhodnutie o zastavení konania bolo prevádzkovateľovi – stavebníkovi doručené dňa 

25.02.2016.  

 

Proti rozhodnutiu o zastavení konania č. 1440-5178/2016/Ber,Mer/750170104/ZK 

zo dňa 15.02.2016 podal prevádzkovateľ – stavebník v zákonom stanovenej lehote odvolanie 

zo dňa 07.03.2016, doručené na IŽP Košice dňa 08.03.2016. Prevádzkovateľ – stavebník 

k podanému odvolaniu doložil: 

a)  originál kópie katastrálnej mapy územia, na ktorom je navrhovaná stavba umiestnená 

zo dňa 04.03.2016, 

b)  overenú kópiu geometrického plánu č. 136/2007 úradne overeného Správou katastra 

v Starej Ľubovni dňa 23.07.2007 pod číslom 398/07, 

c)  overenú kópiu rozhodnutia č. 2007/00902-VD o odňatí poľnohospodárskej pôdy v danej 

lokalite. 

 

IŽP Košice listom č. 1440-10887/2016/Ber,Mer zo dňa 04.04.2016 postúpil podľa 

§ 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní podané odvolanie vrátane spisového 

materiálu na Slovenskú inšpekciu životného prostredia – ústredie – útvar integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“).  

 

Inšpekcia, ako odvolací orgán, preskúmala odvolanie prevádzkovateľa – stavebníka 

a celý spisový materiál a rozhodnutím č. 4602-16481/27/2016/Šop zo dňa 26.05.2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2016, doručeným na IŽP Košice dňa 13.06.2016, zrušila 

rozhodnutie IŽP Košice č. 1440-5178/2016/Ber,Mer/750170104/ZK zo dňa 15.02.2016 a vec 

vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie.  

 

Na základe uvedeného IŽP Košice rozhodnutím č. 1440-24310/2016/Ber,Mer/ 

750170104/Z3-SP-PK zo dňa 02.08.2016 prerušil konanie v predmetnej veci s  tým, 

že prevádzkovateľ má v lehote do 60 dní doložiť IŽP Košice nasledovné prílohy žiadosti: 

a) originál výpisu z katastra nehnuteľností ku všetkým pozemkom a stavbám, v ktorých je 

alebo má byť povoľovaná prevádzka a stavba umiestnená, b) celkovú situáciu osadenia 

stavby, ktorá je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanú 

oprávnenou osobou, c) rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov  a obce k navrhovanej stavbe a projektovej dokumentácii stavby. 
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Po doplnení príloh žiadosti v zmysle rozhodnutia č. 1440-24310/2016/Ber,Mer/ 

750170104/Z3-SP-PK zo dňa 02.08.2016, ktorých súčasťou bol aj výpis z listu vlastníctva 

č. 4878 zo dňa 29.04.2015 vydaný Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom 

a nájomná zmluva č. 66 zo dňa 03.01.2014, ktorou prevádzkovateľ – stavebník preukázal, 

že má k pozemku KNE parc. č. 3969, kat. úz. Stará Ľubovňa iné právo podľa § 139 ods. 1 

stavebného zákona, IŽP Košice listom č. 2304-9463/57/2017/Ber,Mer/Z3-SP zo dňa 

22.03.2017 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci 

zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“ 

prevádzkovateľovi – stavebníkovi EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 

Stará Ľubovňa.  IŽP Košice v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom 

konaní a § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomil o začatí konania vlastníkov susedných 

pozemkov KNE parc. č. 5498/12, 3974, 3964, 3965, 4441, 4448, 4471, 3963, 3962/1, 4451, 

3975, 3962/2, 4456, 3976, 444 a KNC 4609/4 v katastrálnom území Stará Ľubovňa, ktorých 

práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Skalka, Stará Ľubovňa –  rozšírenie kapacity, IV. kazeta“ doručil aj formou verejnej vyhlášky. 

IŽP Košice podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  

 

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Stará Ľubovňa, aby v súlade 

s ustanovením § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť 

prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré 

majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, s možnosťou podať prihlášku do  30 dní 

odo dňa zverejnenia a výzvu verejnosti, s možnosťou vyjadriť sa do  30 dní odo dňa 

zverejnenia. Mesto Stará Ľubovňa zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 29.03.2017 

do 19.04.2017 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť 

zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, s možnosťou vyjadriť sa do  30 dní odo dňa 

zverejnenia a kde možno nazrieť do žiadosti.  

 

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 27.03.2017 do 27.04.2017 žiadosť, výzvu osobám, 

ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, s možnosťou vyjadriť 

sa do  30 dní odo dňa zverejnenia a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje 

zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk.  

 

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy boli podané tri (3) písomné prihlášky, 

ktorými sa zainteresovaná verejnosť prihlásila za účastníkov konania a to: GURMAN, s.r.o., 

Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, POĽNO-SPIŠ, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

a T.E.O., spol. s r.o., Mlynárska 1530/19, 040 01 Košice. 

 

Spoločnosť Gurman, s.r.o., Prešovská 8, Stará Ľubovňa sa listom zo dňa 11.04.2017, 

doručeným na IŽP Košice dňa 13.04.2017, prihlásila za účastníka konania v procesnom 

postavení vlastníka pozemku KNE parc. č. 3969, kat. úz. Stará Ľubovňa. Vlastnícke práva 

http://www.sizp.sk/
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k predmetnému pozemku preukázala originálom výpisu z listu vlastníctva  č. 5164 vydaného 

Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom dňa 10.04.2017. 

 

Nakoľko v priebehu integrovaného povoľovania došlo k zmene vlastníka pozemku 

KNE parc. č. 3969, kat. úz. stará Ľubovňa, z tohto dôvodu nebolo možné považovať 

predložené doklady za postačujúce k vydaniu zmeny integrovaného povolenia a bolo potrebné 

nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia odstrániť, preto IŽP Košice konanie 

v predmetnej veci rozhodnutím č. 2304-20444/2017/Ber,Mer/750170104/Z3-SP-PK zo dňa 

22.06.2017 prerušil a vyzval prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu žiadosti v potrebnom 

rozsahu v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania a súčasne 

prevádzkovateľa – stavebníka upozornil, že ak v určenej lehote nebude odstránený nedostatok 

žiadosti, IŽP Košice konanie v predmetnej veci podľa § 16 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ zastaví. Rozhodnutie o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi – stavebníkovi 

doručené dňa 29.06.2017 a lehota na doplnenie podkladov predloženej žiadosti v súlade 

s predmetným rozhodnutím uplynula dňa 28.08.2017.  

 

Prevádzkovateľ – stavebník do dnešného dňa nepredložil IŽP Košice doklad v zmysle 

rozhodnutia č. 2304-20444/2017/Ber,Mer/750170104/ Z3-SP-PK zo dňa 22.06.2017, ktorým 

by bolo preukázané, že má k pozemku parc. č. KNE 3969, kat. úz. Stará Ľubovňa, na ktorom 

je umiestnená navrhovaná stavba ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa - 

rozšírenie kapacity, IV. kazeta“ v prevádzke ,,Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“, 

iné právo v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona, preto IŽP Košice rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

V priebehu integrovaného povoľovania bolo zistené, že adresy niektorých účastníkov 

konania boli v predloženej žiadosti prevádzkovateľom – stavebníkom uvedené nesprávne, 

preto IŽP Košice toto rozhodnutie doručuje na upresnené adresy. IŽP Košice z údajov 

uvedených na vrátenej zásielke zistil, že účastníčka konania Janka Petrusová, bytom 

Zimná 9/893, 064 01 Stará Ľubovňa zomrela, preto jej toto rozhodnutie o zastavení konania 

nedoručuje. 

 

Toto rozhodnutie sa pre vlastníkov susedných pozemkov KNE parc. č. 5498/12, 3974, 

3964, 3965, 4441, 4448, 4471, 3963, 3962/1, 4451, 3975, 3962/2, 4456, 3976, 444 a KNC 

4609/4, kat. úz. Stará Ľubovňa, ktorých práva k nim môžu byť uskutočnením stavby „Skládka 

pre nie nebezpečný odpad    Skalka Stará Ľubovňa –  rozšírenie kapacity, IV. kazeta“ 

dotknuté, v súlade s  ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní doručuje formou 

verejnej vyhlášky vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a mesta Stará 

Ľubovňa, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým spôsobom. Pre vyššie 

uvedené osoby sa 15. deň vyvesenia tohto rozhodnutia považuje za deň jeho doručenia.  

 

 

Poučenie:  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice 
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odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 

účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych 

opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť 

preskúmaná súdom. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Angelika Theinerová 

riaditeľka 

 

 

 

Doručí sa: 

1.  EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064  01 Stará Ľubovňa, doručuje sa 

Ing. Miloš Beharka, SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Školská 5, 052 01 

Spišská Nová Ves  

2.  Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

3.  Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA, Levočská 38, 064 01 Stará 

Ľubovňa 

4.  Božena Štefánikova, 065 01 Hniezdne 251 

5.  Pavol Lukáč, Košická 31, 066 01 Humenné 

6.  Ján Sarnecký, Štúrova 30/410, 064 01 Stará Ľubovňa 

7.  Berta Hainsová, Jarmočná 42/208, 064 01 Stará Ľubovňa 

8.  Helena Kotrasová, Gen. Peknika 4/242, 902 01 Pezinok 

9.  Mgr. Beáta Štefančíková, Mýtna 61/615, 064 01 Stará Ľubovňa 

10.  MUDr. Eva Vašíková, Tržiště 441/61, 682 01 Vyškov, Česká republika 

11.  Mgr. Kristána Žitkovičová, Duklianskych hrdinov 22/878, 911 05 Trenčín 

12.  Ing. Ján Vitkovský, ČSA 1306, 024 01 Kysucké Nové mesto 

13.  Viera Zamovská, Zámocká 67/747, 064 01 Stará Ľubovňa 

14.  Gabriela Klimešová, Fándlyho 47/8, 900 89 Častá 

15.  Ing. Maximilián Zavartkay, Popradská 14/667, 064 01 Stará Ľubovňa 

16.  Ing. Marguta Slaninková, tomanová 101/A, 831 07 Bratislava 

17.  Milan Oravec, Popolná 24/6670, 831 06 Bratislava 

18.  Ing. Alexandra Körmendy, Rovníková 14, 821 02 Bratislava 

19.  Milan Lajda, Baštová 28/1558, 060 01 Kežmarok 

20.  Eva Šmigeľová, 17. novembra 27/1280, 064 01 Stará Ľubovňa 

21.  JUDR. Stanislav Lampart, Farbiarska 55/1511, 064 01 Stará Ľubovňa 

22.  Štefánia Lukačovská, Obrancov mieru 16/517, 064 01 Stará Ľubovňa 

23.  EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064  01 Stará Ľubovňa  

24.  Alžbeta Havrillayová, Bajkalská 27/4864, 080 01 Prešov 

25.  Michal Kormaník, 065 31 Jarabina č. 105 

26.  Ing. Štefan Olšavský, 065 11 Nová Ľubovňa č. 265 

27.  Štefánia Fuchsová, Mýtna 41/604, 064 01 Stará Ľubovňa 

28.  I.SEMEX, a.s., Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa 

29.  Viktória Zavartayová, Moyzesova 86/887, 017 01 Považská Bystrica 

30.  Slovenská správa ciest, Miletičova 17, 826 19 Bratislava  

31.  Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
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32.  Ing. Peter Nemec, Komenského 2, 05935 Batizovce,  

33.  Ing. Vít Svoboda, Zimná 94 053 01Spišská Nová Ves 

34.  Ing. Bohuslav Mäsiarčik, Levočská 866, 05801 Poprad 

35.  SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice  

36.  Vlastníci susedných pozemkov KNE parc. č. 5498/12, 3974, 3964, 3965, 4441, 4448, 

4471, 3963, 3962/1, 4451, 3975, 3962/2, 4456, 3976, 444 a KNC 4609/4, ktorých práva 

k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Skalka, Stará Ľubovňa – rozšírenie kapacity, IV. kazeta“ – verejná vyhláška  

37.  GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa  

38.  POĽNO-SPIŠ, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa 

39.  T.E.O., spol. s r.o., Mlynárska 1530/19, 040 01 Košice 

 

 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie 

gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa  

2. Okresný úrad Stará Ľubovňa,  Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie 

gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa  

3. Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, 

Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa  

4. Mesto Stará Ľubovňa, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa  

5. Mesto Stará Ľubovňa, orgán územného plánovania, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa  

6. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. 

Štúra 1, 812 35 Bratislava  

7. Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

8. Okresný úrad v Prešove, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 

Mieru 2, 080 01 Prešov 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 

064 01 Stará Ľubovňa 

10.  Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Námestie gen. Štefánika 1, 

064 01 Stará Ľubovňa 

11.  Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

12.  Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, Námestie gen. Štefánika 1, 

064 01 Stará Ľubovňa  

13.  SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

14.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtna č. 4, 

064 01 Stará Ľubovňa  


