OBEC NIŽNÝ ORLÍK, 090 11 VYŠNÝ ORLÍK
Č.j.: 75/2022 - 82
Svidník, 24.06.2022
Vybavuje:
Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík,
poverená výkonom stavebnej správy pre obec Medvedie.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
DODATOČNÉ

STAVEBNÉ POVOLENIE
DALNÍK, s.r.o., Medvedie 22 podal dňa 01.04.2022 obci Nižný Orlík ako
príslušnému stavebnému úradu, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia stavby
„Lyžiarsky vlek TATRAPOMA typ P“ na pozemkoch E-KN parc. č. 699, 697, 701, 696,
700 (C-KN parc. č. 134) a v katastrálnom území obce Medvedie.
Obec Nižný Orlík ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 119 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len
stavebný zákon), po preskúmaní žiadosti podľa §62, 63 a §88 písm. a) stavebného zákona v
stavebnom konaní rozhodla

takto:
Stavba „Lyžiarsky vlek TATRAPOMA typ P“ na pozemkoch E-KN parc. č. 699,
697, 701, 696, 700 (C-KN parc. č. 134) v katastrálnom území obce Medvedie, pre stavebníka
DALNÍK, s.r.o., Medvedie 22, IČO: 36 446 581, sa podľa §88a, §66 stavebného zákona a
§10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

I. d o d a t o č n e p o v o ľ u j e .
Súčasne sa týmto rozhodnutím v zmysle § 82 stavebného zákona v spojení s § 20
vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebníkom na základe návrhu zo dňa 01.04.2022

II. p o v o ľ u j e u ž í v a n i e
stavby s názvom:
na pozemkoch:
podľa:
druh stavby:

Lyžiarsky vlek TATRAPOMA typ P
E-KN parc. č. 699, 697, 701, 696, 700 (C-KN parc. č. 134) v k. ú. obce
Medvedie
projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Romanom Petrasom,
Kuzmányho 11, Kežmarok
inžinierska stavba

Popis stavby:
Týmto stavebným povolením sa dodatočne povoľuje zrealizovaná stavba lyžiarskeho
vleku, pozostávajúca z poháňacej stanice, betónovej pätky, 7 traťových podpier bez
betónových pätiek a vratnej stanice bez betónovej pätky. Lyžiarsky vlek s prepravnou
kapacitou 470 osôb/h, má šikmú dĺžku 413m a prevýšenie 74,5 m. Dopravná rýchlosť

lyžiarskeho vleku je 2,64 m/s. Na lyžiarskom vleku sa nachádza 42 závesov a 800 kg
napínacieho závažia. Ovládanie je tlačidlové na elektrický pohon.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Ing. Roman Petras, Kuzmányho 11,
Kežmarok
Pre dokončenie a užívanie stavby sa stanovujú tieto podmienky :
Keďže stavba je ukončená podmienky na výstavbu sa neurčujú. Stavebník je však
povinný do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, odstrániť nedostatky
vyplývajúce zo stanoviska Inšpektorátu práce Prešov č. IPV-016-57-2.2/ZS-C22,23-22 zo
dňa 02.05.2022 a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce. Zistené
nedostatky:
 Stavebník nezabezpečil vypracovanie prevádzkového predpisu s predpísanými
náležitosťami zodpovedajúcimi miestnym pomerom, čo je v rozpore s ustanovením
§13 ods. 1 a2 zákona č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými ,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a čl. 5.1 a 5.2.1 STN EN
12397:2017 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú
dopravu. Prevádzka.
 Stavebník nepredložil doklad o preukázateľnom oboznámení prevádzkového
personálu ( obsluhy vleku) s aktuálnym prevádzkovým predpisom a oboznámením
s predvídateľnými mimoriadnymi situáciami, čo je v rozpore s ustanovením §8 ods. 1
a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v nadväznosti na
bezpečnostnú úroveň podľa čl. 5.1. STN EN 12397:2017 Bezpečnostné požiadavky na
zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Prevádzka.
 Stavebník predložil prevádzkovú knihu lyžiarskeho vleku, v ktorej nie sú v časti
Zoznam osôb oprávnených obsluhovať lyžiarsky vlek vyplnené všetky potrebné údaje
(chýbajú dátumy určenia /vymenovania obsluhy, údaje o odbornej spôsobilosti
a podpisy nadriadenej/zodpovednej osoby), čo je v rozpore s ustanovením § 13 ods.2
zákona č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

O d ô v o d n e n i e:
DALNÍK, s.r.o., Medvedie 22 podal dňa 01.04.2022 obci Nižný Orlík ako
príslušnému stavebnému úradu, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia stavby
„Lyžiarsky vlek TATRAPOMA typ P“ na pozemkoch E-KN parc. č. 699, 697, 701, 696,
700 (C-KN parc. č. 134) a v katastrálnom území obce Medvedie, podľa predloženej
projektovej dokumentácie.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:
- projektová dokumentácia stavby, vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom
Ing. Romanom Petrasom, Kuzmányho 11, Kežmarok
- Porealizačné zameranie lyžiarskeho vleku P a osvetlenia – lyžiarske stredisko
Medvedie č. 55/2021 vyhotovené v júli 2021 Ing. Antonom Sakalíkom
- Vyjadrenie RÚVZ Svidník, záväzné stanovisko č. 2022/1348-3 zo dňa 16.05.2022

-

Odborné stanovisko a osvedčenie o skúške vyhradeného technického zariadenia č.
303/3/2018-02 Technickej inšpekcie, a.s. zo dňa 19.01.2018
Správa o revízii elektrického zariadenia zo dňa 23.09.2021
Správa o odbornej prehliadke strojno-technologickej časti lyžiarskeho vleku zo dňa
23.09.2021
Stanovisko obce Medvedie zo dňa 22.03.2022
Nájomná zmluva zo dňa 14.04.2022
Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Prešov – stanovisko č. IPV-016-57-2.2/ZSC22,23-22 zo dňa 02.05.2022

Obec Nižný Orlík, ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa §61 stavebného zákona
dňa 01.04.2022 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy oznámením pod číslom 75/2022 – 82 a súčasne nariadila
ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň 25.04.2022 so stretnutím na obecnom úrade
v obci Medvedie. V súlade s ustanovením §33 ods.2 správneho poriadku dal zároveň týmto
listom možnosť oboznámiť a vyjadriť sa ku podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia,
prípadne navrhnúť ich doplnenie s poučením, že na neskoršie podané pripomienky a námietky
nebude príslušný stavebný úrad prihliadať.
Z priebehu ústneho pojednávania zo dňa 25.04.2022 bola vyhotovená zápisnica, ktorá
bola prečítaná a v zmysle dodržania podmienok záväzných vyjadrení účastníkov a dotknutých
orgánov k povoleniu stavby, podpísaná prítomnými účastníkmi konania.
Z preskúmaného stavu o povolení stavby bolo zistené, že stavba lyžiarskeho vleku je
zrealizovaná a ukončená, avšak dodatočným povolením stavby nie sú ohrozené ani
neprimerane obmedzené záujmy spoločnosti, ani práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené § 47 stavebného zákona, §9 vyhl. č.
453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
Námietky ani pripomienky účastníkov stavebného konania neboli vznesené.
Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako to je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:
Podľa §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenie rozhodnutia podaním obci Nižný Orlík.
Toto stavebné povolenie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Juraj Petný
starosta obce Nižný Orlík

Doručuje sa :
1. DALNÍK, s.r.o., Medvedie 22
2. Juraj Červák, Dlhá 560/66, Svidník
3. Obec Medvedie, 090 05 – starosta obce
4. Ing. Roman Petras, Kuzmányho 11, Kežmarok 060 01 – projektant
Na vedomie:
5. OÚ SK – OSŽP, Sov. Hrdinov, Svidník
6. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava 821 01
7. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 3308/6, Prešov 080 01
Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného
zákona. Rozhodnutie sa v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania
verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce po dobu 15 dní
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

