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VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
 
 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 a odsek 2 písmeno d) zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne 
a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a podľa § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj „správny poriadok“), 
v zmysle § 26 správneho poriadku a v súlade s § 44 odsek 4 pamiatkového zákona vydáva toto 
 

rozhodnutie :  
 
  Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“) podľa § 32 odsek 7 pamiatkového 
zákona v nadväznosti na § 32 odsek 5 pamiatkového zákona po preskúmaní žiadosti o vydanie 
rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území, podanej dňa 13. 10. 2021 Petrom 
Simčákom (Peter Simčák – SIMI), bytom Tatranská Lomnica 262, Vysoké Tatry, 059 60 Tatranská 
Lomnica, vlastníkom objektu tenisovej haly súp. č. 563 vo Vysokých Tatrách-Tatranskej Lomnici, na 
pozemku KN-C parc. č. 48/1 v k. ú. Tatranská Lomnica, spoluvlastníkom časti objektu Teniscentra súp. 
č. 14040 vo Vysokých Tatrách-Tatranskej Lomnici, na pozemkoch KN-C parc. č. 48/3 a 48/5 v k. ú. 
Tatranská Lomnica vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry, užívaných v zmysle nájomnej zmluvy 
a spoluvlastníkom priľahlých pozemkov KN-C parc. č. 40/7 a 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica, ktoré sa 
nachádzajú v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica, zapísanom v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu (ďalej aj „ÚZPF“), v registri pamiatkových zón pod číslom 43, rozhodol, že 
 
zámer úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území, komplexu Teniscentra súp. č. 563 a 14040 vo 
Vysokých Tatrách-Tatranskej Lomnici, na pozemkoch KN-C parc. č. 48/1, 48/3 a 48/5 v k. ú. Tatranská 
Lomnica a priľahlých nehnuteľností na pozemkoch KN-C parc. č. 40/7 a 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica, 
ktoré sa nachádzajú v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica, v zmysle predloženej 
dokumentácie zmeny stavby „Modernizácia športového centra penziónu Teniscentrum na multifunkčné 
stredisko cestovného ruchu a výstavba wellness centra“ (vypracoval: Ing. arch. B. Baník, Bratislava a Ing. 
M. Janov, Batizovce, 11/2021) v rozsahu plánovaných úprav: 

1. navrhované hmotovo-objemové a pôdorysné rozšírenie nadzemných častí objektu Teniscentra 
na pozemkoch KN-C parc. č. 48/3 a 48/5 k. ú. Tatranská Lomnica, s presahmi aj nad pozemky  
KN-C parc. č. 48/1 a 40/7 k. ú. Tatranská Lomnica (priestor reštaurácie – m. č. 067 o výmere 
397,2 m2 na pozemku KN-C parc. č. 48/3; rozšírenie apartmánov a úprava tvaru, rozsahu a výšky 
zastrešenia v časti juhozápadnej prístavby k tenisovej hale, vrátane nadstavby v úrovni 4. N. P. – 
m. č. 4.36 ) nad rámec vydaných stavebných povolení, s výnimkou vikiera apartmánu v úrovni 
2. N. P. (m. č. A2.09) s balkónom (A2.06); 
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2. navrhovaná prístavba krytej komunikácie na pozemku KN-C parc. č. 40/7 v k. ú. Tatranská 
Lomnica 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
 

n e p r í p u s t n ý 
 

a 
 

zámer úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území, komplexu Teniscentra súp. č. 563 a 14040 vo 
Vysokých Tatrách-Tatranskej Lomnici, na pozemkoch KN-C parc. č. 48/1, 48/3 a 48/5 v k. ú. Tatranská 
Lomnica a priľahlých nehnuteľností na pozemkoch KN-C parc. č. 40/7 a 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica, 
ktoré sa nachádzajú v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica, v zmysle predloženej 
dokumentácie zmeny stavby „Modernizácia športového centra penziónu Teniscentrum na multifunkčné 
stredisko cestovného ruchu a výstavba wellness centra“ (vypracoval: Ing. arch. B. Baník, Bratislava a Ing. 
M. Janov, Batizovce, 11/2021) v rozsahu plánovaných úprav: 

1. vybudovanie prístupovej komunikácie (pre vjazd a výjazd) do suterénu pod tenisovou halou  na 
pozemku KN-C parc. č. 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica; 

2. vybudovanie komunikácie na pozemku KN-C parc. č. 40/7 v k. ú. Tatranská Lomnica; 
3. dispozičné úpravy v interiéri objektu Teniscentra v rozsahu existujúceho a povoleného 

(v rozsahu platných stavebných povolení) hmotovo-priestorového a plošného/pôdorysného 
riešenia; 

4. rozšírenie a úprava tvaru vikiera apartmánu v úrovni 2. N. P. (m. č. A2.09) s balkónom (A2.06) 
a osadenie strešných okien tejto časti podľa predloženej PD; 

5. zmena spôsobu využitia a úprava plochy bývalého vonkajšieho tenisového kurtu na pozemku 
KN-C parc. č. 48/3 v k. ú. Tatranská Lomnica 
  

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
 

p r í p u s t n ý 
 

pri dodržaní týchto podmienok: 
 
A. Požiadavky na úpravu nehnuteľností v pamiatkovom území: 

1. Vlastník/investor je povinný vopred oznámiť KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 
1735/16, 058 01  Poprad, podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) začiatok a predpokladaný koniec 
úpravy dotknutých nehnuteľností v pamiatkovom území. 

2. Prístupovú komunikáciu (pre vjazd a výjazd) do suterénu pod tenisovou halou v navrhovanej 
polohe realizovať formou zárezu vymedzeného z vonkajšej/južnej strany opornou konštrukciou 
kopírujúcou hranicu pozemku  KN-C parc. č. 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica. Nadzemnú časť 
opornej konštrukcie realizovať v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpečenie bezpečnosti 
s možnosťou realizácie zábradlia murovaného (tehla s omietkou alebo obkladom prírodným 
kameňom zosúladeným s povrchovou úpravou soklovej časti komplexu; betón, resp. pohľadový 
betón), kovového alebo dreveného. 

3. Nadväzujúcu komunikáciu na pozemku KN-C parc. č. 40/7 v k. ú. Tatranská Lomnica, pre 
zokruhovanie komunikačnej trasy po obvode komplexu Teniscentra, je prípustné realizovať 
v šírke vymedzenej parcely, v nadväznosti na vjazd do suterénu formou zárezu v nevyhnutne 
potrebnom rozsahu a s pokračovaním na úrovni terénu a v prirodzenom sklone prispôsobenom 
sklonu terénu susednch pozemkov KN-C parc. č. 40/1, 40/11 a 40/13 v k. ú. Tatranská Lomnica. 

4. Povrchovú úpravu novej komunikácie riešiť s uplatnením prírodného pravouhlého dlažobného 
materiálu alebo jeho kvalitnej vzhľadovej náhrady, alternatívne je prípustné použitie 
asfaltobetónu. Presný typ dlažobného materiálu vlastník/investor vopred prerokuje s odborným 
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zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad na základe ním predloženej vzorky dlažobného 
materiálu. 

5. Vonkajšie materiálové a farebné riešenie (krytina, opláštenie, výplne) vikiera apartmánu v úrovni 
2. N. P. (m. č. A2.09) s balkónom (A2.06) a ostatné vonkajšie konštrukcie stavby materiálovo 
(krytina, fasáda, výplne) a výrazovo prispôsobiť k existujúcim stavebne ukončeným častiam 
objektu. 

6. Plochu bývalého vonkajšieho tenisového kurtu na pozemku KN-C parc. č. 48/3 v k. ú. Tatranská 
Lomnica (nad podzemnými priestormi wellness) je prípustné využiť a upraviť pre spoločenské, 
športové, relaxačné a pobytové aktivity, bez trvalého obvodového opláštenia a krytia, 
s možnosťou umiestnenia detského ihriska, workoutového ihriska, zelenej strechy (intenzívnej 
alebo extenzívnej) a pod. 

 
B. Požiadavky na rozsah a obsah prípravnej a projektovej dokumentácie: 

1. Plánované úpravy dotknutých nehnuteľností je prípustné realizovať len na základe projektovej 
dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie, spracovanej v súlade s výrokom 
a podmienkami tohto rozhodnutia, ktorej súčasťou bude aj zameranie terénu nehnuteľností 
nadväzujúcich na plánovanú prístupovú komunikáciu (na pozemkoch KN-C parc. č. 40/1, 40/11, 
40/13, 47/2, 50/2 a 39/19 v k. ú. Tatranská Lomnica). 

2. Projektovú dokumentáciu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území, podľa § 32 odsek 8 
pamiatkového zákona, môže spracovať len fyzická osoba oprávnená na projektovú činnosť 
zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch  v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

3. Projektovú dokumentáciu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území, podľa § 32 odsek 9 
pamiatkového zákona a každú jej zmenu je vlastník/investor povinný v priebehu spracovania 
prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Prešov z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt 
NKP a pamiatkového územia. 

4. Požadovanú projektovú dokumentáciu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území je 
vlastník/investor povinný podľa § 32 odsek 10 pamiatkového zákona predložiť Krajskému 
pamiatkovému úradu Prešov, ktorý o nej vydá osobitné  záväzné stanovisko. 

 
C. Vykonanie nevyhnutných výskumných prác: 

1. Vzhľadom k tomu, že pri realizácii prístupovej komunikácie a s tým spojenými prácami môže 
dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame 
písomne ohlásiť začiatok výkopových prác spojených s realizáciou plánovanej stavby najmenej 
s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 1735/16, 058 
01  Poprad, podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) a prizvať odborného zamestnanca z KPÚ Prešov, 
pracovisko Levoča (Námestie Majstra Pavla 41, 054 01  Levoča, podatelna.le@pamiatky.gov.sk).  

2. Ak v priebehu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území dôjde k odkrytiu nepredpokladaného 
nálezu (veci pamiatkovej hodnoty), podľa § 32 odsek 14 pamiatkového zákona, je ten, kto práce 
vykonáva, povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a až do vydania 
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo 
nálezovú situáciu. 

 

Štátny pamiatkový dohľad v priebehu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území, podľa § 32 
odsek 13 pamiatkového zákona, vykonáva Krajský pamiatkový úrad Prešov. 

Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a odsúhlasiť 
správnym orgánom, ktorý ho vydal, t. j. Krajským pamiatkovým úradom Prešov. 

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý 
sa vzťahuje. 

mailto:podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
mailto:podatelna.le@pamiatky.gov.sk
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Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie/povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon). 
 
Odôvodnenie: 
 KPÚ Prešov bola dňa 13. 10. 2021 doručená písomná žiadosť Petra Simčáka (Peter Simčák – 
SIMI), bytom Tatranská Lomnica 262, Vysoké Tatry, 059 60 Tatranská Lomnica, o zmenu lehoty pre 
dokončenie stavby „Modernizácia športového centra penziónu Teniscentrum na multifunkčné stredisko 
cestovného ruchu a výstavba Wellness centra“ na pozemkoch KN-C parc. č. 48/1, 48/3 a 48/5 v k. ú. 
Tatranská Lomnica a vyjadrenie k rovnomennej projektovej dokumentácii zmeny stavby (vypracoval: Ing. 
arch. B. Baník, Bratislava a Ing. M. Janov, Batizovce, 09/2021), ktorá rieši úpravu komplexu Teniscentra 
súp. č. 14040 a 563 vo Vysokých Tatrách-Tatranskej Lomnici, na pozemkoch KN-C parc. č. 48/1, 48/3 
a 48/5 v k. ú. Tatranská Lomnica a naznačuje umiestnenie komunikácie na priľahlých nehnuteľnostiach, 
na pozemkoch KN-C parc. č. 40/7 a 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica, ktoré sa nachádzajú v pamiatkovom 
území Pamiatková zóna Tatranská Lomnica (ďalej aj „PZ“). Po ujasnení predmetu konania so žiadateľom, 
KPÚ Prešov listom zo dňa 02. 11. 2021 pod č. konania KPUPO-2021/21743-3/89944/MX oznámil začatie 
konania v predmetnej veci, vzhľadom na vyšší počet účastníkov konania formou verejnej vyhlášky. Pri 
ústnom pojednávaní s miestnou obhliadkou konanom dňa 04. 11. 2021 bol so žiadateľom prerokovaný 
rozsah plánovaného zámeru, ktorý nebol z predloženej dokumentácie jednoznačne zrejmý a dohodnutý 
rozsah doplnia podania. Žiadateľ doplnil svoje podanie dňa 09. 12. 2021 o aktualizovanú projektovú 
dokumentáciu (vypracoval: Ing. arch. B. Baník, Bratislava a Ing. M. Janov, Batizovce, 11/2021) 
s vyznačením plánovaných stavebných úprav (interiérové úpravy súvisiace so zmenou funkčného využitia 
konferenčných miestností na apartmány; nadstavba strechy wellness s plochou 397 m2 v mieste 
bývalého tenisového kurtu a zmena ostatnej plochy kurtu na záhradu so sedením a priestorom pre deti; 
zmena dispozície a rozšírenie časti objektu medzi tenisovou halou a exteriérovým kurtom) a kópie 
stavebnej časti výkresovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní č. 384/2014. Vzhľadom na 
nutnosť preskúmania podkladov konania a povahu predmetného konania s viacerými účastníkmi 
konania, požiadal KPÚ Prešov Pamiatkový úrad Slovenskej republiky o predĺženie lehoty pre vydanie 
rozhodnutia v predmetnej veci do 15. 01. 2022, ktorý tejto žiadosti vyhovel lisom zo dňa 20. 12. 2021. 

KPÚ Prešov overil všeobecne prístupné údaje o vlastníctve dotknutých nehnuteľností na 
webovom sídle Ústavu geodézie a kartografie Slovenskej republiky (Katastrálny portál) a zistil, že 
žiadateľ je podľa listu vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 1037 v k. ú. Tatranská Lomnica, výlučným vlastníkom 
stavby tenisovej haly súp. č. 563 na pozemku KN-C parc. č. 48/1 v k. ú. Tatranská Lomnica, podľa LV 
č. 946 podielovým vlastníkom časti stavby Teniscentra súp. č. 14040, na pozemkoch KN-C parc. č. 48/3 
a 48/5 v k. ú. Tatranská Lomnica spolu s viacerými fyzickými osobami, podľa LV č. 632 bezpodielovým 
vlastníkom pozemkov KN-C parc. č. 40/7 a 40/8 v k. ú. Tatranská Lomnica spolu s manželkou Monikou 
Simčákovou. Podľa LV č. 1, KPÚ Prešov zistil, že vlastníkom pozemkov KN-C parc. č. 48/1, 48/3 a 48/5 
v k. ú. Tatranská Lomnica, na ktorých sú situované stavby so súpisnými č. 563 a č. 14040, je mesto 
Vysoké Tatry a žiadateľ ich užíva na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 126/2009 zo dňa 
15. 10. 2009 (nájom do 30. 09. 2022).  

Komplex tenisového centra sa nachádza v centrálnej časti pamiatkového územia Pamiatková zóna 
Tatranská Lomnica, severozápadne od centrálneho parku, na južnej strane bývalej kúpeľnej promenády 
(nazvanej na počesť zakladateľa osady Bethlenova promenáda), ktorá je hlavnou kompozičnou osou 
chránenej historickej urbanistickej štruktúry. Predmetné územie je jediným pamiatkovo chráneným 
územím na území mesta Vysoké Tatry, špecifickým z hľadiska vzniku ako aj vývoja, v rámci pamiatkových 
území Slovenska jedinečným svojou polohou, urbanistickou štruktúrou a historickou zástavbou.  

Existujúci komplex tenisového centra bol vybudovaný postupne (stavebné povolenia z r. 2001, 
2006, 2007, 2013 a 2014) na mieste nekrytých tenisových kurtov (ich existenciu dokladuje už historická 
katastrálna mapa z roku 1931), ktoré bývali v zimných mesiacoch využívané ako klzisko. Súčasný 
komplex poskytuje kryté (donedávna aj vonkajšie) tenisové kurty, apartmánové bývanie a stravovacie 
služby. Súčasťou komplexu je dom správcu a v podzemnej časti je v realizácii stavba, povolená 
(rozhodnutím KPÚ Prešov č. KPUPO-2013/4237-15/23259 zo dňa 10. 04. 2013; záväzným stanoviskom 
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KPÚ Prešov zo dňa 21. 05. 2013 pod č. KPUPO-2013/7986-3/32632; stavebným povolením zmeny 
dokončenej nebytovej stavby – vstavby zo dňa 24. 05. 2013 pod č: 318/2013/3-Pk)  ako skladový priestor 
pod tenisovou halou a wellness pod existujúcimi objektmi Teniscentra, na pozemkoch parc. č. 48/1 
a 48/5 v k. ú. Tatranská Lomnica a pod vonkajším tenisovým kurtom na pozemku parc. č. 48/3 v k. ú. 
Tatranská Lomnica. 

KPÚ Prešov preskúmal a prerokoval predložený zámer úpravy dotknutých nehnuteľností 
v pamiatkovom území a vo výroku tohto rozhodnutia definoval neprípustný a prípustný rozsah ich 
úpravy a určil podmienky pre prípravu a realizáciu odsúhlaseného zámeru. Predložený zámer bol 
posudzovaný vo väzbe na platné rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ Prešov, platné stavebné 
povolenia a podľa požiadaviek na primerané funkčné využitie pamiatkového územia; požiadaviek na 
zachovanie a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie; požiadaviek na zachovanie, údržbu 
a regeneráciu archeologických nálezísk; požiadaviek na úpravu nehnuteľností v PZ – stavby 
nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia; požiadaviek na úpravu nehnuteľností v PZ – verejných 
priestranstiev a areálov objektov (profil terénu, požiadavky na povrchy komunikácií), určených 
v záväznom odborno-metodickom podklade „Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia 
pamiatkovej zóny – Tatranská Lomnica“ (ďalej aj „zásady pamiatkového územia“), spracovaným KPÚ 
Prešov v súlade s § 29  odsek 2 pamiatkového zákona, ako dokument na vykonávanie základnej ochrany 
pamiatkového územia, platný od 18. 03. 2009, ktorý sa stal podkladom pri spracovaní Územného plánu 
mesta Vysoké Tatry, účinného od 15. 03. 2010. 

V zmysle požiadaviek na primerané funkčné využitie pamiatkového územia PZ sú neprípustné aj 
také funkčné využitia, ktoré sekundárne vyvolávajú neprimerané sprievodné nároky na dynamickú alebo 
statickú dopravu alebo iné nežiaduce a sprievodné nároky nadmerným spôsobom zaťažujúce prostredie 
PZ. 

V zmysle požiadaviek na zachovanie a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, nové 
komunikačné napojenia (predovšetkým spevnené) smerovať k objektom v čo najkratšej trase od 
existujúceho komunikačného napojenia, pri maximálne citlivom prístupe k prostrediu PZ.  

V zmysle požiadaviek na úpravu nehnuteľností v PZ – stavieb nerešpektujúcich pamiatkové 
hodnoty územia, medzi ktoré je zaradený aj komplex Teniscentra (svojím situovaním vo vzťahu 
k významnej pohľadovej línii od centrálneho parku k evanjelickému kostolu; hmotovo – priestorovým 
riešením, ako aj architektonickým stvárnením, presýteným strešnými presvetľovacími prvkami), tieto 
ďalej nenadstavovať, nerozširovať a minimalizovať negatívne pôsobenie objemového a tvarového 
riešenia týchto objektov v historickom prostredí PZ (zeleňou, redukciou, architektonizáciou stavby, 
zmenou funkcie a pod.). 

Predmetom pamiatkovej ochrany je aj historická profilácia terénu a historická niveleta 
v minulosti zastavaných a trvalo nezastavaných pozemkov. 

Nové komunikácie na území PZ riešiť s uplatnením prírodných materiálov vychádzajúcich 
z tradičnej materiálovej skladby, resp. ich podobných vizuálnych náhrad. 

Stavebné úpravy komplexu a priľahlých nehnuteľností, ku ktorým KPÚ Prešov vydal nesúhlasné 
stanovisko, sú z pohľadu ochrany pamiatkového fondu v rozpore so zásadami pamiatkového územia, aj 
s platným územným plánom mesta Vysoké Tatry.  

Realizáciu prípustného rozsahu zámeru úpravy dotknutých nehnuteľností podmienil KPÚ Prešov 
spracovaním a predložením projektovej dokumentácie, ktorá bude obsahovať zameranie skutkového 
stavu a návrh nových úprav s jasným vymedzením riešených častí komplexu a odlíšením novo 
navrhovaných konštrukcií.  V prípade návrhu novej prístupovej komunikácie je nevyhnutné spracovať 
zameranie terénu nadväzujúcich nehnuteľností pozdĺž jej navrhovanej trasy (pozemky KN-C parc. 
č. 40/1, 40/11, 40/13, 47/2, 50/2 a 39/19 v k. ú. Tatranská Lomnica).  

V prípade požiadaviek na rozšírenie parkovacích plôch komplexu odporúčame vrátiť sa 
k pôvodne plánovanému zámeru (2013) umiestnenia parkovacích miest v suteréne pod tenisovou halou. 

V súlade s § 32 odsek 7 pamiatkového zákona KPÚ Prešov ukladá vlastníkovi povinnosť oznámiť 
vopred začiatok a predpokladaný koniec úpravy dotknutej nehnuteľnosti v pamiatkovom území. 

V súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba právo 
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a byť oboznámený s podkladom pre vydanie rozhodnutia a spôsobom 
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jeho zistenia. Správny orgán umožnil účastníkom konania vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia a mali možnosť navrhnúť jeho doplnenie. Žiadateľ doplnil svoje 
podanie tak, ako je vyššie uvedené a iné námietky k podkladu rozhodnutia, ani návrhy na jeho doplnenie 
neboli vznesené. 

Pri posudzovaní zámeru úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území vychádzal správny orgán 
z poznania aktuálneho stavu predmetných nehnuteľností, z predchádzajúcej spisovej agendy KPÚ Prešov 
(2010, 2013, 2019, 2021 - výruby) a stavebného úradu mesta Vysoké Tatry (povolenia z r. 2006, 2007, 
2013 a 2014), zo záverov zasadnutia Pamiatkovej  komisie KPÚ Prešov, z predloženej projektovej 
dokumentácie, z Územného plánu mesta Vysoké Tatry a z odborno-metodického podkladu „Zásady 
ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia pamiatkovej zóny – Tatranská Lomnica“. 

Nakoľko je v správnom konaní väčší počet účastníkov konania, správny orgán toto rozhodnutie 
doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 44 odsek 4 pamiatkového zákona  a § 26 
správneho poriadku a musí byť vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, na webovom sídle úradu 
(http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula), na úradnej tabuli obcí a na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „elektronická úradná tabuľa“ po dobu 15 dní. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
 
Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 
správneho poriadku odvolať na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom 
pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 
 

Mgr. Marián Uličný, PhD. 
riaditeľ 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 
 
 
Doručuje sa 
Verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva 
k dotknutým nehnuteľnostiam, ak ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti k týmto nehnuteľnostiam 
môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté 
 
 
Na vedomie 
Peter Simčák – SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60 Tatranská Lomnica, IČO: 17115426 
Peter Simčák 
Monika Simčáková 
Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry, 062 01  Starý Smokovec, IČO:00326585 
Mesto Vysoké Tatry, stavebný úrad, Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry, 062 01  Starý Smokovec, IČO:00326585 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu 
 
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je 
dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa ........................................   Zvesené dňa ................................ 
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