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Vec 
Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Pamiatková zóna Tatranská Lomnica, tenisová hala súp. č. 563 na 
pozemku KN-C parc. č. 48/1 v k. ú. Tatranská Lomnica, „Zmena využitia tenisovej haly na nebytové 
priestory s multifunkčnou halou“  
– oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
 

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“)  bola dňa 
26. 10. 2022 doručená písomná žiadosť Petra Simčáka (Peter Simčák – SIMI), Tatranská Lomnica 14040, 
Vysoké Tatry, 059 60 Tatranská Lomnica, o posúdenie štúdie zmeny stavby počas výstavby „Zmena 
využitia tenisovej haly na nebytové priestory s multifunkčnou halou“ (vypracoval: zodpovedný 
projektant Ing. arch. B. Baník, Bratislava), v komplexe Teniscentra vo Vysokých Tatrách-Tatranskej 
Lomnici, ktorá rieši úpravu tenisovej haly súp. č. 563 na pozemku KN-C parc. č. 48/1 v k. ú. Tatranská 
Lomnica stavebne a komunikačne prepojenej s prístavbou Teniscentra súp. č. 14657, na pozemku KN-C 
parc. č. 50/6 v k. ú. Tatranská Lomnica, so stavbou Teniscentra súp. č. 14040 na pozemku KN-C parc. 
č. 48/5 v k. ú. Tatranská Lomnica a s presahom navrhovaných stavebných konštrukcií (balkónov 
a zastrešenia) nad pozemok KN-C parc. č. 382/1 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.  

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 vlastníkom časti stavby Teniscentra súp. č. 14040, na pozemku KN-C parc. č. 48/5 v k. ú. Tatranská 
Lomnica spolu s viacerými fyzickými osobami, podľa LV č. 947 vlastníkom časti stavby - prístavby 
Teniscentra súp. č. 14657 na pozemku KN-C parc. č. 50/6 v k. ú. Tatranská Lomnica spolu s viacerými 
fyzickými osobami a 1 právnickou osobou a podľa LV č. 1297 podielovým vlastníkom pozemku tejto 
stavby. Podľa LV č. 1, KPÚ Prešov zistil, že vlastníkom pozemkov KN-C parc. č. 48/1, 48/5 a 382/1 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  a dodatku 
č. 1 tejto zmluvy zo dňa 15. 11. 2021.  

Po preskúmaní podania a na základe prerokovania so žiadateľom KPÚ Prešov považuje  
predloženú žiadosť za návrh na vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom 
území podľa § 32 odsek  5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“). 

KPÚ Prešov podľa § 11 odsek 1 a 2 písmeno d) pamiatkového zákona ako vecne a podľa 
§ 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  v zmysle § 18 odsek 1 a 3 zákona č. 71/1967 
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Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle § 26 
správneho poriadku a v súlade s § 44 odsek 4 pamiatkového zákona 
 

oznamuje začatie konania 
 
o zámere úpravy nehnuteľností v komplexe Teniscentra vo Vysokých Tatrách-Tatranskej Lomnici, 
v rozsahu úpravy tenisovej haly súp. č. 563 na pozemku KN-C parc. č. 48/1 v k. ú. Tatranská Lomnica 
stavebne a komunikačne prepojenej s prístavbou Teniscentra súp. č. 14657, na pozemku KN-C parc. 
č. 50/6 v k. ú. Tatranská Lomnica, so stavbou Teniscentra súp. č. 14040 na pozemku KN-C parc. č. 48/5 
v k. ú. Tatranská Lomnica a s presahom navrhovaných stavebných konštrukcií (balkónov a zastrešenia) 
nad pozemok KN-C parc. č. 382/1 v k. ú. Tatranská Lomnica podľa predloženej štúdie „Zmena využitia 
tenisovej haly na nebytové priestory s multifunkčnou halou“ (vypracoval: zodpovedný projektant Ing. 
arch. B. Baník, Bratislava), ktoré sa nachádzajú v pamiatkovom území Pamiatková zóna Tatranská 
Lomnica. 
 

V súlade s § 33 odsek 2 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba pred 
vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, 
prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do pokladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Krajskom 
pamiatkovom úrade Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 1735/16, 058 01  Poprad).  

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť v lehote do 7 dní od doručenia 
tohto oznámenia. 

V súlade § 17 odsek 1 a odsek 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať v konaní 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba 
preukázať písomným plnomocenstvom. 

V súlade s § 23 odsek 1 správneho poriadku majú účastníci konania, ich zástupcovia 
a zúčastnené osoby právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópiu spisu na KPÚ 
Prešov, pracovisko Poprad. 

Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle § 49 odsek 2 správneho poriadku zároveň 
upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci 
na 60 dní odo dňa začatia konania, nakoľko ide o rozsiahly zámer s väčším počtom účastníkov 
konania. 
 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky 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 obce 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula
http://www.slovensko.sk/
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Na vedomie 
Peter Simčák – SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60 Tatranská Lomnica, IČO: 17115426 
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 ................................ 


