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Vec:  
Návrh Zmien a doplnkov 2014 ÚPN VÚC Košického kraja - stanovisko     
 

Prešovskému  samosprávnemu  kraju,  ako  dotknutému samosprávnemu kraju podľa  § 22 ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, ste listom doručeným dňa 10.12.2013 oznámili v zmysle § 22 ods. 2 a 3 stavebného zákona 
začatie prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov 2014 ÚPN VÚC Košického kraja“. 

 Hlavným cieľom riešenia „Zmien a doplnkov 2014 ÚPN VÚC Košického kraja“ je zosúladiť 
platnú územnoplánovaciu dokumentáciu s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou (KURS 2011), 
doplniť, resp. upraviť regulatívy záväznej časti, aktualizovať údaje v smernej časti a doplniť platnú 
územnoplánovaciu dokumentáciu o požiadavky vyplývajúce z  rozvojových zámerov samosprávy, 
občanov a podnikateľských subjektov.  

 Po posúdení dotknutých území riešených v návrhu „Zmien a doplnkov 2014 ÚPN VÚC 
Košického kraja“ s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja (ďalej len „ÚPN VÚC 
Prešovského kraja“) schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268/1998 a jeho záväznou 
časťou, ktorá bola vyhlásená nariadením  vlády  Slovenskej republiky  č.  216/1998 Z. z., v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 679/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
111/2003 Z. z., všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 4/2004 a všeobecne 
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 17/2009 účinného od 06.12.2009, dávame 
v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona, ako dotknutý samosprávny kraj, nasledovné  

stanovisko. 

K predloženému návrhu máme tieto pripomienky:  
 

V  oblasti  dopravy podporujeme návrh prekategorizovania cesty II. triedy č. 533 v úseku Spišská 
Nová Ves - Harichovce na cestu I. triedy s jej predĺžením na území Prešovského samosprávneho kraja v 
trase Harichovce - Levoča – Levočská dolina – Ľubica – Kežmarok, križovatka s I/67. Súhlasíme  preto 
s navrhovaným regulatívom 6.13.3 záväznej časti územného plánu regiónu. 

Dopravná infraštruktúra v priestore Harichovce – Levoča – územie bývalého vojenského obvodu 
– Ľubica – Kežmarok je predmetom doplnku ÚPN VÚC Prešovského kraja, ktorý Prešovský 
samosprávny kraj v súčasnosti obstaráva. 
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V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry zmena územného plánu regiónu ruší 
pôvodnú trasu linky V 409 Lemešany a navrhuje novú (navrhovaná trasa 1) v priestore medzi obcami 
Ploské a Kráľovce  a ďalej v  súbehu s linkami 487 a 488 (2x400kV + 2x110kV) do Lemešian.  

Súhlasíme s navrhovaným zrušením pôvodnej trasy linky V 409 Lemešany. Nesúhlasíme 
s navrhovanou trasou 1, preložky uvedenej linky, z dôvodu neprimeraného zvyšovania záťaže obytných 
území Lemešian a ich obyvateľov. Odporúčame hľadať novú trasu preložky V 409 v priestore Ploské, 
Nová Polhora, Šar. Bohdanove, Brestov, Varhaňovce, Ortáše s využitím koridoru existujúcich liniek 
VVN trasy Brestov - Drienov – Lemešany. 

Pri navrhovanom funkčnom využívaní plôch pozdĺž vodného toku rieky Torysa žiadame 
zachovať funkčnosť nadregionálneho biokoridoru Torysa. Zároveň upozorňujeme na potrebu zachovať 
koridor pre prívod z vodárenskej nádrže Starina – Prešov – Košice odbočky do Petrovian, Kendíc, 
Drienova, Ličartoviec, Šarišských Bohdanoviec, Dulovej Vsi, dostavba vodovodu v Záborskom (6.2.1.5) 
najmä v priestore medzi diaľnicou a obcou Nová Polhora. 

K problematike navrhovaného plynovodného prepojenia Slovenskej republiky a Poľska, ktorú 
pripravuje spoločnosť Eustream, a.s. spolu s partnerskou plynárenskou spoločnosťou GAZ SYSTEM S.A. 
z Poľska nemôžeme zaujať v súčasnosti stanovisko, pretože nemáme relevantné podklady. 

 
      
      

S pozdravom 
 
 
 
 
 

Ing. František Barnáš 
vedúci odboru 

 


