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Dôvodová správa 

Prešovský samosprávny kraj sa, podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 
svojich obyvateľov, najmä vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho 
kraja a obstaráva územné plány regiónov. 

Zároveň je, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona FZ ČSSR č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), povinný 
obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu v súlade s potrebami rozvoja územia 
samosprávneho kraja. Náklady spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie 
uhrádza, podľa § 19 stavebného zákona, orgán územného plánovania, ktorý ju obstaráva. 
 

 
1. Návrh na obstaranie nového Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  

V súčasnosti platný Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja bol 
spracovaný v októbri 1997 a schválený vládou Slovenskej republiky v roku 1998, ako územný 
plán regiónu pre územie celého Prešovského kraja s výnimkou vojenských obvodov Javorina 
a Valaškovce. Prebiehajúce spoločenské zmeny si vyžiadali jeho viacnásobnú aktualizáciu, 
ktorá bola obstaraná formou čiastkových zmien a doplnkov v rokoch 2002, 2003, 2004 
a 2009, pričom základná koncepcia organizácie územia samosprávneho kraja zostala 
zachovaná. 

Keďže sa od roku 1998 zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne 
predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá základná koncepcia organizácie územia 
samosprávneho kraja nepovažujeme pri územnom plánovaní Prešovského samosprávneho 
kraja, aktualizáciu Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja z roku 1998 
formou zmien a doplnkov za dostatočnú.  

 
Odporúčame preto zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja obstaranie 

nového Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK). 
 
Podstatná časť nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie je 

zabezpečovaná v rámci Regionálneho operačného programu formou nenávratného finančného 
príspevku.  

Začiatok obstarávania predpokladáme v októbri 2013, po podpise zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku.  Pritom I. etapa obstarávania, spolufinancovaná z fondov 
európskej únie, bude ukončená do konca programového obdobia 2007-2014, s využitím 
pravidla pre dočerpanie prostriedkov z európskych fondov (N+2, resp. N+3).  

Schvaľovanie nového Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 
zastupiteľstvom samosprávneho kraja predpokladáme na prelome rokov 2016/2017. 

 
 

2. Návrh na obstaranie doplnku a zmeny Územného plánu veľkého Prešovského 
samosprávneho kraja  

V súčasnosti platný Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja 
schválený vládou Slovenskej republiky v roku 1998 má riešené územie totožné s územným 
obvodom Prešovského kraja, s výnimkou území Vojenského obvodu Javorina a Vojenského 
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obvodu Valaškovce, pretože podľa § 2 ods. 3 zákona 221/1996 územia vojenských obvodov 
nie sú súčasťou vyššieho územného celku. 

Vojenský obvod Javorina zrušila vláda Slovenskej republiky a jeho zánikom sa celé 
územie stalo od 01. januára 2011 súčasťou územného obvodu Prešovského samosprávneho 
kraja, čo výrazne mení koncepciu organizácie územia samosprávneho kraja navrhnutú 
platným územným plánom kraja v okolí Levočských vrchov, s možným vplyvom na územie 
Košického samosprávneho kraja v okrese Spišská Nová Ves a územie Malopoľského 
vojvodstva v Poľskej republike. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného konštatujeme, že zrušením vojenského obvodu sa 
zmenili územno-technické predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia 
organizácie časti území okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa platného ÚPN 
VÚC PK a podľa § 30 ods. 1 stavebného zákona má orgán územného plánovania povinnosť 
obstarať zmenu alebo doplnok platnej územnoplánovacej dokumentácie. 

 
Odporúčame preto zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja obstaranie 

doplnku platného  Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja (ÚPN PSK), 
vrátane nevyhnutných zmien na dotknutých územiach okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov 
a Stará Ľubovňa. 

 
Náklady na zabezpečenie spracovania doplnku platného územného plánu regiónu budú 

hradené z vlastných prostriedkov samosprávneho kraja a ich výška bude známa po 
zabezpečení spracovateľa za použitia všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní. 

Začiatok obstarávania doplnku predpokladáme v októbri 2013 a schvaľovanie 
zastupiteľstvom samosprávneho kraja predpokladáme na prelome rokov 2014/2015. 


