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Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  
a 
Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa ust. § 25 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov zaslaný listom č. 24739/2019/SV/65885 zo dňa 22.08.2019 k 
návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Príloha č.2: 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja – textová a grafická časť    
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V Prešove, dňa 12. augusta 2019 
 
Návrh na uznesenie: 
 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods.2 písm. c) 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a § 3 písm. f) bod 4 č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 26 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: 

 
      A.     Berie na vedomie: 
 

A.1.  Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa ust. § 25 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov zaslaný listom č. 24739/2019/SV/65885 zo dňa 22.08.2019 
k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja; 

A.2.  Správu o obstaraní a prerokovaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
B. Schvaľuje: 
 
B.1.  Územný plán Prešovského samosprávneho kraja;  
B.2.  Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného 

plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 Predkladáme na zasadnutie Zastupiteľstva PSK Územný plán Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej tiež ÚPN PSK), ktorý bol v súlade s § 17 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) obstarávaný z vlastného podnetu PSK, ako príslušného orgánu územného 
plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, a na základe § 18 ods. (2) stavebného 
zákona ako obstarávateľa územných plánov regiónov na svojom území. Ide o prvý územný 
plán PSK, ktorý si obstarávala regionálna samospráva sama pre svoj región 
v spolupráci s mestami a obcami . 
 Návrh Územného plánu PSK bol spracovaný v súlade so Súborným stanoviskom 
k vypracovaniu návrhu ÚPN PSK, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom PSK dňa 11.04.2017 
uznesením č. 484/2017, v rámci ktorého bola schválená aj zmena Zadania pre spracovanie 
ÚPN PSK. Následne bol spracovaný návrh ÚPN PSK. Verejné prerokovanie návrhu ÚPN 
PSK sa podľa § 22 stavebného zákona uskutočnilo od 16.03.2018 do 30.04.2018.  

Pripomienky, ktorých bolo dosť veľa a to 1412 pripomienok boli v zmysle 
stavebného zákona podrobne vyhodnotené a v zmysle podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona 
boli neakceptované pripomienky znova prerokované so subjektmi, ktorí ich uplatnili 
a dohodnuté s dotknutými orgánmi štátnej správy. Následne bol návrh Územného plánu PSK 
upravený v zmysle vyhodnotenia pripomienok a zaslaný na MDV SR s požiadavkou 
o preskúmanie návrhu ÚPN PSK v súlade s § 25 ods.1 stavebného zákona.  
Prílohou č.1 tohto materiálu je Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou správy o obstarávaní sú tabuľky 
s vyhodnotením pripomienok. Upravený návrh ÚPN PSK je  prílohou č. 2 materiálu a člení 
sa na záväznú a smernú časť a grafickú časť. Záväzná časť sa vyhlasuje Všeobecne záväzným 
nariadením. Predloženie tohto materiálu na rokovanie je podmienené vydaním súhlasného  
stanoviska MDV SR k preskúmaniu návrhu ÚPN PSK podľa § 25 stavebného zákona.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

  PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY 
KRAJ 

 

 
 
 

Územný plán 
Prešovského samosprávneho kraja 

Upravený návrh  
 
 
 

Správa o obstarávaní a prerokovaní  
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  

 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja, ktoré pozostávajú z: 

  Tabuľka č.1 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých ústredných 
orgánov štátnej správy, 

Tabuľka č.2 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých regionálnych 
orgánov  štátnej správy, 

Tabuľka č.3 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých samosprávnych 
orgánov, vojenského obvodu a regiónov susedných štátov, 

Tabuľka č.4 -  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých vlastníkov sieti 
a zariadení technického a dopravného vybavenia, 

Tabuľka č.5 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých  právnických 
osôb, 

             Tabuľka č.6 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od verejnosti. 
    
 
 
 
 

Prešov  2019 



Správa o obstarávaní a prerokovaní Územného plánu Prešovského samosprávneho 
kraja  

 
 Zadanie pre Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len ÚPN PSK) 
bolo vypracované podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Zadanie bolo riadne 
prerokované podľa § 20, ods. 2 - 5 stavebného zákona a následne schválené uznesením 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.234 /2015 zo dňa 17.09.2015. 
 
 Koncept ÚPN PSK bol vypracovaný v zmysle § 10 stavebného zákona a § 11 
Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie 
vyššieho stupňa Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) schválenou 
uznesením vlády SR v roku 2001 s jej záväznou časťou, ktorá bola vyhlásená nariadením 
vlády SR č. 528/2002 Z. z., a jej doplnkom č.1 schváleným  uznesením  vlády  SR č. 513 zo 
dňa  10. augusta  2011 a  záväznou  časťou,  ktorá   bola  vyhlásená   nariadením   vlády  SR 
č. 461/2011 dňa 16. novembra 2011.  

V  dňoch  31.08.2016 až  15.10.2016 sa v  súlade  s  ustanovením  § 21  zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) uskutočnilo verejné prerokovanie konceptu ÚPN PSK. 
Verejné prerokovanie so zabezpečeným všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa,  
sa konalo v štyroch mestách a to:  
- vo Vranove nad Topľou, najmä pre verejnú správu a verejnosť okresov Stropkov, 

Svidník a Vranov n./T /12. 09.2016/, 
- v Humennom pre verejnú správu a verejnosť okresov Humenné, Medzilaborce a Snina 

/14. 09.2016/,  
- v Kežmarku pre verejnú správu a verejnosť okresov Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará 
Ľubovňa. /19. 09.2016/, 

- v Prešove najmä pre ústredné orgány štátnej správy, verejnú správu a verejnosť okresov 
Bardejov, Prešov a Sabinov /21. 09. 2016/. 
 Koncept územného plánu bol k nahliadnutiu na Prešovskom samosprávnom kraji 

(ďalej len PSK) a bol zverejnený na internetovej stránke Úradu PSK. Dotknuté obce, dotknuté 
orgány štátnej správy a správcovia sietí boli o prerokúvaní konceptu upovedomení jednotlivo. 

 Verejnosti bolo prerokovanie oznámené na internetovej stránke Úradu PSK, na 
úradnej tabuli a v tlači (Nový čas dňa 5.09.2016, Župné noviny dňa 31.8.2016). Obce 
v Prešovskom samosprávnom kraji boli požiadané v súlade s ustanoveniami § 21 ods.5 
stavebného zákona o zverejnenie oznámenia o prerokovaní konceptu Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja verejnosti verejnou vyhláškou spôsobom v mieste 
obvyklým. Pripomienky ku konceptu mohla verejnosť zaslať aj prostredníctvom 
elektronického podania.  
 Na verejnom prerokovaní bol podaný výklad konceptu ÚPN PSK hlavným riešiteľom 
Ing. arch. Jozefom Kužmom s riešiteľským kolektívom firmy Slovak Medical Company a.s. 
Prešov. 
 V rámci prerokovania konceptu bolo upovedomených 916 subjektov a verejnosť.  
Pripomienky ku konceptu uplatnilo  195 subjektov. 

Vznesené pripomienky boli vyhodnotené z pohľadu akceptovateľnosti v návrhu ÚPN 
PSK a spracované v nasledujúcich tabuľkách: 

• Tab. č.1  Ústredné orgány štátnej správy    (12 subjektov), 
• Tab. č.2  Regionálne orgány štátnej správy  (33 subjektov), 



• Tab. č.3  Samosprávne orgány a vojenské obvody  (120  subjektov), 
• Tab. č.4  Vlastníci sietí a zariadení technického a dopravného vybavenia 

               (10 subjektov), 
• Tab. č.5  Dotknuté právnické osoby (10 subjektov), 
• Tab. č.6  Verejnosť (10 subjektov). 

 Celkovo bolo vznesených pripomienok od 122 subjektov. Z toho 74,4 % bolo 
akceptovaných a 3,47 % neakceptovaných. Ostatné pripomienky, ktoré mali charakter 
doplňujúcej informácie (22,13 %) boli vzaté na vedomie.  
 
 Po vyhodnotení pripomienok bolo spracované Súborné stanovisko k vypracovaniu 
návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. V súlade s akceptovaním 
požiadaviek dotknutých subjektov ku konceptu ÚPN PSK a po posúdení splnenia požiadaviek 
zadania a samotného konceptu ÚPN PSK sa následne upravilo aj znenie Zadania pre 
spracovanie ÚPN PSK. Úpravy Zadania sa týkali napr. riešenia územia bývalého Vojenského 
obvodu Javorina. V prílohe č. 6 Zadania boli uvedené pomenovania obcí ako dzedzina, selo, 
valal, romsa a pod., ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou. Na základe týchto skutočností 
bola spracovaná zmena Zadania pre ÚPN PSK, schváleného uznesením Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja č.234 /2015 zo dňa 17.09.2015. Zmena Zadania je prílohou 
Súborného stanoviska k vypracovaniu návrhu ÚPN PSK. Súborné stanovisko k vypracovaniu 
návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja vrátane zmeny Zadania pre 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva PSK 
č. 234/2015 dňa 17.09.2015, bolo schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho 
kraja uznesením č. 484/2017 dňa 11.04.2017. 
 
  Koncept ÚPN PSK bol predmetom posúdenia ako strategický dokument podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posúdenie bolo ukončené vydaním 
záverečného stanoviska Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné 
prostredie č. OU-PO-OSZP1_2017/001335/SA zo dňa 21.03.2017 s odporúčaním po 
zapracovaní záverov s posudzovania strategický dokument schváliť. 
 

Koncept ÚPN PSK bol spracovaný v dvoch variantoch, ktoré sa odlišovali najmä 
v riešení problematiky sídelného rozvoja a dopravnej infraštruktúry. Na základe sumárneho 
zhodnotenia variantných riešení konceptu ÚPN PSK, ako aj výsledkov z jeho prerokovania, 
pre vypracovanie návrhu ÚPN PSK sa odporúčalo uplatniť invariantné riešenie. 

V oblasti sídelnej štruktúry sa odporúčalo riešiť rozvoj osídlenia podľa variantu 1  
s doplnením o návrh rozvoja sídelnej štruktúry regionálneho významu a v oblasti rozvoja 
nadradenej dopravnej infraštruktúry sa odporúčalo uplatniť variant 1 v kombinácií 
s variantom 2 v zmysle vyhodnotenia pripomienok a v súlade so záverečným stanoviskom 
k strategickému dokumentu.  Z hľadiska metodického spracovania a usmernenia Prešovský 
samosprávny kraj ako orgán územného plánovania požadoval dodržať a zapracovať 
nasledovné skutočnosti:  
1. Dodržať požiadavky Zadania pre ÚPN PSK v kapitole O. Požiadavky na rozsah a spôsob 
spracovania územného plánu.  
2. Pri spracovaní návrhu ÚPN primerane uplatniť metodické usmernenie obstarania a 
spracovania ÚPN regiónu, s dôrazom na členenie koncepcie územnoplánovacej dokumentácie 
na stav, návrh a výhľad.  
3. Rešpektovať stanoviská obstarávateľa k vyjadreniam dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávy, správcov inžinierskych sietí, právnických i fyzických osôb.  



4. Z návrhu ÚPN PSK vylúčiť zámery, ktoré neprešli environmentálnym hodnotením vplyvov 
na životné prostredie v súlade so záverečných stanoviskom k strategickému dokumentu 
„Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“.  
5. Ostatné zámery a plány zasahujúce do území NATURA 2000, alebo ktoré sú situované 
v ich blízkosti a ovplyvnia predmety ochrany území a pre ktoré v primeranom posúdení 
vplyvu strategického dokumentu na lokality NATURA 2000 nebola určená hodnota 
významnosti vplyvu (sú označené symbolom (?) viď. Správa o hodnotení, príloha č.1) nebudú 
uvedené v záväznej časti územného plánu, ale v časti smernej, okrem tých zámerov, ktoré už 
boli odporučené k realizácii na základe výsledkov z procesu EIA. 
6. V súlade so záverečným stanoviskom z posudzovania vplyvu strategického dokumentu na 
životné prostredie bolo potrebné primerane akceptovať pripomienky k ÚPN PSK, ktoré boli 
vznesené v rámci jeho prerokovania.  
 
             Návrh ÚPN PSK bol vypracovaný ako invariantné riešenie v zmysle § 10 stavebného 
zákona a § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii a je v súlade so záväznou časťou schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa Koncepciou územného rozvoja Slovenska 
2001 (KURS 2001) schválenou uznesením vlády SR v roku 2001 s jej záväznou časťou, ktorá 
bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z., a jej doplnkom č.1 schváleným  
uznesením  vlády  SR č. 513 zo dňa  10. augusta  2011 a  záväznou  časťou,  ktorá   bola  
vyhlásená   nariadením   vlády  SR č. 461/2011 dňa 16. novembra 2011.  
 Verejné prerokovania návrhu ÚPN PSK sa uskutočnilo podľa § 22 stavebného zákona   
od 16.03.2018 do 30.04.2018.  
Verejné prerokovanie so zabezpečeným všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa 
a nad rámec zákona,  sa konalo v štyroch mestách a to:  

- v Humennom pre verejnú správu a verejnosť okresov Humenné, Medzilaborce 
a Snina./23.03.2018/; 

- v Poprade verejnú správu a verejnosť okresov Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará 
Ľubovňa. /27.03.2018/; 

- vo Vranove nad Topľou pre verejnú správu a verejnosť okresov Stropkov, Svidník 
a Vranov n./T. /06.04.2018/; 

- v Prešove pre ústredné orgány štátnej správy, verejnú správu a verejnosť okresov 
Bardejov, Prešov a Sabinov. /11.04.2018/. 

 Verejnosti bolo prerokovanie návrhu ÚPN PSK oznámené na internetovej stránke 
Úradu PSK, na úradnej tabuli a v tlači (Nový čas dňa 19.03.2018). Obce v Prešovskom 
samosprávnom kraji a verejnosť mohla zaslať pripomienky elektronicky emailom alebo  
prostredníctvom elektronického podania.  
 
V rámci prerokovania návrhu ÚPN PSK bolo písomne upovedomených 920 subjektov a to: 

• Ústredné orgány štátnej správy, 
• Regionálne orgány štátnej správy, 
• Samosprávne orgány a vojenský obvod,  
• Regióny  susedných štátov, 
• Vlastníci sietí a zariadení technického a dopravného vybavenia,  
• Dotknuté právnické osoby,  
• Poslanci PSK, 
• Členovia komisií regionálneho rozvoja a dopravy (členovia  neposlanci  e-mailom), 
• Všetky odbory ÚPSK. 
 



V rámci prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie regiónu boli zaslané 
a následne vyhodnotené pripomienky:   

• od 11 dotknutých orgánov Ústrednej štátnej správy (ministerstvá); 
• od 25 dotknutých orgánov Regionálnej štátnej správy (okresných úradov); 
• od 52 dotknutých samospráv, samosprávnych krajov, vojenského obvodu a regiónov  

susedných štátov; 
• od 8 subjektov od dotknutých vlastníkov sieti a zariadení technického a dopravného 

vybavenia územia; 
• od 10 subjektov dotknutých právnických  osôb; 
• od 74 subjektov od verejnosti - fyzických a právnických osôb. 

 
Celkovo bolo vznesených 1412 pripomienok od 180 subjektov. Z toho 64,2 % bolo 
akceptovaných a 16,78 % neakceptovaných. Ostatné pripomienky, ktoré mali charakter 
doplňujúcej informácie (19,19 %) boli vzaté na vedomie.   
 Vznesené pripomienky boli vyhodnotené z pohľadu akceptovateľnosti v návrhu 
územného plánu  regiónu a spracované v nasledujúcich tabuľkách, ktoré tvoria prílohu tohto 
materiálu: 

• Tabuľka č.1 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých 
ústredných orgánov štátnej správy; 

• Tabuľka č.2 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých 
regionálnych orgánov  štátnej správy; 

• Tabuľka č.3 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých 
samosprávnych orgánov a vojenského obvodu; 

• Tabuľka č.4 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých 
vlastníkov sieti a zariadení technického a dopravného vybavenia; 

• Tabuľka č.5 -  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od dotknutých  
právnických osôb; 

• Tabuľka č.6 - Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPN PSK od verejnosti. 
 
 Po vyhodnotení pripomienok boli akceptované pripomienky zapracované do 
upraveného návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Podľa § 22 ods. 
(4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
zmien boli neakceptované pripomienky znovu prerokované s tými, ktorý ich zaslali k návrhu 
ÚPN PSK v rámci jeho prerokovania. Z dotknutými štátnymi orgánmi bol dohodnutý spôsob   
riešenia neakceptovaných pripomienok.     

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


