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Územnoplánovacia dokumentácia: 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja  
Návrh 

 
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

 

 
TABUĽKA č.1 

Por. 
čís. 

Orgány verejnej správy, podnik. subjekty, verejnosť Stanovisko  
zo dňa  č.  

 
Pripomienky a stanoviská 

 
Vyhodnotenie pripomienok 

a stanovísk po znovu prerokovaní 

 
Poznámka 

Dotknuté orgány štátnej správy 
Ústredné orgány štátnej správy 
21 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR     
21/1 - odbor územného plánovania 26.04.2018 / 

1529/2018/SV/31225 
Vo svojom stanovisku má tieto pripomienky:   
Pripomienky k návrhu smernej časti:   

1. V kapitole 4.1. Celoštátne súvislostí, v častí 4.1.1 – str. 16 V oblasti celoštátnych a nadregionálnych súvislosti usporiadania 
územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry v bodoch 2.27., 2.28. a 2.29. rozvojové osí prvého až tretieho stupňa - spresniť a 
doplniť o sídla nachádzajúce sa na jednotlivých rozvojových osiach v Prešovskom kraji; neuvádzať sídla, ktoré sa nenachádzajú v 
kraji. 

Akceptuje sa, zapracované do kapitoly č. 4.1.1. V oblasti 
celoštátnych a nadregionálnych súvislosti usporiadania 
územia. 

 

2. Kapitola 6. „Územný rozvoj a krajina - formovanie krajinnej štruktúry" (str. 39-45) je príliš všeobecná, mnohé problematiky sú 
obsiahnuté aj v iných kapitolách. Žiadame celá kapitolu zostručniť, z podkapitoly 6.2. problematiku Európskeho dohovoru o krajine 
žiadame presunúť v zostručnenej verzií do kapitoly 16. „Koncepcia ochrany prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému 
ekologickej stability". Zároveň upozorňujeme, že Európsky dohovor o krajine nebol ustanovený zákonom, ale bol prijatý na základe 
oznámenia Ministerstva zahraničných veci SR č. 515/2005 Z. z. o uzavretí Európskeho dohovoru o krajine. 

Akceptuje sa, upravené v kapitolách č.6. a 16.  

3. V kapitole 13. časť 13.1., str. 172 -  neuvádzať' letiská, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, ale aplikovať medzinárodné súvislosti 
na podmienky PSK. Akceptuje sa, zapracované do kap. č.13, podkapitoly 13.1.  

4. V podkapitole 16.4 „Chránené územia podľa medzinárodných dohovorov" (str. 266-267):    
a) biosférickú rezerváciu Tatry a medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty premietnuť do záväzných zásad 
regulatívov pre oblasť ochrany prírody a krajiny v časti 6. 

Akceptuje sa, zapracované do záväznej časti do kap. č. 6., 
reg. 6.1.1.  

b) špecifické prírodné územie „Park tmavej oblohy Poloniny", vzhľadom na svoj medzinárodný význam odporúčame zahrnúť 
ho aj do záväznej časti. 

Akceptuje sa, zapracované do záväznej časti do kap. č. 6., 
reg.6.1.1.  

5. V kapitole 17. str. 273 medzi „Národné kultúrne pamiatky" neuvádzať tie, ktoré sú mimo územia kraja, napr. Žehra, Spišský hrad a 
zároveň drevené kostolíky, ktoré patria medzi najhodnotnejšie národné kultúrne pamiatky nadregionálneho významu doplniť o 
konkrétne lokality, 

Akceptuje sa, upravené v kapitole č. 17.  

6. V kapitole 18. „Koncepcia ochrany prírodných zdrojov" (str. 271 ) je vo všeobecnej rovine a z dôvodu, že táto problematika je 
riešená v iných kapitolách, odporúčame kapitolu vypustiť. Akceptuje sa, kapitola č.18 je vypustená.  

7. V podkapitole 19.2. Voda (str. 282) - osobitné vody - doplniť o konkrétne lokality prírodných liečebných kúpeľov regionálneho a 
nadregionálneho významu. Akceptuje sa, doplnené v podkapitole č. 19.2.  

Pripomienky k návrhu záväznej časti:   
1. Regulatívy a zásady žiadame uvádzať vecne, stručne, bez opisných textov, vypustiť regulatívy, ktorých zabezpečenie nie je 

úlohou územného plánovania. Neuvádzať regulatívy a zásady, ktorých požiadavky vyplývajú z iných právnych predpisov. Akceptuje sa,  upravené v návrhu záväznej časti.  

2. V časti 1.v bode: 1.1. - v regulatíve 1.1.6. slovo „republikového" nahradiť slovom „celoštátneho". Akceptuje sa,  text regulatívu 1.1.6. je upravený.  
3. V bode 1.2. pri rozvojových osiach v 1.2.5. žiadame uvádzať len sídla, ktoré sa nachádzajú na území PSK a zároveň žiadame ich 

spresniť v regióne o ďalšie obce PSK, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých rozvojových osiach. Akceptuje sa,  zapracované do regulatívu 1.2.5.  

4       V bode 1.2. „Oblasť regionálnych vzťahov":   
- v regulatíve 1.2.5. rozvojová os druhého stupňa 1.25.2.2. „prešovsko-svidnícka" nie je v súlade s Koncepciou územného 

rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011- zmeny a doplnky č. 1, preto ju žiadame vypustiť, alebo jej stanoviť štvrtý 
stupeň; 

Akceptuje sa, upravené v záväznej časti.    

- v regulatíve 1.2.5. rozvojová os 1.2.5.3.5. hornádska: Spišský Štvrtok - hranica s PSK - Spišská Nová Ves - Krompachy - 
Košice je v  záväznej časti PSK uvedená ako rozvojová os tretieho stupňa. Žiadame ju zosúladiť s Koncepciou územného 
rozvoja Slovenska 2001 v  znení KURS 2011 - zmeny a doplnky č.1, kde je uvedená ako rozvojová os druhého stupňa; 

Akceptuje sa,  zapracované v záväznej časti  

- regulatív 1.2.15 žiadame vypustiť, lebo táto povinnosť vyplýva z právnych predpisov.  Akceptuje sa, regulatív je vypustený.    
         5.      V časti 2. v bode 2.1.   

- regulatív 2.1.1. žiadame preformulovať, aby nedochádzalo k porušeniu hierarchie ÚPD; Akceptuje sa, regulatív 2.1.1. je preformulovaný.  
- regulatív 2.1.6. žiadame vypustiť, lebo sa nemajú používať odkazy na odvetvové technické normy, ktoré môžu byť 

medzičasom zmenené; Akceptuje sa, regulatív 2.1.6. je vypustený.  

- regulatív 2.1.7. žiadame vypustiť, lebo sa opakujú s inými regulatívmi (napr. 2.1.3.,2.1.4.). Akceptuje sa, regulatív 2.1.7. je vypustený.  

        6.        V bode 2.2.   
- regulatívy 2.2.2. a 2.2.3. z hľadiska ich náplne navrhujeme spojiť do jedného bodu;  Akceptuje sa,  regulatívy 2.2.2. a 2.2.3. sú spojené do 

jedného regulatívu č. 2.2.2.  

- regulatív 2.2.5. uvádza „zónu A", ktorá zatiaľ nie je nikde špecifikovaná, žiadame doplniť, resp. upraviť; Akceptuje sa inak, zóny A sa nachádzajú v PSK v NP 
Pieniny a NP Slovenský raj.  

- regulatívy 2.2.7. a 2.2.8. žiadame vypustiť, lebo ide o spôsob hospodárenia, čo nie je úlohou územného plánovania. Akceptuje sa, regulatívy 2.2.7. a 2.2.8.  sú vypustené.  

         7.        V bode 2. 3.   
- v regulatíve 2.3.1.vypustiť slová „prieskumných území"; Akceptuje sa,  upravené v regulatíve č. 2.3.1.  
- regulatív 2.3.2. z hľadiska náplne navrhujeme presunúť do kapitoly 4.; Akceptuje sa,  reg. 2.3.2. je presunutý do kap. č.4. 

do regulatívu č.4.9. 
 

- v regulatíve 2.3.5. ide o spojenie ťažby štrkopiesku s dopravnou infraštruktúrou a s technickou infraštruktúrou bez ich 
vzájomného prepojenia. Žiadame zrozumiteľne upraviť; Akceptuje sa, regulatív č. 2.3.5. je upravený.  

- regulatívy 2.3.3., 2.3.6. a aj 2.3.7. žiadame spojiť, pretože sa jedná o rovnakú činnosť. Akceptuje sa, regulatívy č. 2.3.5. 2.3.3., 2.3.6. a 2.3.7 sú 
spojené do regulatívu č.232..  
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        8.       V časti 3. v bode 3.4. 
- regulatív 3.4.6. je zhodný s regulatívom 4.7., preto regulatív 3.4.6. žiadame vypustiť.  Akceptuje sa, regulatív č. 3.4.6.  je vypustený.  

- Zároveň je potrebné prehodnotiť a upraviť znenie regulatívu 4.7., v ktorom je uvedené „ .. .bez nárastu ubytovacích 
kapacít" ... , pretože táto regulácia je v rozpore s inými    regulatívmi, ktoré podporujú rozvoj rekreácie a turizmu, napr. 4.15. 
- Vytvárať územné a priestorové podmienky pre rozvoj nosných foriem cestovného ruchu; 

Akceptuje sa,  regulatív 4.7. je preformulovaný  

         9.      V časti 4.   
- regulatív 4.1. žiadame preformulovať, z textu vypustiť „Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KUSR 2011, 

Regionalizáciu cestovného ruchu SR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK". Výstupy z uvedených 
dokumentov majú byť predmetom konkrétnych regulatívov, aplikovaných na podmienky ÚPD PSK;  

Akceptuje sa, regulatív 4.1. je vypustený  

- regulatív 4.2. žiadame skrátiť znenie, preformulovať ho na podmienky ÚPD PSK; Akceptuje sa, regulatív 4.2. je preformulovaný  
- regulatív 4.12. žiadame preformulovať v pozitívnom znení regulatívu. Akceptuje sa, regulatív 4.12. je preformulovaný v regulatíve  

pod novým číslom 4.18.  

        10.    V časti 4. 
- v regulatíve  4.17. žiadame vyčiarknuť slová „s územiami v súkromnom vlastníctve", pretože územné plánovanie nerieši 

vlastnícke vzťahy; 

Akceptuje sa, regulatív 4.17. je presunutý a text je 
zapracovaný do kapitoly 9. do regulatívu č. 9.7.7.  

- regulatív 4.21. žiadame vypustiť, lebo sa opakuje v iných regulatívoch a nemá priamu väzbu na ÚPN PSK; Akceptuje sa, regulatív 4.21. je vypustený.  
- regulatív 4.30. je potrebné presunúť z hľadiska jeho náplne do oblasti zaoberajúcou sa dopravou; Akceptuje sa, regulatív 4.30. je vypustený.  
- regulatív 4.31. žiadame preformulovať, pretože nie je jasné podľa ktorého zákona je stanovená „hranica zastavaného 

územia obce". 
Akceptuje sa, regulatív 4.31. je preformulovaný.  

        11.     V časti 5.   
- regulatív 5.1. žiadame vypustiť, pretože táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z.; Akceptuje sa, regulatív 5.1. je vypustený.   
- regulatívy 5.2., 5.4. týkajúce sa spracovania hlukových máp a hlukových štúdii žiadame preformulovať resp. vypustiť, 

pretože takáto formulácia nie je náplňou ÚPD PSK; Akceptuje sa, regulatívy 5.2., 5.4  sú vypustené.   

- regulatívy 5.5. a 5.6. s žiadame preformulovať a spojiť do jedného regulatívu,  Akceptuje sa, regulatív 5.6. je vypustený    
- regulatív 5.9. žiadame preformulovať nasledovne „vytvoriť územné podmienky pre bezpečné situovanie výstavby mimo 

území s vysokým radónovým rizikom"; 
Akceptuje sa, text regulatívu 5.9. je preformulovaný a je pod 
novým číslom 5.8.  

- regulatív 5.10. žiadame vypustiť, lebo povinnosť rešpektovať ochranné pásma vyplýva z iných právnych predpisov; Akceptuje sa, regulatív  5.10. je vypustený.  
- regulatív 5.11. z hľadiska jeho náplne žiadame presunúť do kapitoly 6.; Akceptuje sa, regulatív 5.11. je presunutý do kapitoly 6. Ako 

regulatív č.6.1.10.  

- regulatívy 5.13., 5.16 žiadame vypustiť, nie sú predmetom územného plánovania na regionálnej úrovni; Akceptuje sa, regulatív 5.13. a 5.16 sú vypustené.   
- regulatív 5.15. žiadame vypustiť, lebo územný plán musí rešpektovať všetky odvetvové koncepcie. Akceptuje sa, regulatív 5.15. je vypustený.  

       12.     V časti 6. v bode 6.1. a v bode 6.2. 
- regulatívy sa opakujú, mnohé sú obsiahnuté aj v iných kapitolách a nemajú charakter regulatívu alebo zásady, opakujú sa 

požiadavky, ktoré vyplývajú priamo zo zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Preto žiadame regulatívy zrevidovať z pohľadu úloh územného plánovania; 

Akceptuje sa   
 

 

- regulatív 6.1.7. „Chrániť územia národne významných mokradi" - táto povinnosť vyplýva zo zákona č,. 54312002 Z. z, o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadame ho preformulovať pre účely územného plánovania. Akceptuje sa   

      13.      V bode 6.3. 
- regulatívy uvedené pre oblasť využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu sú obsahovo obsiahnuté v bodoch 2.2., 2.3., 

preto navrhujeme tento bod vypustiť. 

Akceptuje sa čiastočne, bod 6.3 bola vypustená časť 
regulatívov.  

      14.      V časti 7.   
- regulatívy sa opakujú s regulatívmi, ktoré sú obsiahnuté v bode 2.2. a aj v časti 6. Preto žiadame časť 7. zrevidovať z 

hľadiska územného plánovania. Územné plánovanie nemôže preberať úlohy ochrany prírody a krajiny. 
Akceptuje sa, regulatívy v kap. č.7. sú zrevidované  
  

      15,      V časti 8.   
- regulatív 8.1. nie je aplikovaný na podmienky územného plánu PSK, žiadame ho preformulovať; Akceptuje sa,  regulatív 8.1. je vypustený jeho význam je 

obsiahnutý v regulatíve č. 8.2.  

- regulatív 8.3.5. žiadame upraviť vypustením slov „V zmysle pamiatkového zákona";  Akceptuje sa, text regulatívu  8.3.5. je upravený a je 
prečíslovaný pod č. 8.2.4.  

- regulatív 8.3.8. žiadame doplniť o konkrétne územia a objekty zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO, Akceptuje sa, text regulatívu  8.3.8. je doplnený  

- regulatívy 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11.a 8.12. žiadame vypustiť z dôvodu, že z úrovne územného plánu regiónu nie je možné 
ich zabezpečiť. 

Akceptuje sa čiastočne,  regulatívy , 8.8., 8.9., 8.10., 8.11.a 
8.12. sú vypustené zo záväznej časti okrem reg. 8.7, ktorý bol 
ponechaný a je pod číslom 8.6.                                                                                                           
 

 

       16.      V časti 9. v bode 9.3. 
- regulatívy 9.3.7.9. a 9.3.7.10. týkajúce sa účelových lesných a poľných ciest majú lokálnu úroveň, opakujú sa aj v iných  

regulatívoch, preto ich žiadame vypustiť;  
Akceptuje sa, regulatívy 9.3.7.9. a 9.3.7.10. sú vypustené.  

- regulatívy 9.3.7.16., 9.3.7.19. nemajú charakter územného rozvoja - žiadame vypustiť. Akceptuje sa, regulatívy 9.3.7.16. a 9.3.7.19. sú vypustené  
  

       17.      V bode 9.4. 
- regulatívy 9.4.8., 9.4.9. a 9.4.10.  uvedené v rámci železničnej infraštruktúry žiadame spojiť do jedného bodu a upraviť ich 

znenie. Neuvádzať právny predpis. 

Akceptuje sa, regulatívy 9.4.8., 9.4.9. a 9.4.10.  sú spojené 
do regulatívu 9.4.8 a text je preformulovaný. 
 

 

       18.      V bode 9.5. 
- regulatív 9.5.1. žiadame preformulovať nasledovne: „Rešpektovať územno-technické požiadavky navrhovaných zámerov v 

civilnom letectve"; 
Akceptuje sa, text regulatívu 9.5.1. je preformulovaný  

- regulatív 9.5.6. v leteckej doprave žiadame preformulovať na podmienky ÚPN PSK. Akceptuje sa, regulatív 9.5.6. je vypustený.   
       19.      V bode 9.7. 

- regulatívy 9.7.4, 9.7.5. a 9.7.6. týkajúce sa cyklistickej dopravy žiadame vypustiť, pretože zabezpečiť vypracovanie 
dokumentácie o cyklistickej doprave nie je úlohou územného plánovania. Riešenie cyklistickej dopravy navrhujem riešiť vo 
vzťahu na regulatívy v iných častiach. 

Akceptuje sa, regulatívy 9.7.4, 9.7.5. a 9.7.6. sú vypustené.   
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        20.     V bode 9.8. a 9.9. uvedené regulatívy a zásady navrhujeme prehodnotiť a zvážiť ako sa dajú realizovať prostredníctvom ÚPN PSK. Akceptuje sa, regulatívy boli prehodnotené a bod 9.8 je 
vypustený a regulatív v bod 9.9. zostal v pôvodnom znení   

        21.       V časti 10. v bode 10. 1. 
- regulatívy 10.1.1. a 10.1.2. spojiť do jedného regulatívu a slovo „línia" nahradiť slovom „koridor". 

Akceptuje sa, regulatívy č. 10.1.1. a 10.1.2.  sú spojené do 
jedného regulatívu č. 10.1.1.  

        22.     V bode 10.2. 
- regulatívy 10.2.1. a 10.2.5. navrhujeme prehodnotiť z hľadiska ich rovnakého obsahu. Akceptuje sa, regulatív č. 10.2.5. je vypustený.  

        23.     V bode 10.4.   
- regulatív 10.4.3. žiadame vypustiť, lebo je obsiahnutý v regulatíve 10.4.9.; Akceptuje sa, regulatív č. 10.4.3.je vypustený   
- vypustiť regulatívy, ktoré nemajú územnotechnický priemet, napr. 10.4.4., 10.4.7., 10.4.9.5. Akceptuje sa, regulatívy č. 10.4.4., 10.4.7., 10.4.9.5. sú 

vypustené. 
 

        24.     V bode 10.5.   
- regulatívy 10.5.2., 10.5.5. a 10.5.8. vypustiť, lebo ich plnenie nie je úlohou územného plánovania; Akceptuje sa, regulatívy 10.5.2., 10.5.5. a 10.5.8. sú 

vypustené. 
 

 

- regulatívy 10.5.21. a 10.5.24. žiadame vypustiť, pretože nie sú predmetom územného plánovania; Akceptuje sa, regulatívy  10.5.21. a 10.5.24 sú vypustené. 
  

- regulatív 10.5.22. upraviť znenie bez uvádzania uznesenia vlády SR; Akceptuje sa, regulatív  č. 10.5.22. je upravený.  
- v regulatíve 10.5.25. vypustiť text „v súlade s rozhodnutím o využívaní PHO VN Starina a potrebami tohto významného 

vodného zdroja". Akceptuje sa, text regulatívu 10.5.25 je upravený.  

25.    V bode 10.6.   
- štylisticky upraviť a skrátiť znenie regulatívov 10.6.2.2., 10.6.16., 10.6.18., 10.6.20., ako konkrétne a vecné zásady a 

regulatívy územného rozvoja ÚPN PSK; 
Akceptuje sa, text regulatívu 10.6.2.2.  je upravený 
a regulatívy 10.6.16., 10.6.18., 10.6.20. sú nahradené jedným 
regulatívom č. ...... 10.6.18. a obsah regulatívov  10.6.16., 
10.6.18. 10.6.20.  je premietnutý do regulatívov v kapitole 
10.8. 

 

- regulatívy 10.6.19. a 10.8.3. dať do súladu ohľadom pojmov „zamedziť'' a „neumiestniť''. Akceptuje sa, regulatívy 10.6.19. a 10.8.3. sú 
preformulované  

 

26.    V bode 10.8.   
- v regulatívoch 10.8.1., 10.8.2. nahradiť slovo „podporovať" slovami „vytvárať územnotechnické podmienky pre";  Akceptuje sa, text regulatívov č. 10.8.1., 10.8.2. je upravený  
- regulatív 10.8.4. žiadame vypustiť, lebo nie je úlohou územného plánovania navrhovať umiestnenie kultúry plodín. Akceptuje sa, regulatív 10.8.4. je vypustený.   

         27.     Chýba schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb, ktorá podľa § 11 ods. 6 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 
                    55/2001 Z. z. o územnoplánovacích, podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ktorá má byť súčasťou záväznej časti ÚPN 

PSK.  Žiadame ju  doplniť do  záväznej časti. 

Akceptuje sa, je vypracovaná schéma záväzných častí 
riešenia a verejnoprospešných stavieb na formáte A3, ktorá je 
prílohou č.2 záväznej časti návrhu ÚPN PSK 

 

Verejnoprospešné stavby:   
28. Zoznam verejnoprospešných stavieb v časti 1.3., 1.4.2., 2.1.1. je neprehľadný, mnohé nespĺňajú kritéria verejnoprospešnej stavby. 

Žiadame znenie jednotlivých bodov pre verejnoprospešné stavby uvádzať tak, aby boli heslovité, jednoznačne uvedené, o akú 
verejnoprospešnú stavbu ide. V zozname stavieb majú byt' uvedené novonavrhované stavby. 

Akceptuje sa, texty regulatívov 1.3., 1.4.2., 2.1.1. sú 
upravené.  

29. Opäť upozorňujeme, že vo verejnoprospešných stavbách musia byt' uvedené iba tie aktivity, ktoré sa týkajú „stavby" v zmysle 
pojmu zadefinovaného v stavebnom zákone. Žiadame vypustiť zo zoznamu verejnoprospešných stavieb tie návrhy, ktoré 
nespĺňajú uvedenú definíciu (napr. 2.2.3.9., 2.2.3.10., 2.4.1.). Chodníky sa považujú ako súčasť ciest, preto sa nemajú uvádzať 
samostatne. 

Akceptuje sa, texty regulatívov sú upravené a časť 
regulatívov je vypustená.  

30. V bode 2.1.1. sú stavby elektrickej stanice uvedené spolu s trasami ich vedenia. Žiadame upraviť tak, aby bolo rozlíšená stavba 
elektrickej stanice od „koridoru elektrizačnej sústavy". 

Akceptuje sa, texty regulatívov uvedené v kapitole 2.1.1. sú 
upravené.  

 

Grafická časť:   
1.        Výkres E - schémy č.1 a schémy č. 2 vymeniť ich názvy. Akceptuje sa   
2. Názov výkresu E „Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb" nekorešponduje s obsahom, nie sú uvedené 

verejnoprospešné stavby. Žiadame doplniť. 
Akceptuje sa inak, namiesto výkresu E, ktorý je vypustený je 
vypracovaná schéma záväzných častí riešenia a 
verejnoprospešných stavieb vo formáte A3, ktorá je prílohou 
č.2 záväznej časti podľa vyhlášky 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 

 

Pripomienky technicko - administratívneho charakteru: k smernej textovej časti:   
1. V zozname kapitol a podkapitol (str. 6) od kapitoly č. 19. upraviť a zosúladiť číslovanie strán a textovou časťou. Akceptuje sa   
2. Kapitola 26. „Definícia základných pojmov a skratiek" odporúčame premenovať na „Zoznam používaných skratiek" a doplniť ju o 

ďalšie skratky používané v dokumente, napr. ESDP (str. 3), PK, VN (str. 285). 
Akceptuje sa   

Pripomienky technicko-administratívneho charakteru: k záväznej časti:   
3. V záväznej časti odporúčame zjednotiť uvádzanie „Prešovský samosprávny kraj" alebo „PSK". Akceptuje sa   
4. V záväznej časti uvádzanie častí a ich bodov je málo prehľadné. Odporúčame upraviť, zjednotiť a sprehľadniť spôsob uvádzania 

jednotlivých častí, bodov. Akceptuje sa   

5. V bode 10.3. V nadväznosti na znenie predvetia "Chrániť územné koridory a priestory pre líniové stavby" štylisticky upraviť znenie 
regulatívov (napr. 10.3.1.2., 10.3.2.3.). Akceptuje sa   

6. V celom texte záväznej časti vypustiť slová ako napr. ,,v zmysle požiadaviek stanovených súčasne platnou legislatívou", „v súlade 
s platnou legislatívou", „v zmysle zákona ... ", „v súlade s ÚPN obce ... "; Akceptuje sa   

7. Regulatívy a zásady písať v kladnom tvare, neuvádzať negatíva ako napr. neumožňovať, neumiestňovať. Akceptuje sa   
21/2 - odbor stratégie a rozvoja  02.11.2018 / 

12631/OSR/25694 
V nadväznosti na Váš list č. 03384/2018/ODDUPZP-1 zo dňa 26. 02. 2018 k oznámeniu o prerokovaní Návrhu Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len ÚPN PSK) Vám týmto listom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zasielame stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV 
SR). Hlavným cieľom ÚPN PSK je riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia samosprávneho kraja v súlade s princípmi 
trvalo udržateľného rozvoja , resp. života.  
MDV SR má k oznámeniu o prerokovaní Návrhu ÚPN PSK nasledovné pripomienky a podnety:  

  

Smerná časť:    
1.         žiadame v celom materiáli neuvádzať pojem „nadradená“ dopravná infraštruktúra (napr. na str. 19, kap. 11 – nadradené 

dopravné vybavenie, str. 176 – nadradená cestná sieť...a pod.);  Akceptuje sa, text smernej časti je upravený  
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2.        domnievame sa, že uvádzať v návrhu územného plánu konkrétne štúdie realizovateľnosti a ich objednávateľa (napr. na str. 178 – 
Okres Humenné – SSC IVSC Košice), alebo informáciu o variante „B“ podľa EIA (str. 186, okres Vranov nad Topľou), resp. 
„červený variant podľa štúdie realizovateľnosti...“ (na str. 182, okres Prešov) nie je potrebné a odporúčame ich vynechať;  

Akceptuje sa, texty sú vypustené  

3.        na str. 169, Schéma č. 17 – z dôvodu, že grafická schéma vychádza z podkladu KURS 2011, sú na nej ešte niektoré úseky D1 
vyznačené ako vo výstavbe (čiarkovane), avšak v súčasnosti sú už v prevádzke – odporúčame aktualizovať;  

Akceptuje sa, schéma č. 17 je zaktualizovaná  

4.         na str. 170, str. 178, str. 187 – žiadame vypustiť zmienku o rýchlostnej ceste (R, resp. R9) ako cestnom prepojení Lipníky – 
Vranov nad Topľou – Humenné – hranica KSK. Rýchlostná cesta v tomto koridore nie je uvedená v strategickom koncepčnom 
materiáli rezortu dopravy – v Novom projekte výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 
162/2001, a v ktorom bola definovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest, a taktiež nie je súčasťou Zoznamu diaľnic a rýchlostných 
ciest, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  

Akceptuje sa čiastočne, R je v upravenom  texte daná do 
výhľadu za návrhový rok 2040, v grafickej časti  bola R 
zobrazená vo výhľade už pred prerokovaním ÚPN PSK. 

Dohodnuté na opätovnom 
prerokovaní pripomienky dňa 
06.06.2019 na MDV SR a na 
základe stanoviska od 
ministerstva zo dňa 19.06.2019, 
kde sa dohodlo, že zmienka 
o rýchlostnej ceste Lipníky – 
Ubľa bude z územnoplánovacej 
dokumentácie vypustená.    

5.         na str. 170, kap. 13.2.2. – doplniť Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (schválený dňa 11. 01. 2017 uznesením 
vlády SR č. 13/2017); 

            na str. 170, kap. 13.2.2. odporúčame v 2. odseku nahradiť text „uvedený v dokumentoch SSC, Odboru cestnej databázy“ znením 
„uvedený v Cestnej databanke“;  

Akceptuje sa, texty sú upravené v kap. 13.2.2.  

7.        na str. 170, kap. 13.2.2 nie je potrebné uvádzať posledné 2 odstavce o zosúladení číslovania ciest I. a III. triedy, je to zrejmé z 
textu aj z grafických príloh – odporúčame vypustiť;  

Akceptuje sa, posledné 2 odstavce sú vypustené v kap. 
13.2.2.  

8.        na str. 172, kap. 13.2.2, odsek k II/537, I/66 (Pribylina) – žiadame neuvádzať informáciu o vylúčení nákladnej tranzitnej dopravy v 
celom úseku – táto skutočnosť je riešená dopravným značením;  Akceptuje sa, časť textu je vypustená.  

9.        na str. 173 v oboch grafických schémach sú ešte niektoré úseky D1 vyznačené ako vo výstavbe (čiarkovane), avšak v súčasnosti 
sú už v prevádzke – odporúčame aktualizovať;  

Akceptuje sa, schémy sú zaktualizované  

zo schémy Dostupnosť krajského mesta z okresných miest kraja nie je zrejmé, o aký mód dopravy sa jedná a taktiež je schéma 
neaktuálna, nakoľko po sprevádzkovaní úsekov diaľnice D1, ktoré sú na schéme ešte znázornené ako vo výstavbe, sa zmení aj 
stupeň dostupnosti niektorých okresných miest (napr. Kežmarok); informácie uvádzané v texte pod schémou žiadame tiež 
aktualizovať;  

 
Akceptuje sa, schéma je opravená vrátane textu pod 
tabuľkou. 
 

 

10.      na str. 174 je uvedené, že v príprave je časť úseku diaľničného privádzača Nová Polhora – stavba však bola odovzdaná do 
prevádzky, potrebné vypustiť;  Akceptuje sa, text je upravený.  

11.      na str. 174 – 175 – informácie o posúdení kapacity súčasného stavu a výhľadového dopravného zaťaženia, a taktiež o zaradení 
ciest a tratí do určenej cestnej a železničnej infraštruktúry Ozbrojených síl SR nie je potrebné podľa nášho názoru uvádzať do 
textu návrhu územného plánu, preto ich žiadame vypustiť;  

Akceptuje sa, text je upravený. 
  

12.      žiadame, aby neboli v návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja uvádzané podrobné kategórie ciest a ich 
šírkové usporiadania (trojpruh, štvorpruh...a pod.), a tieto informácie bude potrebné vypustiť – napr. na str. 169 žiadame 
neuvádzať konkrétnu kategóriu R 24,5 rýchlostnej cesty R4 a hlavne od str. 176 – 188 neuvádzať kategórie ciest I. – III. triedy;  
V územnom pláne regiónu ide v zásade o vymedzenie významných rozvojových plôch, ako aj zladenie systémov celoštátneho 
alebo regionálneho významu, napr. hlavných dopravných trás, trás technickej infraštruktúry regionálneho významu a ekologickej 
stability. Domnievame sa, že podrobné definovanie kategórií ciest a ich šírkového usporiadania je nad rámec podrobnosti 
riešenia funkčného využitia územia, keďže predmetom územného plánu regiónu má byť iba stanovenie dopravných koridorov, a 
nie aj samotné podrobné umiestnenie alebo šírková kategória ciest.  

Akceptuje sa a to pri cestách D, R, a I. kategórie.  
Neakceptuje sa pri cestách II. a III. kategórie.  
 

Dohodnuté na opätovnom 
prerokovaní pripomienky dňa 
06.06.2019 na MDV SR a na 
základe stanoviska od 
ministerstva zo dňa 19.06.2019, 
kde sa dohodlo, že je 
ministerstvom akceptované 
uvedené vyhodnotenie 
pripomienky.    

13.      v celom dokumente žiadame opraviť slovné spojenie „kruhový objazd“ na správny termín „okružná križovatka“ (napr. na str. 179, 
okres Kežmarok – preložka cesty I/66 v meste Kežmarok, str. 183 – rekonštrukcia cesty III/3446 ... a pod.);  Akceptuje sa, text je upravený.  

14.      na str. 180, Okres Levoča – 1. odsek – žiadame vypustiť informáciu o „zosúlaďovaní zámerov ... so stratégiou a rozvojom 
dopravnej infraštruktúry Košického kraja“;  

Akceptuje sa, text je vypustený.  

15.      na str. 180 – Okres Levoča – k 3., 4. a 5. odseku: Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti pripravuje stavbu Privádzač Spišská 
Nová Ves - Levoča, II. etapa, ktorý bude pripojený na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Levoča. Do tejto križovatky je 
pripojený diaľničný privádzač k ceste I/18, ktorý bol realizovaný v I. etape a je v súčasnosti v prevádzke. Žiadna preložka cesty 
II/533 v úseku križovatka D1 Levoča – Spišská Nová Ves, ako je znázornené v grafickej prílohe 
3_verejne_dopravne_vybavenie_n_2016-200.pdf, nebude do križovatky Levoča na diaľnici D1 pripojená, preto žiadame tieto 
informácie opraviť (aj v grafickej prílohe), resp. sformulovať v texte jednoznačnejšie.  

Akceptuje sa   

Taktiež žiadame vypustiť informáciu o vytvorení územnej rezervy pre nový diaľničný privádzač pre dopravnú obslužnosť hnedej 
priemyselnej zóny Levoča – Juh z diaľnice D1.  

Akceptuje sa  

S preložkou cesty I/18 mimo zastavanej časti mesta Levoča nesúhlasíme vzhľadom na blízkosť existujúcej diaľnice D1, ktorá 
zabezpečuje odklon tranzitnej dopravy mimo intravilán mesta. Pre zabezpečenie územnej rezervy je možné v danom koridore 
uvažovať s miestnou obslužnou komunikáciou;  

Akceptuje sa  

16.      na str. 181 – Okres Poprad – 1. odsek – žiadame vypustiť informáciu o cestnom prepojení s parametrami cesty I. triedy medzi 
diaľničnou križovatkou D1 Štrba a cestou I/18 (Tatranská Štrba) – uvedené cestné prepojenie nie je uvažované ako cesta I. 
triedy;  

Akceptuje sa  

17.      na str. 181 – Okres Poprad – 3. odsek – poznámka v zátvorke „po sfunkčnení diaľnice D1“ je vzhľadom na priľahlé všetky 
sprevádzkované úseky zrejme irelevantná;  

Akceptuje sa, poznámka v zátvorke je vypustená.  

18.      na str. 181 – Okres Poprad – 9. odsek – žiadame vypustiť informáciu o Medzivládnej dohode SR/PL pred podpisom;  Akceptuje sa, informácia je vypustená.  

19.      na str. 183 – Okres Sabinov je uvedené napojenie cesty III. triedy na D1 pred obcou Fričovce, avšak na str. 182 – Okres Prešov 
sa nachádza v 2. odstavci informácia, že križovatka (výjazd) D1 – Fričovce obchvat má byť zrušený – potrebné bude tieto 
informácie zosúladiť;  

Akceptuje sa, text je upravený zrozumiteľnejšie.  
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20.       na str. 183 – Okres Prešov žiadame vypustiť zmienku o rýchlostnej ceste (R) ako východnom obchvate mesta Prešov. 
Rýchlostná cesta v tomto koridore nie je uvedená v strategickom koncepčnom materiáli rezortu dopravy – v Novom projekte 
výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 162/2001, a v ktorom bola definovaná sieť diaľnic a 
rýchlostných ciest, a tiež nie je súčasťou Zoznamu diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  

Neakceptuje sa  Dohodnuté na opätovnom 
prerokovaní pripomienky dňa 
06.06.2019 na MDV SR aj za 
účasti zástupkyne mesta Prešov 
a na základe stanoviska od 
ministerstva zo dňa 19.06.2019, 
kde sa dohodlo, že  východný 
obchvat mesta Prešov bude 
definovaný v kategórii cesty II. 
triedy s ochranným pásmom 50 
m.    

21.      informácie o generálnej oprave cesty III/3462, resp. komplexnej rekonštrukcii úseku cesty I/20 na str. 183 nie sú relevantné pre 
návrh územného plánu regiónu, preto ich žiadame vypustiť – domnievame sa, že detailné definovanie konkrétnych stavebných 
činností je nad rámec podrobnosti riešenia funkčného využitia územia, ktoré má byť predmetom územného plánu regiónu;  

Akceptuje sa, text je upravený na termín modernizácia cesty.  

22.       na str. 185 – Okres Stará Ľubovňa – duplicitne uvedené 2 odseky o ceste na úseku hranica PL – Mníšek nad Popradom – Stará 
Ľubovňa – potrebné upraviť;  Akceptuje sa, text je upravený.  

23.      na str. 185 – Okres Stropkov je uvedené, že PP (priemyselný park..??) Stropkov bude napojený na R4 diaľničným privádzačom – 
žiadame neuvádzať, v súčasnosti nie je takáto stavba v pláne prípravy stavieb Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.;  Akceptuje sa, text je upravený.   

24.      na str. 188 – nesúhlasíme s uvedením informácií o prekategorizovaní ciest II. a III. triedy na cesty I. triedy;  Akceptuje sa   
25.      na str. 193, bod 13.5. a na strane 304 žiadame o opravu nadpisu na Civilné letectvo a žiadame opraviť nasledovné časti:  

textáciu na str. 304 v prvej odrážke pod názvom Letecká doprava (zmena na Civilné letectvo) žiadame upraviť nasledovne:  
zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „letecký zákon“) a príslušné právne predpisy v oblasti civilného letectva; 
textáciu na str. 304 v druhej odrážke pod názvom Letecká doprava (zmena na Civilné letectvo) žiadame upraviť nasledovne:  
pre posudzovanie navrhovaných nových objektov v územných obvodoch letísk, resp. v území dotknutom vyhlásenými 
ochrannými pásmami letísk;  
podľa § 28 ods. 1 leteckého zákona je Dopravný úrad špeciálnym stavebným úradom pre stavby v územných obvodoch letísk a 
stavby leteckých pozemných zariadení;  
podľa § 28 ods. 2 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy v územnom konaní pri stavbách v 
územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení;  
podľa § 28 ods. 3 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich 
zmien a doplnkov v územnom konaní, pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných 
zariadení, ako aj pri ďalších stavbách podľa § 30 leteckého zákona, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky;  

Akceptuje sa, texty sú upravené.  

textáciu na str. 304 v prvej odrážke (štvrtý riadok) pod názvom Letecká doprava (zmena na Civilné letectvo) podkapitola OP a 
prekážkové roviny letísk žiadame vymazať časť: „z predpisu L14Z – Letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve“;  
Štylistická úprava textu, oprava nesprávnych údajov a odkaz na neplatný predpis. 

Akceptuje sa, texty sú upravené.   

Záväzná časť:    
1.         na str. 17, kap. 9.3, odsek 9.3.3.1.1. – diaľničný privádzač D1 križovatka D1 Levoča – Levoča I/18 bol zrealizovaný, ďalší 

privádzač do priemyselnej zóny Levoča – Juh nie je v súčasnosti v príprave Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., preto žiadame 
informáciu o jeho realizácii vypustiť;  

Akceptuje sa, bod 9.3.3.1.1. zo záväznej časti je vypustený 
a v grafickej časti privádzač do priemyselnej zóny Levoča – 
Juh.  

 

2.        na str. 17 v kap. 9.3, odsek 9.3.3.3 a taktiež na str. 37, kap. 1, odsek 1.1.4 žiadame vypustiť zmienku o rýchlostnej ceste ako 
východnom obchvate mesta Prešov. Rýchlostná cesta v tomto koridore nie je uvedená v strategickom koncepčnom materiáli 
rezortu dopravy – v Novom projekte výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 162/2001, a v 
ktorom bola definovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest a taktiež nie je súčasťou Zoznamu diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je 
uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  

 
Neakceptuje sa 

 Dohodnuté na opätovnom 
prerokovaní pripomienky dňa 
06.06.2019 na MDV SR aj za 
účasti zástupkyne mesta Prešov 
a na základe stanoviska od 
ministerstva zo dňa 19.06.2019, 
kde sa dohodlo, že  východný 
obchvat mesta Prešov bude 
definovaný v kategórii cesty II. 
triedy s ochranným pásmom 50 
m.    

3.        na str. 19, odsek 9.3.4.7 neuvádzať informáciu o Štúdie realizovateľnosti;  Akceptuje sa, informácia je vypustená  
4.        na str. 27 – 28, odsek 9.10.1.1., odsek 9.10.1.2.,  žiadame vypustiť informácie o obmedzení, resp. neobmedzení nákladnej 

dopravy na cestách pretínajúcich štátnu hranicu – tieto skutočnosti sú, resp. budú určené medzištátnymi dohodami a vo 
výhľadovom období môže dôjsť aj k zmene týchto obmedzení, preto by to nemalo byť podľa nášho názoru súčasťou územného 
plánu regiónu;  

Akceptuje sa,  informácie o obmedzení, resp. neobmedzení 
nákladnej dopravy v regulatíve 9.10.1.1., 9.10.1.2.,  sú 
vypustené a je upravená aj grafická časť. 
 

 

5.        na str. 37, odsek 1.1.1.1. – rovnako ako pripomienka č. 1 k záväznej časti;  Akceptuje sa  
6.        na str. 37, odsek 1.1.4. – rovnako ako pripomienka č. 2 k záväznej časti;  Akceptuje sa 

 
  
 

7.        na str. 37, odsek 1.1.6.1. – rovnako ako pripomienka č. 16 k smernej časti;  Akceptuje sa, regulatív 1.1.6.1. je vypustený  
8.        na str. 38, odsek 1.1.8. – stavebno-bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti úseku Šarišský Štiavnik – Hunkovce už boli 

zrealizované, preto žiadame vypustiť túto informáciu;  Akceptuje sa, časť textu z regulatívu  1.1.8.  je vypustený    

9.        na str. 38, odsek 1.1.11. – rovnako ako pripomienka č. 3 k záväznej časti.  Akceptuje sa, text je upravený  
Investičná príprava a realizácia navrhovaných preložiek ciest I. triedy, ktoré sú uvádzané v návrhu Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja, bude zabezpečovaná po preukázaní ich opodstatnenia a potvrdení ekonomickej efektívnosti v závislosti od 
výšky pridelených finančných prostriedkov, určených pre Slovenskú správu ciest.  

Berie sa na vedomie  

Všetkými podrobnejšími podkladmi a informáciami ohľadne cestnej infraštruktúry disponujú naše kompetentné organizácie – 
Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., žiadame preto rešpektovať ich stanoviská a všetky odôvodnené 
pripomienky k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.  

Akceptuje sa  
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10.       kapitola 9.6. Vodná doprava, bod 9.6.2. žiadame o preformulovanie návrhu tak, aby text nevyznel odporujúco voči bodu 9.6.1. 
„Pri návrhoch turistického a rekreačného využívania vodných tokov rešpektovať právne predpisy SR“, alebo žiadame minimálne z 
textu vypustiť slová „a na ostatných úsekoch riešiť športové a turistické využitie tokov tak, aby nebol negatívne ovplyvnený 
predmet ochrany chráneného územia“;  

            Pri návrhoch na rekreačné využívanie vodných tokov je nutné rešpektovať právne predpisy z oblasti vodnej dopravy (zákon č. 
338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vody (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ), ochrany 
prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a ďalšie. Text, ktorý navrhujeme na vypustenie vyznieva 
nadradene nad tieto právne predpisy a ich vykonávacie právne akty, čo by v konkrétnych prípadoch posudzovania návrhu mohlo 
mať negatívny vplyv na konečné rozhodnutie.  

Akceptuje sa,  bod 9.6.2. je preformulovaný v súlade s nižšie 
uvedenou požiadavkou v bode 11. tohto stanoviska  

11.       k bodu 9.6.2. – v pôvodnom návrhu bod 9.6.2. nebol uvedený. Aktuálne znenie odporúčame upraviť nasledovne:  
Zvážiť termín „vyhnúť sa“. Zdôvodnenie: Niektoré vodné športy majú líniový charakter - napr. plavba na člnkoch, plavba musí byť 
plynulá, nedá sa „vyhnúť“.  
Vypustiť záver vety, znenie by bolo nasledovné: „Pri návrhoch turistického a rekreačného využívania vodných tokov vyhnúť sa 
úsekom tokov, ktoré sú súčasťou maloplošných chránených území a území európskeho významu.“  
Pri využívaní vodných tokov sa musia dodržiavať príslušné zákony, (napr. zákon o ochrane prírody, zákon o vnútrozemskej 
plavbe a pod.), preto pôvodný záver vety vyznieva ako zdvojene, zavádzajúco, mätúco a súčasne disharmonicky s bodom 9.6.1. 
Ak je jedným z cieľov rozvoj a vytváranie podmienok pre využívanie vodných tokov na cestovný ruch, tak by sa to malo odzrkadliť 
vo všetkých príslušných častiach ÚP.  

Akceptuje sa,  bod 9.6.2. je preformulovaný   

12.      odporúčame dodržiavať odbornú terminológiu (termín cestovný ruch);  Akceptuje sa, text je upravený  
13.      k bodu 9.7.3. Cyklistickú dopravu, najmä cyklistické komunikácie (cyklocesta, cyklocestička a cyklochodník), v maximálnej možnej 

miere odčleniť od automobilovej cestnej dopravy mimo hlavného dopravného priestoru;  
Navrhujeme doplniť:  
V centrách obcí a miest – najmä na komunikáciách III. a nižšej triedy odporúčame upokojovať motorovú dopravu náležitými 
dopravno – inžinierskymi prvkami, zriaďovať zóny 3D s efektívnymi nástrojmi na reguláciu rýchlosti – čím sa vo výraznej miere 
zlepšia podmienky pre nemotorovú – pešiu a cyklistickú dopravu, ktorej pozícia v hlavnom dopravnom priestore je v mnohých 
prípadoch (chýbajúci chodník či segregovaná cyklotrasa) opodstatnená. 

Akceptuje sa, text bodu 9.7.3. je doplnený  

Snaha o oddelenie cyklistickej dopravy od hlavného dopravného priestoru je zo zahraničných skúseností dávno prekonaná. 
Cieľom podpory  nemotorovej dopravy je vytvoriť také podmienky pre cyklistickú dopravu, aby nebola viazaná na prítomnosť 
segregovanej trasy v danej lokalite a to aj  vzhľadom k nedostatočnej hustote takejto infraštruktúry v podmienkach Prešovského 
kraja. 

Berie sa na vedomie   

14.      na str. 26 žiadame o opravu nadpisu v bode 9.5. na Civilné letectvo;  
Štylistická úprava textu a oprava nesprávnych údajov. Akceptuje sa, nadpis aj text je upravený  

Textová časť – Prílohy:    
1.        v časti – v návrhu Prílohy smernej časti na strane 7 žiadame o opravu nadpisu v bode 3. na Civilné letectvo a žiadame opraviť 

odkazy v bode 3.1. a 3.2. na letiská a stavby nachádzajúce sa v Prešovskom samosprávnom kraji;  
Oprava nesprávnych údajov. 

Akceptuje sa, nadpis aj text je upravený  

Grafická príloha – verejné dopravné vybavenie:    

1.        Žiadame upraviť znázornenie preložky cesty II/533 a jej pripojenie na diaľnicu D1 v križovatke Levoča v zmysle pripomienky č. 15 
k smernej časti;  

Akceptuje sa, znázornenie preložky cesty II/533 a jej 
pripojenie na diaľnicu D1 v križovatke Levoča je upravené 
v grafickej časti 

  

2.        V zmysle pripomienky č. 4 k smernej časti žiadame neuvažovať s rýchlostnou cestou R9 v koridore Lipníky – Vranov nad Topľou 
– Humenné – hranica KSK, čo je znázornené graficky ako rýchlostná cesta vo výhľade. Uvedené cestné prepojenie žiadame 
znázorniť ako možné budúce obchvaty obcí preložkami cesty I. triedy.  

 
Neakceptuje sa 
 

Dohodnuté na opätovnom 
prerokovaní pripomienky dňa 
06.06.2019 na MDV SR a na 
základe stanoviska od 
ministerstva zo dňa 19.06.2019, 
kde sa dohodlo, že zmienka 
o rýchlostnej ceste Lipníky – 
Ubľa bude z územnoplánovacej 
dokumentácie vypustená.    

21/3 - sekcia cestovného ruchu  Nezaslali písomné stanovisko   
22. Ministerstvo životného prostredia SR     
22/1 - sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny  Nezaslali písomné stanovisko   

22/2 - sekcia environmentálneho hodnotenia 
a riadenia  

Nezaslali písomné stanovisko  
 

22/3 - sekcia vôd  Nezaslali písomné stanovisko   
22/4 - sekcia geológie a prírodných zdrojov  Nezaslali písomné stanovisko   
23 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR 

- sekcia legislatívy 
- odbor pozemkový 

 
Nezaslali písomné stanovisko   

24 Ministerstvo hospodárstva SR, 
- sekcia podnikateľského prostredia a inovácií 
- odbor podnikateľského prostredia 

02.05.2018 /  
15800/2018-3420-22318 

Vo svojom stanovisku uplatňujú nasledovné pripomienky:   
Zásadná pripomienka: 

- V bode 2.3.9. záväznej časti Návrhu považujeme formuláciu „nevytvárať' nové dobývacie priestory" za neprijateľnú po formálnej aj 
obsahovej stránke. Žiadame preto uvedenú formuláciu vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Je neprijateľné prijímať územným plánom také obmedzenia, ktoré sú riešené zákonmi SR Podmienky a určovanie dobývacích 
priestorov, chránených ložiskových území je dané zákonom č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva. Vplyv 
prípadnej banskej činnosti v chránených územiach s 2. a vyšším stupňom ochrany a v územiach patriacich do NATURA 2000 
musí byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie - procesom, ktorý v konkrétnych podmienkach zhodnotí vplyv 
prípadného zásahu aj v takýchto územiach. Všeobecná formulácia navrhovaného znenia bodu 2.3.9. je v rozpore s vyššie 
uvedeným zákonom. 

Akceptuje sa, regulatívu č. 2.3.9.je vypustený a nahradený je 
reg. č. 2.3.3. s textom: Zosúlaďovať požiadavky na 
využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja 
hospodárstva so záujmami ochrany prírody. 
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Obyčajná pripomienka: 
- V bode 2.3.7. (aj 2.3.9,) odporúčame doplniť formuláciu o pojem „prirodzenú sukcesiu". 

Odôvodnenie: 
Revitalizácia nie je vždy najvhodnejším zásahom do prostredia narušeného činnosťou človeka. Prirodzenou sukcesiou sa 
postupne mení druhové zloženie a v spätnej väzbe sa mení aj prostredie, vytvárajú sa série druhovo výrazne diferencovaných 
spoločenstiev smerujúcich ku klimaxu. 

Akceptuje sa,  pojem „prirodzená sukcesia" je zapracovaný 
do spojených reg. 2.3.3., 2.3.6. a 2.3.7. do regulatívu č.2.3.2.  

Poznámka: 
Formuláciu v bode 10.7.1.1. „Chrániť koridor pre plánovanú výstavbu plánovaného plynového prepojenia Slovenskej republiky a Poľska" 
považuje rezort MH SR za veľmi dôležitú a nemalo by dôjsť k zmene textu v dokumente. 

Berie sa na vedomie  

25 Ministerstvo obrany SR, 
- Úrad centrálnej logistiky a správy majetku 

štátu 

24.04.2018 / 
ÚCLaSMŠ-194-38/2018 

Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
Aktuálne posudzovaný dokument má oproti konceptu územného plánu, ktorý bol pripomienkovaný v roku 2016 inú štruktúru a 

niektoré skutočnosti v ňom uvádzané za oblasť pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky už nie sú aktuálne. Vzhľadom na uvedené 
predkladáme k návrhu územného plánu nasledovné pripomienky: 

  

1. V dokumente sa uvažuje aj s realizáciou projektu „Vtáčie údolie", ktorý v zmysle „Urbanistickej štúdie záujmového územia 
Vtáčie údolie" z roku 2008 zasahoval do územia Vojenského obvodu Valaškovce. Ak realizácia predmetného projektu bude 
vyžadovať zmenu hraníc Vojenského obvodu Valaškovce bude Ministerstvo obrany Slovenskej republiky s jeho realizáciou 
súhlasiť len za dodržania postupu stanoveného v bode B.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 173 z 19. marca 
2008. 

Akceptuje sa,  informácia je doplnená do smernej časti 
kap.12 a podkapitoly č.12.2.4.  

 

2. Smerná časť: 
a) V bode 22.1.1. „Zariadenia Ministerstva obrany SR“ žiadame vypustiť text: ,,Jednotlivé objekty môžu prejsť do 

majetku jednotlivých obcí resp. v prípade ich nezáujmu sú niektoré objekty odpredávané súkromným fyzickým alebo 
právnickým osobám" a nahradiť ho novým textom v znení: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je povinné s 
takýmto majetkom naložiť v súlade so zákonom NR SH Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov a osobitnými predpismi". 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Zosúladenie textu s platnou legislatívou. 

Akceptuje sa, text v smernej časti je vypustený.  

b) V bode 22.1.3. „Záujmové katastrálne územia Ministerstva obrany Slovenskej republiky“ žiadame vypustiť celý 
text bodu a nahradiť ho novým textom v znení:  
Na území PSK sú umiestnené objekty a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré v rámci svojej 
činnosti plnia úlohy na úseku zabezpečovania obrany štátu. Záujmové katastrálne územia a záujmové stavby 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky sú zverejňované na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
(www.mosr.sk). Pri plánovaní priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia nezasahovať do 
existujúcich vojenských objektov a zariadení, neobmedzovať ich činnosť' a rešpektovať ich ochranné pásma. 
Zachovať prvky obrannej infraštruktúry a ich ochranné pásma v dotknutom priestore (napr. brodové prepraviská, 
náhradné premostenia. stále osobitné zariadenia a pod.). Pri prerokovaní návrhov územnoplánovacej dokumentácie v 
záujmových katastrálnych územiach vyžiadať vždy stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky. K 
umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb v záujmových katastrálnych územiach alebo záujmových stavieb vždy vyžiadať 
stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

          Zdôvodnenie pripomienky:  
          Zosúladenie s aktuálnym stavom a obsahom uvedeného bodu. Aktuálny prehľad záujmových území a záujmových stavieb je  

zverejnený na http://www.mosr.sk/vydavanie-stanovisk-mo-sr-k-civilnej-vystavbe/. 

Akceptuje sa, text v smernej časti je nahradený novým 
textom.  

c)  V bode 22.1.4. „Ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia" vypustiť texty: 
- „Pri plánovaní priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia nezasahovať do existujúcich 

vojenských objektov a zariadení, neobmedzovať ich činnosť a rešpektovať ich ochranné pásma. Zachovať prvky 
obrannej infraštruktúry a ich ochranné pásma v dotknutom priestore (napr. brodové prepraviská, náhradné 
premostenia, stále osobitné zariadenia a pod.)" 

Akceptuje sa, text v smernej časti je vypustený.  

- „Pri prerokovaní návrhov územno-plánovacej dokumentácie v záujmových katastrálnych územiach vyžiadať vždy 
stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky. K umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb v záujmových 
katastrálnych územiach alebo záujmových stavieb vždy vyžiadať stanovisko Ministerstva obrany." 

          Zdôvodnenie pripomienky:  
Text má všeobecnú platnosť a nevzťahuje sa len na ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia. Vypustený text 
požadujeme v zmysle pripomienky v písm. b) zapracovať do bodu 22.1.3. 

Akceptuje sa, text v smernej časti je vypustený.  

d) V územnom pláne sa uvažuje aj s realizáciou projektu „Vtáčie údolie". Nakoľko uvedený projekt v jeho pôvodnom 
zámere vypracovanom v roku 2008 zasahuje do územia Vojenského obvodu Valaškovce, bude Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky súhlasiť s jeho realizáciou len v prípade schválenia uvedeného projektu vládou Slovenskej 
republiky a  schválením zmeny hraníc Vojenského obvodu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 173 
1.19. 3. 2008. 

Akceptuje sa, informácia je doplnená do smernej časti kap. . 
cestovný ruch. 

 

3. Záväzná časť   
- V bode 1.2.12. žiadame text: „Rešpektovať pre územie Vojenského obvodu Valaškovce s jeho potrebami pre vojenský výcvikový 

priestor, vrátane jeho ochranných a bezpečnostných pásiem" nahradiť textom „Rešpektovať územie Vojenského obvodu 
Valaškovce vrátane jeho ochranných a bezpečnostných pásiem“. 

Akceptuje sa, text regulatívu 1.2.12. je nahradený novým 
textom.  

- S ostatnými časťami dokumentu, v ktorých je rozpracovaná oblasť záujmov obrany štátu, súhlasíme bez pripomienok. Berie sa na vedomie  
26 Ministerstvo kultúry SR 

- sekcia kultúrneho dedičstva 
30.4.2018 /  
MK-3227/2018-221/6074 

Vo svojom stanovisku navrhujú do ÚPN PSK doplniť v časti: 12. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, turizmu a rekreácie nasledovné 
údaje:   

- V rámci kapitoly 12.2.1. Tatranský región CR do podkapitoly: Okres Kežmarok navrhujeme doplniť vetu: „Na území 
okresu sa nachádzajú pamiatkové rezervácie Kežmarok a Osturňa a pamiatkové zóny Ľubica, Spišská Belá a Vrbov."  

Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený.  

- Do podkapitoly: Okres Poprad navrhujeme doplniť vetu: „Na území okresu sa nachádzajú pamiatková rezervácia 
Poprad-Spišská Sobota, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Ždiar a pamiatková zóna: Vysoké Tatry-Tatranská 
Lomnica."  

Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený.  

- Do podkapitoly: Okres Stará Ľubovňa navrhujeme doplniť vetu: „Na území okresu sa nachádza pamiatková rezervácia 
Podolínec a pamiatkové zóny Stará Ľubovňa a Hniezdne." Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený.  
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- V kapitole 12.2.2. Spišský región CR v podkapitole Okres Levoča je správne uvedené, že sa tam nachádzajú 
pamiatkové rezervácie Levoča a Spišská Kapitula. Odporúčame však opraviť údaj v prípade Spišského Podhradia, 
keďže v tomto prípade ide o pamiatkovú zónu a nie o pamiatkovú rezerváciu. Ďalej navrhujeme doplniť vetu: „Na území 
okresu sa nachádzajú ďalšie významné lokality s hodnotnou architektúrou: pamiatkové zóny Nižné Repaše a Torysky." 

Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený.  

- V rámci kapitoly 12.2.3. Šarišský región CR do podkapitoly: Okres Sabinov odporúčame doplniť vetu: „V meste Sabinov popri 
významných národných kultúrnych pamiatkach sa nachádza aj múzeum, v ktorom sú vystavené obrazy významného miestneho 
rodáka Teodora Csontváry Kosztku ako aj ďalších maliarov".  

Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený.  

- Do podkapitoly: Okres Prešov navrhujeme doplniť vetu: „Na území obce Solivar sa nachádza pamiatková zóna Soľná baňa. V 
obci Chminianska Nová Ves sa nachádza rodný kaštieľ významného maliara, priekopníka impresionizmu v Uhorsku a v celej 
strednej Európe Pavla Szinyei Merse“. 

Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený.  

- Vzhľadom na to, že boje prvej svetovej vojny sa v rámci Slovenskej republiky fyzicky dotkli len územia Prešovského 
samosprávneho kraja, práve na jeho území sa nachádza výnimočne veľa vojenských cintorínov z tohto obdobia. V UPD by mala 
byť informácia aj o existencii tohto špecifického druhu pamiatok s požiadavkou rešpektovať a revitalizovať ich v budúcnosti. 
Vojenské cintoríny všeobecne spadajú pod pôsobnosť zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch. Za národnú kultúrnu 
pamiatku podľa pamiatkového zákona je vyhlásený cintorín z obdobia prvej svetovej vojny v obci Závada na území okresu 
Humenné.  

- S vyhlásením najvýznamnejších vojenských cintorínov pochádzajúcich z tohto obdobia za národné kultúrne pamiatky sa v 
budúcnosti ráta v prípade nasledovných cintorínov na území: 

- okresu Bardejov: Becherov, Stebník, Mikulášová, Hažlín;  
- okresu Svidník: Bodružal, Mlynárovce;  
- okresu Stropkov: Kolbovce, Veľkrop, Turany;  
- okresu Medzilaborce: Sukov, Svetlice, Výrava - komplex cintorínov, Zbojné;  
- okresu Humenné: Kamenica nad Cirochou;  
- okresu Snina: Hostovice, Osadné, Parihuzovce, Snina-Giglovo a Snina-epidemický cintorín, Stakčín, Stakčín-Veľká 

Poľana (Rotunda), Stakčín-Veľká Poľana (Hodošík), Topoľa, Ulič,  Zboj. 

Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený v kap. č. 17.  

- Ak je to možné odporúčame, aby územný plán sa zaoberal aj so zlepšením prístupnosti prostriedkami verejnej dopravy hore 
uvedených významných súborov pamiatok v rámci pamiatkových rezervácií a pamiatkových území s osobitným dôrazom na 
pamiatky UNESCO. 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. 13.2.3. 
do návrhu opatrení pre rozvoj cestnej dopravy.  

27 Ministerstvo zdravotníctva SR,  
- Inšpektorát kúpeľov a žriediel 

20.4.2018 /  
S05117-2018-IKŽ-20 

Vo svojom stanovisku predkladajú nasledovné pripomienky, ktoré žiadajú zapracovať:   
K textovej časti:   
V kapitole 12.4. Kúpeľníctvo a termálne kúpaliská na strane č. 160 v druhom odseku je potrebné aktualizovať, že klimatické podmienky vhodné 
na liečenie sa využívajú aj v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy.  Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený. 

 
V ďalšom texte je potrebné aktualizovať informáciu o plnení prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarní v Starom 
Smokovci. Akceptuje sa, text smernej časti je doplnený. 

28 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky  Nezaslali písomné stanovisko   

29 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky 

15.4.2018 / 
8937/2018-
M_KGTSÚ16031/2018 

Nemajú k návrhu ÚPN PSK pripomienky Berie sa na vedomie  

30 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR  Nezaslali písomné stanovisko   

31 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
- centrum podpory Prešov, 
- oddelenie telekomunikačných služieb 

 Nezaslali písomné stanovisko 
  

32 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  Nezaslali písomné stanovisko   
33 Ministerstvo financií Slovenskej  republiky  Nezaslali písomné stanovisko   
34 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky     
 - odbor správy majetku a investícií  Nezaslali písomné stanovisko   
35 Štatistický úrad Slovenskej republiky  Nezaslali písomné stanovisko   
36 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 12.03.2018 / 

KO-2522/2018-391 
Úrad požaduje dopracovať v dokumente „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - návrh - Záväzná čas" tieto pripomienky:   

1. Na str. 20 nahradiť text „katastrálneho. územia mesta Poprad" textom „mesta Poprad"; 
2. Na str. 22 nahradiť text „v katastri obce Malý Slivník" textom „v obci Malý Slivník"; 
3. Na str. 22 nahradiť text „mesta v katastri obce Ľubotice" textom „obce Ľubotice"; 
4. Na str. 40 nahradiť text „katastrálneho územia mesta Poprade, textom „mesta Poprad"; 
5. Na str. 40 nahradiť text „v katastri obce Malý Slivník" textom „v obci Malý Slivník";  
6. Na str. 40 nahradiť text „mesta v katastri obce Ľubotice" textom „v obci Ľubotice"; 
7. Na str. 44 nahradiť text „Rokytov pri Humennom" aktuálnym katastrálnym územím, nakoľko „Rokytov pri Humennom" nie je     

katastrálnym územím; 

Akceptuje sa, text záväznej časti je upravený. 
 

  8.         Navrhujeme vo všetkých grafických prílohách uvádzať rovnaký symbol pre hranicu katastrálneho. územia. (prílohy č. 2, 3 a E  
                    verzus prílohy č. 4, 5, 6, 6B a 7); 

Akceptuje sa, grafická časť je upravená. 

           9.         V grafickej prílohe č. 2 (Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia) a prílohe E (Schéma záväzných častí riešenia a  
                    verejnoprospešných stavieb) v legende nahradiť text „Hranica sídla podľa KN" textom „Hranica obce". 
Zdôvodnenie: V katastri nehnuteľnosti sa neeviduje „hranica sídla" hranica katastrálneho územia sa mení v súlade so zmenou hranice obce. 

Akceptuje sa, grafická časť je upravená.  

           10.        K textovej časti „Smerná časť" a "Prílohy smernej časti" sa nemôžeme vyjadriť, nakoľko nie sú na:  
    https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/materialy-pripomienkovanie/materialy/2018/navrh-uzemneho-planu- 

presovskeho-samospravneho-kraja.html  sprístupnené. 
  

36 a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 19.12.2018 / 
KO-10762/2018-391 

Vo svojom doplňujúcom stanovisku uvádzajú:   

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len ."úrad") prijal dňa 23. 11. 2018 pod číslom KO -10253/2018 Vašu žiadosť 
o doplnenie nášho stanoviska KO- 2522/2018-391 zo dňa 21.03.2018 a to o zaslanie pripomienok k textovej časti „Smerná časť" a „Prílohy 
smernej časti". Týmto Vám zasielame pripomienky k textovej časti „Smerná časť", ktoré požadujeme zapracovať: 

  

 1.      Na str. 154 v texte „(katastre Snina, Zemplínske Hámre, Kolonica, Stakčín)"  vypustiť slovo „katastre" alebo ho nahradiť slovom  
          „obce" alebo slovami „katastrálne územie"; 

Akceptuje sa   
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 2.       Na str. 156 v texte „v katastroch Snina, Zemplínske Hámre, Kolonica, Stakčín" nahradiť slovo „katastroch" slovom „obciach" alebo 
slovami "V katastrálnych územiach"; Akceptuje sa  

           3.      Na str. 157 v texte „v katastri obce Pavlovce" vypustiť slovo „katastri"; Akceptuje sa  
 4.      Na str. 158 a 159 v tabuľke Navrhované zámery cestovného ruchu, ktoré prešli posudzovaním (tabuľka má informatívny charakter) 

skontrolovať všetky vymenované katastrálne územia podľa číselníka katastrálnych území. V uvedenom číselníku sa nenachádza 
napr. katastrálne územie Magurské sedlo alebo Spišská Magura; 

Akceptuje sa  

 5.      Na str. 162 v texte „katastrálne územie Výborná, Tatranská Kotlina a Spišská Magma" vypustiť slovo „katastrálne územie" nakoľko 
sa v číselníku katastrálnych území nenachádza katastrálne územie Tatranská Kotlina a Spišská Magura; Akceptuje sa  

6.     Na str. 162 v texte „v katastri obce Mlynica" vypustiť slovo „katastri"; Akceptuje sa  
 7.      Na str. 162 nahradiť text „katastrálne územie Huncoviec, Popradu-Matejoviec, Tatranskej Lomnice a Starej Lesnej" textom 
          „katastrálne územie Huncovce, Matejovce (obec Poprad), Tatranská Lomnica a Stará Lesná"; Akceptuje sa  

         8.      Na str. 178 nahradiť text ,,kataster obce Kochanovce“ textom „po obec Kochanovce“ alebo textom „po hranicu obce Kochanovce“; Akceptuje sa  
 9.      Na str. 178 nahradiť text „kataster obce Kochanovce“ textom „po obec Kochanovce“ alebo textom „po hranicu obce Kochanovce“; Akceptuje sa  

        10.     Na str. 178 nahradiť text „kataster obce Ptičie“ textom „po obec Ptičie“ alebo textom „po hranicu obce Ptičie“ (pozn. na str. 178 
dvakrát); Akceptuje sa  

11.      Na str. 181 nahradiť text „v severnej časti katastrálneho územia mesta Poprad“ textom „v severnej časti mesta Poprad“; Akceptuje sa  
12.   Na str. 183 nahradiť text „v katastri obce Petrovany“ textom „v obci Petrovany“; Akceptuje sa  
13.   Na str. 187 nahradiť text „v katastrálnom území obce Ždiar„ textom „v obci Ždiar" (pozn. na str. 187 dvakrát); Akceptuje sa  

        14.       Na str. 20.0. nahradiť text „v katastri obce Mlynica“ textom „v obci Mlynica"; Akceptuje sa  
        15.       Na str. 205 nahradiť text „v rámci svojich katastrov“ textom „v rámci svojich katastrálnych území“; Akceptuje sa  
        16.       Na str. 218 nahradiť text „v katastri obce Kučín“ textom „v obci Kučín“; Akceptuje sa  

17.       Na str. 220. nahradiť text „katastrálnym územím mesta Bardejov“ textom „Mestom Bardejov“; Akceptuje sa  
18.       Na str. 221 nahradiť text „v katastrálnom území Medzilaboriec“ textom „v katastrálnom území Medzilaborce“; Akceptuje sa  

        19.       Na str. 221 nahradiť text „Do katastrálneho územia Medzilaboriec“ textom „Do katastrálneho územia Medzilaborce"; Akceptuje sa  
        20.       Na str. 222 nahradiť text „na hranici katastra obce Teriakovce“ textom „na hranici obce Teriakovce“; Akceptuje sa  
        21.      Na str. 222 nahradiť text "na hranici katastrov obce Ruská Nová Ves a Teriakovce" textom "na hranici obcí Ruská Nová Ves a 

Teriakovce"; Akceptuje sa  

22.       Na str. 225 nahradiť text „plánované v katastrálnom území Prešovského samosprávneho kraja“ textom „plánované na území 
Prešovského samosprávneho kraja“; Akceptuje sa  

23.       Na str. 244 nahradiť text „na katastroch Prešov“ textom „v obciach Prešov“; Akceptuje sa  
24.       Na str. 268 nahradiť text „(katastrálne územie obce Žehra, Košický kraj)“ textom „(obec Žehra, Košický kraj)“; Akceptuje sa  
25.       a na str. 269 nahradiť text „náleziská v katastroch nasledujúcich obcí“ textom „náleziská na území nasledujúcich obcí“; Akceptuje sa  
26.       Na str. 269 nahradiť text „v katastroch Kežmarok“ textom „v obciach Kežmarok“; Akceptuje sa  
27.       Na str. 314 v tabuľke vývoj poľnohospodárskeho pôdneho fondu v roku 2014, úbytky poľnohospodárskej pôdy a ornej pôdy 

nahradiť v prvom stĺpci slová „poľnohospodárskej“ slovami „Do poľnohospodárskej“ a slová „Z nepoľnohospodárskej“ slovami „Do 
nepoľnohospodárskej“; 

Akceptuje sa  

28.     Na str. 317 až 328 v tabuľke PREHĽAD PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V JEDNOTLIVÝCH 
LOKALITÁCH ÚPN PSK PREŠOVSKEHO KRAJA skontrolovať všetky vymenované katastrálne územia podľa číselníka 
katastrálnych území. V uvedenom číselníku sa nenachádza napr. katastrálne územie Bardejovská Dlhá Lúka, 

Akceptuje sa  

29.       Na str. 329 až 330. v tabuľke PREHĽAD PERSPEKTÍVNEHO POUZITIA LESNEJ PÔDY V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH ÚPN 
VÚC PREŠOVSKÉHO KRAJA skontrolovať všetky vymenované katastrálne územia podľa číselníka katastrálnych území. V 
uvedenom číselníku sa nenachádza napr. katastrálne územie Prituľany - Jakušovce. 

Akceptuje sa  

Týmto Vám zasielame pripomienky k textovej časti „Prílohy smernej časti“, ktoré požadujeme zapracovať:   
1.         Na str. 236 riadok 38 nahradiť text „skládka TKO na hranici katastra“ textom „skládka TKO na hranici katastra 

nehnuteľností“ alebo textom „skládka TKO na hranici obce“. Akceptuje sa  

37 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  Nezaslali písomné stanovisko – boli oslovení zvlášť žiadosťou o stanovisko podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Po zapracovaní pripomienok od regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji bolo na základe 
žiadosti, ktorá bola zaslaná PSK listom č. 03298/2019/DUP 
a ZP-1 zo dňa 06.02.2019, o záväzné stanovisko podľa § 13 
ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vydané záväzné stanovisko listom č. OHŽP – 
1412/18 zo dňa 18.02.2019, kde Úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave súhlasí s návrhom ÚPN PSK. 

 

38 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej 
republiky  Nezaslali písomné stanovisko   

39 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  Nezaslali písomné stanovisko   
40 Dopravný úrad Slovenskej republiky 06.04.2018 / 

9133/2018/ROP-002-P/10418 
Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o 
civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe preštudovania 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) žiada územnoplánovaciu dokumentáciu dopracovať, a to o nasledovné skutočnosti:  

Berie sa na vedomie  
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1.  Rozhodnutím Dopravného úradu č. 4242/2017/ROP-23-OP/8805 zo dňa 29.03.2017 boli určené ochranné pásma leteckého 
pozemného 
 zariadenia – radar Mošník, ktorý sa nachádza v k. ú. Banské, a ktoré zasahujú aj do Prešovského kraja.  
 Ochranné pásmo leteckého pozemného zariadenia – radar Mošník je priestorovo vymedzené:  
a)   sektorom A1, ktorý má tvar kruhu so stredom vo vzťažnom bode radaru a s polomerom 20 m;  
b)       sektorom A2, ktorý má tvar medzikružia so stredom totožným so stredom sektora A1 a s vnútorným polomerom 20 m 

a vonkajším polomerom 100 m;  
c)       sektorom B, ktorý má tvar medzikružia so stredom totožným so stredom sektora A1 a s vnútorným polomerom 100 m a 

vonkajším polomerom 5 000 m a  
         d)       plochou s výškovými obmedzeniami, ktorú:  

V sektoroch A1 a A2 tvorí vodorovná rovina nachádzajúca sa vo výške 3 m pod dolným okrajom antény radaru a v sektore B tvorí 
obrátený zrezaný kužeľ, ktorého menšia základňa je totožná s ohraničením sektorov A1 a A2 a ktorého kužeľová plocha stúpa pod 
uhlom 0,3 stupňa nad vodorovnú rovinu do vzdialenosti 5 000 m od vzťažného bodu radaru. 
Nadmorská výška vzťažného bodu radaru je 906,87 m n. m. Bpv. dolného okraja antény radaru, resp. jeho spodnej hrany 
základne je 948,80 m n. m. Bpv. a vodorovnej roviny radaru je 945,80 m n. m. Bpv. (t. j. 3 m pod dolným okrajom antény radaru). 
Vyššie popísané ochranné pásma radaru Mošník, sú znázornené vo výkresovej prílohe, ktorá je súčasťou tohto stanoviska. Tieto 
ochranné pásma žiadame dopracovať do predmetnej ÚPD do textovej aj grafickej časti. 

 
Akceptuje sa, text v smernej časti dopracovaný (v grafike už 
bolo  zapracované v návrhu - do nášho kraja zasahuje len  
časť medzikružia uvedeného v bode 1. písm. c) ).  

 

2. V textovej smernej časti na strane 304 pri odseku „Letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve“ Vás upozorňujeme, že letiská 
Veľká Lomnica a Dukovce - Želmanovce aj ich ochranné pásma boli zrušené, a ďalej boli zrušené ochranné pásma Letiska 
Stropkov – Sitníky (samotné letisko zrušené nebolo). Ochranné pásma Letiska Dukovce - Želmanovce sú zapracované aj v 
grafickej časti (ochranné pásma letísk Veľká Lomnica a Stropkov – Sitníky nie sú).  

Akceptuje sa, text smernej časti je upravený.  

3. V grafickej časti je zakreslený v návrhu heliport v Prešove (v textovej časti však spomenutý nie je). Upozorňujeme Vás, že zriadiť 
heliport je možné len so súhlasom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré rozhoduje po 
dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí (v zmysle § 27 ods. 1 leteckého zákona).  

Akceptuje sa, heliport je zapracovaný do smernej časti aj s 
podmienkami uvedenými v pripomienke.   

4. V prekážkových rovinách Letiska Sabinov - Ražňany je navrhnuté nové elektrické vedenie VVN 2x110 kV a navrhovaná trasa 
komunikácií (ktoré boli v prílohe č.1 zaslanej ku konceptu predmetnej ÚPD zvýraznené žltou a zelenou farbou) sú vedené v 
ochranných pásmach a prekážkových rovinách Letiska Sabinov - Ražňany v časti, kde už samotný terén presahuje výšky 
stanovené týmito ochrannými pásmami, tzn. tvorí leteckú prekážku a sú teda navrhnuté v rozpore s týmito ochrannými pásmami. 
Dopravný úrad v tomto štádiu (bez predloženia presnej trasy a výškového riešenia) nevie posúdiť, či nebude ohrozená bezpečnosť 
leteckej prevádzky na tomto letisku a či predmetné stavby budú môcť byť realizované. Preto Dopravný úrad žiada buď predložiť 
presné trasovanie a výšky v metroch nad pôvodným terénom týchto stavieb, alebo upraviť tieto trasy tak, aby rešpektovali výšky 
ochranných pásiem Letiska Sabinov – Ražňany alebo do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie do záväznej časti k týmto 
trom navrhovaným stavbám zapracovať nasledovnú podmienku: Navrhovaná trasa nerešpektuje ochranné pásma Letiska Sabinov 
– Ražňany a bude realizovaná len za predpokladu súhlasu a kladného letovo-prevádzkového posúdenia od Dopravného úradu a 
súhlasu prevádzkovateľa letiska. (Upozorňujeme Vás na možnosť, že Dopravný úrad na základe podrobného posúdenia a 
stanoviska od prevádzkovateľa letiska môže navrhované akcie aj zamietnuť).  

 
Akceptuje sa, text je zapracovaný do záväznej časti do 
regulatívov dotknutých stavieb  

 

5.      V ochranných pásmach a prekážkových rovinách Letiska Kolonica je priamo cez vzletovú a pristávaciu dráhu letiska navrhnuté  
nové elektrické vedenie VVN 2x110 kV. S týmto vedením Dopravný úrad nesúhlasí a žiada trasu tohto vedenia presunúť mimo 
ochranné pásma Letiska Kolonica.  

Akceptuje sa, trasa VVN 2x110 kV je upravená v grafickej 
časti.  

Ďalej opätovne žiadame zapracovať podmienky, ktoré sme uplatnili pri koncepte predmetnej ÚPD listom č. 16717/2016/ROP-002-
P/28442 zo dňa 30.09.2016 a ktoré neboli zohľadnené:  Akceptuje sa  

6.      V textovej časti na strane 305 žiadame obmedzenia pod odsekom „Ornitologické ochranné pásma“ vymeniť za obmedzenia   
         uvedené v  liste č. 02964/2014/ROP-002-P/23001 zo dňa 09.01.2014 k obstaraniu predmetnej ÚPD.  Akceptuje sa  

7.      Dopravný úrad Vás ďalej informoval, že pri obstaraní ÚPD Vám neboli poskytnuté kompletné podklady ochranných pásiem  
         Letiska Sabinov – Ražňany, a poslal Vám nový podklad ochranných pásiem a prekážkových rovín tohto letiska (v prílohe č. 2 
         zaslanej ku konceptu). Tieto ochranné pásma žiadame doplniť do grafickej časti predmetnej ÚPD.  

Akceptuje sa, podklady boli vyžiadané a zapracované do 
grafickej časti. 

 

Dopravný úrad ďalej žiada spracovateľa o preverenie, či navrhované funkcie v ostatných lokalitách rešpektujú ochranné pásma 
letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení na území Prešovského kraja.  Akceptuje sa  

Prepracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu žiadame zaslať k odsúhlaseniu ešte pred jej schválením. Ochranné pásma a 
vyššie uvedené obmedzenia žiadame do predmetnej ÚPD zapracovať do textovej a výkresovej časti ako regulatívy priestorového 
a funkčného usporiadania predmetného územia.  

Akceptuje sa, upravený Návrh ÚPN PSK bol zaslaný na 
kontrolu Dopravnému úradu dňa 05.02.2019 a opätovne dňa 
04.07.2019. Nakoniec bolo zo strany Dopravného úradu 
vydané súhlasné stanovisko k návrhu ÚPN PSK dňa 
18.07.2019. 

 

Podklady ochranných pásiem (taktiež v digitálnej forme), prípadne bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Dopravnom úrade, 
referáte ochranných pásiem letísk. Berie sa na vedomie  

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva. Berie sa na vedomie  
Príloha: situácia ochranných pásiem pozemného zariadenia – radar Mošník M 1: 50 000 Berie sa na vedomie  

41 Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici  Nezaslali písomné stanovisko   
42 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
43 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava   Nezaslali písomné stanovisko   

44 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb,     

 - odbor štátneho dohľadu, Krajské pracovisko 
Košice  Nezaslali písomné stanovisko   

45 Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
 
 
 
Spracovali:  
Za obstarávateľa: Ing. Katarína Ježová  
Za spracovateľa:  Ing. arch. Jozef Kužma,  
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Územnoplánovacia dokumentácia: 
 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja 
Návrh 

 
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

 
 

TABUĽKA č. 2 
 

Por. 
čís. 

Orgány verejnej správy, podnik. subjekty, 
verejnosť 

Stanovisko 
zo dňa  č. 

 
Pripomienky a stanoviská 

Vyhodnotenie pripomienky a stanoviska po 
znovu prerokovaní Poznámka 

Dotknuté orgány štátnej správy 
Regionálne orgány štátnej správy 
46 Okresný úrad Bardejov     

46/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
46/2  odbor starostlivosti o životné prostredie, 

štátna správa ochrany ovzdušia 
13.4.2018 / 
OÚ-BJ-OSZP 2018/005117-
002 

V zmysle § 26 ods.3 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov dávajú nasledovné stanovisko:   
- oznamujú, že nemajú pripomienky k predloženému návrhu ÚPN PSK.   

46/2a  odbor starostlivosti o životné prostredie, 
štátna správa ochrany prírody a krajiny 

10.4.2018 / 
OÚ-BJ-OSZP 2018/005109-
002 

Vo svojom stanovisku   
- oznamujú, že k predmetnému oznámeniu o prerokovaní návrhu „ÚPN PSK“ sa podľa § 67 písm. f) zákona o ochrane prírody 

a krajiny vyjadruje Okresný úrad Prešov, odbor ochrany prírody so sídlom kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov  Berie sa na vedomie 
 

46/2b  odbor starostlivosti o životné prostredie, 
štátna vodná správa 
 

17.4.2018 / 
OU-BJ-OSZP-2018/005247-
002 
 

K návrhu ÚPN PSK z hľadiska ochrany vodných pomerov majú nasledovné pripomienky:   
1. Žiadame doplniť podmienku do návrhu záväznej časti ÚP bod č.10.2.7. V oblasti zásobovania vodou: „Podporovať výstavbu 

verejných vodovodov v oblasti s environmentálnymi záťažami ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva a pred realizáciou stavebných 
prác_je potrebné  zabezpečit' odstránenie kontaminovanej zeminy prípadne kontaminovanej vody oprávnenou organizáciou“ Akceptuje sa,  je doplnené do textu regulatívu  č.10.2.7. 

 

2. Žiadame zapracovať podmienku do návrhu záväznej časti ÚP bod. č. 10.4.  V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd: 
„Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe,  je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových 
vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky 
(§ 36 ods. 4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov). " 

Neakceptuje sa, z dôvodu že podľa pripomienok k ÚPD 
od MDV SR – odboru ÚP predmetom regulatívov nesmú 
byť citácie zákonov. 

Dohodnuté na znovu prerokovaní 
pripomienky dňa 03.05.2019 na úrade PSK. 

3. V smernej časti ÚP bod 14.1.4 Odtokové pomery - vodné toky a vodné plochy str. 216 cit: „V zmysle zákona č.  303/2016 Z. z.  sú 
definované štyri chránené územia“ doporučujeme opraviť „Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 
sú definované štyri chránené územia" (zákon č. 303/2016 Z. Z.  je len novelizácia vodného zákona). 

Akceptuje sa, text v smernej časti v kapitole 14.1.4. 
Odtokové pomery - vodné toky a vodné plochy v smernej 
časti je upravený. 

 

4. Do grafickej časti - vodné hospodárstvo zakresliť nové ochranné pásmo VZ Gaboltov, ktoré Vám v prílohe zasielame. Akceptuje sa, OP je zakreslené v grafickej časti.  
5. V smernej časti ÚP OP vodné hospodárstvo str.310 cit: 
  5.1.     „Ochrana vodných stavieb podľa zákona č.184/2002 Z.z. o vodách.....“ -  zákon bol zrušený; 
                        5.2.     Ochrana vodných tokov a zariadení na nich je zabezpečená režimom v tzv. pobrežných pozemkoch, podľa § 45 

ods.2 vodného zákona . .. " doporučujeme opraviť na platné znenie § 49 ods. 2 vodného zákona. 
                        5.3 .    Vyhláška MŽP SR č.398/2002 Z. z. o podrobnosti určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov" bola zrušená 

a nahradená vyhláškou MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem 
vodárenských zdrojov a opatrenia na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských 
zdrojov. 

Akceptuje sa, texty  v smernej časti v kapitole 22. 
Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pasiem 
a chránených území  vodné hospodárstvo  
sú opravené. 

 

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Podľa ustanovenia § 
73 ods.18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. 

   

46/3  odbor pozemkový a lesný  Nezaslali písomné stanovisko   
47 Okresný úrad Humenné     

47/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
47/2  odbor starostlivosti o životné prostredie 

štátna správa ochrany odpadového hospodárstva 
26.03.2018 /  
OU-HE-OSZP/2018/004573-
002-Dz 

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy dáva podľa §99 ods.1 písm. e) 
zákona o odpadoch vydáva nasledovné stanovisko k návrhu ÚPN PSK: 

  

- bez pripomienok  -  za podmienky dodržania zákona o odpadoch a ostatných právnych predpisov platných v odpadovom 
hospodárstve. 

Berie sa na vedomie  

47/3  odbor pozemkový a lesný  Nezaslali písomné stanovisko   
48 Okresný úrad Kežmarok     

48/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
48/2  odbor starostlivosti o životné prostredie,  

štátna správa odpadového hospodárstva 
 Nezaslali písomné stanovisko   

  štátna vodná správa  Nezaslali písomné stanovisko   
48/3  odbor pozemkový a lesný  Nezaslali písomné stanovisko   

49 Okresný úrad Levoča     
49/1  odbor starostlivosti o životné prostredie  Nezaslali písomné stanovisko   
50 Okresný úrad Medzilaborce     

50/1  odbor starostlivosti o životné prostredie  Nezaslali písomné stanovisko   
51 Okresný úrad Prešov     

51/1  odbor výstavby a bytovej politiky s pôsobnosťou kraja 18.4.2018 / 
OÚ-PO-OVBP1-
2018/016443/039186 

Upovedomenie o zaslaní stanoviska podľa § 21 zákona č. 5/1976 Zb. v znení neskorších noviel, kde uvádzajú: 
- Keďže návrh územného plánu Prešovského samosprávneho kraja rieši rozsiahle územie so zložitými územnotechnickými 

a krajinno-ekologickými podmienkami, naše stanovisko Vám bude zaslané v termíne do 30.04.2018. 

Berie sa na vedomie  

   4.5.2018 / 
OÚ-PO-OVBP1-
2018/016443/039186 

K dokumentácii návrhu ÚPN PSK majú tieto pripomienky:   
Návrh – smerná textová časť 

- upraviť štruktúru  ÚPD v súlade s § 11 vyhlášky č. 55/2001 Z.z., 
- celú smernú textovú časť rozčleniť do 2 základných častí a to A. Základné údaje, B Riešenie územia.   

Akceptuje sa, je to upravené v smernej časti, 
záväzná časť bude vložená do smernej časti až pri 
spracovaní čistopisu. 

 

1. Základné údaje   
1.4 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom   
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- doplniť čísla uznesení o schválení súborného stanoviska a zmeny zadania, Akceptuje sa    
- doplniť údaje o súlade riešenia územia - návrhu so zadaním a súborným stanoviskom ku konceptu. Akceptuje sa    

2. Návrh riešenia územia   
- aktualizovať všetky údaje v tejto časti na rok 2017. Akceptuje sa,  údaje sú zaktualizované v smernej časti 

a jej prílohovej časti 
 

4.1.1. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí KURS 2001v-znení zmeny a doplnku č. 1/2011  
- doplniť  informáciu, či návrh riešeného územia je v súlade so záväznou časťou KURS. 

 
Akceptuje sa, je doplnené v smernej časti 

 

10. Občianska vybavenosť 
- doplniť aj zariadenia, ktorými nie je zriaďovateľ PSK a sú okresného, regionálneho a celoštátneho významu. 

Akceptuje sa, je doplnené v smernej časti   

12. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, turizmu a rekreácie 
- upraviť text nad tabuľkou na str. 162, uviesť o aké posudzovanie ide. 

Akceptuje sa,  text upravený nad tabuľkou  

Návrh – záväzná časť    
- vypustiť text na strane č. 2 Štruktúra ÚPD a nahradiť ho obsahom záväznej časti. Akceptuje sa     

I. Záväzné regulatívy územného rozvoja PSK   
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja 
urbanizácie   

- vypustiť regulatívy 1.2.2.2.1.-1.2.2.2.13., 1.2.2.4.1.-1.2.2.4.10., 1.2.2.6.1.-1.2.2.6.10., 1.2.2.8.1.-1.2.2.8.8. sú obmedzujúce pre 
rozvoj vyššej občianskej vybavenosti v kraji, Akceptuje sa,  regulatívy sú vypustené zo záväznej časti     

- zjednotiť a preformulovať regulatívy 1.2.2.3., 1.2.4., 1.2.2.5., 1.2.2.6, 1.2.2.7., 1.2.2.8., 1.2.3., 1.2.3.1., primeraný rozvoj nie je 
jednoznačne zadefinovaný regulatív, 

Akceptuje sa, slovo primeraný je vypustené.  

- vypustiť reg. 1.2.15. prerokovanie ÚPN O s Ministerstvom obrany SR vyplýva zo zákona č. 319/2002 Z.z., daný regulatív nemá 
zmysel, pojem „záujmové katastrálne územia“ nie je správne použitý, 

Akceptuje sa,  regulatív je vypustený.  

- upraviť regulatív 1.2.17. nahradiť slovo rezervovať iným vhodnejším výrazom, pretože v pojme územného plánovania ide 
o výhľad a výhľady nie sú súčasťou záväznej časti ÚPN (smerná časť), Akceptuje sa 

 

- v regulatíve 1.3.4. nahradiť slovo „ohnisko“ slovom „území“. Akceptuje sa,  text regulatívu 1.3.4. je upravený.  
2. Zásady využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva   

- v regulatíve 2.1.1. nahradiť slovo „uvažovaných“ slovom „navrhovaných“, Akceptuje sa,  text regulatívu 2.1.1.  je upravený.   
- v regulatíve 2.1.5. nahradiť slovo „predpoklady“ slovom „podmienky“ a upraviť druhú vetu, a taktiež v tejto vete nahradiť 

„opustené stavebné územia“ spojením „opustené hospodárske využívané územia“,  Akceptuje sa,  text regulatívu 2.1.5.  je upravený.  

- z reg. 2.2.5. vypustiť  text „ v existujúcich a navrhovaných zónach A“, zonácia v národných parkoch nie je. Neakceptuje sa,  z dôvodu, že  NP Pieniny, NP 
Slovenský raj majú schválenú zonáciu. 
 

Dohodnuté na znovu prerokovaní 
pripomienok zo dňa 07.11.2018 na Ú PSK.. 

3. Zásady a regulatívy funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry   

- v regulatíve 3.2.1. vypustiť konkrétne formy poskytovania zdravotnej starostlivosti, Akceptuje sa,  a text regulatívu 3.2.1.  je upravený  
- v regulatíve 3.4.2.  doplniť na konci vety „najmä pre občiansku vybavenosť“, Akceptuje sa,  a text regulatívu 3.4.2.  je upravený  
- upraviť regulatív 3.4.6. v znení „Vytvárať podmienky pre športovú vybavenosť najmä skvalitnením existujúcich zariadení“, 

rekreácia je uvedená v samostatnej kapitole. 
Akceptuje sa,  a regulatív 3.4.6. je vypustený jeho obsah 
sa nachádza v reg. 4.7.  

 

4. Zásady a regulatívy funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja   
- upraviť text regulatívu 4.1., regulatívy uvedené v územnom pláne regiónu musia tak usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového 

subsystému rekreácie a turizmu, aby bol rozvoj v kraji v súlade s KURS, ďalej vypustiť súlad s PHSR PSK a text upraviť tak, 
aby tento dokument bol ako ostatný podklad v súlade s § 7a stavebného zákona, 

Akceptuje sa  inak, regulatív 4.1. je vypustený. Zosúladené s pripomienkou s MDV SR , 
kde podľa ich požiadaviek bol reg. 4.1.   
tiež vypustený. 

- upraviť text regulatívu 4.7., je veľmi obmedzujúci pre rozvoj v jednotlivých obciach (mestách) kraja, uviesť text „Využívať 
funkčné plochy rekreačnej vybavenosti a cestovného ruchu najmä skvalitnením existujúcich zariadení“, pojem rekonštrukcia 
stavebný zákon nepozná, 

Akceptuje sa, text reg. č. 4.7. je upravený.  

- vypustiť reg. 4.15., 4.15.1., 4.15.2., 4.15.3., Akceptuje sa,  reg. č. 4.15., 4.15.1., 4.15.2., 4.15.3., sú 
vypustené.  

 

- zlúčiť regulatívy 4.15.1.1. a 4.15.2.1., Akceptuje sa, regulatívy č. 4.15.1.1. a 4.15.2.1. sú 
zlúčené do reg. č. 4.19. 

 

- v regulatíve 4.15.3.2., 4.16. vypustiť text v zátvorke, Akceptuje sa,  a text regulatívu č. 4.15.3.2. je upravený 
a reg. 4.16. je vypustený. 

 

- presunúť regulatívy 4.15.3.3., 4.16., 4.17., 4.20., 4.21. do časti 9.7. Akceptuje sa,  a regulatívy č. 4.15.3.3., 4.16., 4.17., 4.20. 
sú presunuté do časti 9.7., regulatív  4.21. je vypustený na 
základe pripomienky do MDV – odbor ÚP.  

 

- presunúť regulatív 4.18. do časti 6.2. Akceptuje sa,  regulatív č. 4.18. je presunutý do časti 6.2.    
5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie   

- doplniť regulatív týkajúci sa  postupného odstraňovania environmentálneho zaťaženia regiónov a  prioritne v okrese Strážske – 
Humenné – Vranov nad Topľou, podtatranskej oblasti, oblasti vodnej nádrže Veľká Domaša, oblasti nerastných surovín 
v blízkosti chránených území. 

Akceptuje sa, doplnené do kap. č.5 a  regulatívu č.5.6..  

9. Zásady a regulatívy rozvoja územia z hľadiska nadradeného verejného dopravného vybavenia   

- vypustiť z názvu kapitoly slovo „nadradeného“, v danom prípade nejde len o nadradenú verejnú dopravu, ale aj o dopravu 
v kraji (vyhláška č. 55/2001 Z.z.) a doplniť ho do regulatívu 9.1, 

Akceptuje sa  

- vypustiť regulatív 9.2 a zlúčiť regulatívy 9.2.1 a v 9.2.1.1, Akceptuje sa, a regulatív 9.2. je vypustený a regulatívy 
9.2.1. a v 9.2.1.1. sú zlúčené do regulatívu č. 9.2.1., 

 

- vypustiť text v zátvorke v regulatíve 9.2.1,  Akceptuje sa, a text regulatívu 9.2.1,  je upravený.  
- upraviť text regulatívov 9.3.7.18., 9.4.2., 9.4.3, 9.8.2., územná rezerva je výhľadová nezáväzná funkcia, Akceptuje sa,  texty regulatívov 9.3.7.18., 9.4.2., 9.4.3 sú 

upravené a reg. 9.8.2. je vypustený 
 

- v regulatíve 9.3.7.1. doplniť slovný popis k označeniu D1 a R. Akceptuje sa, a text regulatívu 9.3.7.1.  je doplnený    
10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia   
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- vypustiť z názvu kapitoly slovo „nadradeného“, v danom prípade nejde len o nadradené technické vybavenie, ale aj 
o technické vybavenie v kraji (vyhláška č. 55/2001 Z.z.), 

Akceptuje sa, názov kapitoly 10. je upravený.  

- v regulatíve 10.3.2.5 doplniť do textu názov mesta a nie len názov jeho častí- Smokovce,  Akceptuje sa, a text  regulatívu 10.3.2.5. je upravený. Vysoké Tatry – časť Smokovce! 
- upraviť regulatívy 10.6.2., 10.6.2.3., 10.6.3. - 10.6.14, 10.6.16, 10.6.17, nahradiť slovo rezervovať iným vhodnejším výrazom, 

pretože v pojme územného plánovania ide o výhľad a výhľady nie sú súčasťou záväznej časti ÚPN (smerná časť), 
Akceptuje sa, a texty  regulatívov 10.6.2., 10.6.2.3., 
10.6.3. - 10.6.14, 10.6.16, 10.6.17, sú upravené.  

Chrániť trasy príp. koridory! 

- v regulatívoch 10.6.16, 10.6.17 vypustiť posledné dve vety, Akceptuje sa, a texty  regulatívov 10.6.16, 10.6.17  sú 
upravené.  

 

- z regulatívov 10.6.2.2-10.6.14 vypustiť popis trasy, Akceptuje sa,  a z regulatívov 10.6.2.2-10.6.14 sú  popisy 
trás vypustené. 

 

- v regulatíve 10.8.4. nahradiť slovo „územné predpoklady“ slovom „územné podmienky“. Akceptuje sa  inak, regulatív 10.8.4.  je vypustený na 
základe pripomienky MDV – odbor ÚP. 

 

II. Verejnoprospešné stavby    
- celý zoznam VPS je potrebné prečíslovať poradovými číslami a následne je potrebné jednotlivé stavby vykresliť vo 

výkrese schéma č. E, 
Akceptované inak, v súlade so záznamom z opätovného 
prerokovania neakceptovaných pripomienok zo dňa 
07.11.2018.  

Dohodnuté na znovu prerokovaní 
pripomienok zo dňa 07.11.2018 na Ú PSK.. 

- upraviť názvy kapitoly 1.1., 1.2., slovo „infraštruktúra“ nahradiť slovom „doprava“, Akceptuje sa, názvy kapitol sú upravené.   
- v názve kapitol 1.4, 1.5 vypustiť slovo infraštruktúra, Akceptuje sa, názvy kapitol sú upravené.  
- vo všetkých  regulatívoch uvedených v kapitole 2.1 V oblasti energetiky vypustiť popis trasy a údaje týkajúce sa napájania 

vedenia kV, 
Akceptuje sa, texty v kapitole 2.1.1.  V oblasti energetiky  
sú upravené.  

 

- upraviť regulatív 2.2.3.10., nahradiť slovo rezervovať iným vhodnejším výrazom, pretože v pojme územného plánovania ide 
o výhľad a výhľady nie sú súčasťou záväznej časti ÚPN (smerná časť), 

Akceptuje sa,  text regulatívu  2.2.3.10. je upravený. 
 

 

- z regulatívu 2.3.1. vypustiť druhú vetu, Akceptuje sa,  text regulatívu 2.3.1.  je upravený.  
- z regulatívu 2.4.4 vypustiť, alebo nahradiť slovo rekonštrukcia iným pojmom podľa stavebného zákona, Akceptuje sa,  text regulatívu pod novým číslom 2.4.3. je 

upravený. 
 

- vypustiť zo zoznamu VPS, stavby ktoré sú vykreslené v grafickej časti ako výhľad, Akceptuje sa,  záväzná časť je opravená.   
- doplniť schému záväzných častí a VPS v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z., alebo uviesť aspoň odkaz na predmetný výkres. Akceptuje sa, – výkres E je prekreslený a premenovaný 

na schému záväzných častí a VPS v súlade s vyhláškou 
č. 55/2001 Z.z., 

 

Upraviť regulatívy záväznej časti, pretože nie sú podchytené zásadné regulačné prvky rozvoja regiónu s uvedením smerov pre ďalší rozvoj 
miest a obcí a oproti tomu sú niektoré regulatívy tak presne dané, že obmedzujú rozvoj územných plánov na miestnej úrovni a niektoré sú 
doplnené len na základe požiadaviek obcí a miest bez reálneho zhodnotenia možnosti v území a regionálnej potrebe. 

Akceptuje sa,  zapracované v záväznej časti  

Grafická časť   
Výkres č. 2 Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia   

-       upraviť názov v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z., Akceptuje sa,  názov výkresu je upravený.  
-       navrhované obytné plochy nie sú v súlade s ÚPN-O, Akceptuje sa inak   Dohodnuté na znovu prerokovaní 

pripomienok dňa 07.11.2018 na Ú PSK. 
 

-       sprehľadniť hranice okresov, sú nečitateľné, Akceptuje sa,   a hranice okresov sú graficky upravené  
-       zosúladiť grafické značenie na výkrese a v legende, Akceptuje sa    
-       zosúladiť hranicu kraja s riešenou hranicou, pretože podľa textovej a grafickej časti riešite celé územie PSK, 
        Vojenský obvod Valaškovce je riešené územie a je vyznačené ako územie vojenského obvodu, čiže je mu  
        priradené funkčné využitie, 

Neakceptuje sa z dôvodu, že to bolo schválené v Zadaní,  
v súlade so záznamom z opätovného prerokovania 
neakceptovaných pripomienok zo dňa 07.11.2018. 

Dohodnuté na znovu prerokovaní 
pripomienok dňa 07.11.2018 na Ú PSK. 
 

-       rozpísať označenie PL a UA, Akceptuje sa  
-       zosúladiť textové časti s grafickou časťou napr. plochy priemyselnej výroby. Neakceptuje sa, zoznam priemyselných plôch je 

z textovej časti vypustený. 
Dohodnuté na znovu prerokovaní 
pripomienok dňa 07.11.2018 na Ú PSK. 

Výkres E Schéma záväzných častí riešenia a VPS   

          -      je potrebné doplniť na tento výkres zoznam VPS a vyznačiť ich vo výkrese. Akceptuje sa,  v súlade so záznamom z opätovného 
prerokovania neakceptovaných pripomienok zo dňa 
07.11.2018 

 

51/2  odbor školstva  Nezaslali písomné stanovisko   
51/3  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

s pôsobnosťou kraja 
 Nezaslali písomné stanovisko   

51/4  odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP,  

 Nezaslali písomné stanovisko   

51/5  štátna správa ochrany ovzdušia  Nezaslali písomné stanovisko   
51/6  štátna vodná správa  Nezaslali písomné stanovisko   
51/7  odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP,  
štátna správa ochrany odpadového hospodárstva 

 Nezaslali písomné stanovisko   

51/8  odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, štátna správa OPaK 
s územnou pôsobnosťou v Prešovskom kraji 
s pôsobnosťou kraja 

27.4.2018 / 
OU-PO-OSZP1-2018/016568-
06 
 

Vo svojom stanovisku žiada:   
- predĺženie termínu na vydanie vyjadrenia k návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu potreby 

dôsledne sa oboznámiť s návrhom ÚPD, ktorý je rozsiahly a môže významne ovplyvniť viaceré záujmy ochrany prírody a 
krajiny. 

Zároveň navrhujú, aby bolo zvolané osobitné pracovné prerokovanie návrhu ÚPN PSK z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. Na 
základe tohto prerokovania, kde by boli podrobnejšie diskutované ochranárske problematiky vo vzťahu k návrhu riešenia i za účastí ŠOP 
SR a jej pracovísk v Prešovskom kraji, by vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v zmysle § 9 ods. 1 zákona 15.54312002 Z.z. a to do 30 
dní od Vami zvolaného pracovného prerokovania. 
 

Akceptuje sa, rokovanie sa uskutočnilo dňa  19.06.2018 
na Ú PSK. 

 

24.07.2018 / Vo svojom stanovisku uvádza:   
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OU-PO-052P1-2018/016568-
07 

V etape sústreďovania podkladov pre vypracovanie ÚPN PSK vydal okresný úrad stanovisko č. OU-PO-OSZP1-2014/00331-02 
z 18.01.2014, v ktorom boli obsiahnuté informácie o chránených územiach a o ostatných záujmových územiach ochrany prírody a boli tiež 
špecifikované niektoré požiadavky na riešenie ÚPN. V etape prerokovania  zadania pre spracovanie ÚPN PSK  vydal okresný úrad 
stanovisko č.OU-PO-OSZP1-2015/017744-06 zo dňa 15.05.2015. V tomto stanovisku vzniesol viacero požiadaviek a pripomienok  na 
riešenie ÚPD. V etape prerokovania konceptu ÚPN PSK PSK  vydal okresný úrad stanovisko č.OU-PO-OSZP1-2016/040453-06 zo dňa 
13.10.2016. 

Berie sa na vedomie  

Na základe oboznámenia sa s dokumentáciou  návrhu ÚPN PSK    z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny a vychádzajúc zo 
stanovísk územne príslušných pracovísk ŠOP SR v Prešovskom kraji, doručených listom ŠOP SR Banská Bystrica č.j. ŠOP SR/513-
011/2018, zo dňa 23.04. 2018 a z pracovného rokovania  zo dňa 19.06.2018  .má  okresný úrad k tomuto  návrhu  nasledovné 
pripomienky,  požiadavky a poznámky: 

Berie sa na vedomie  

1. Regulatív 2.3.9. (záväznej časti I.) - doplniť nasledovne „Nevytvárať nové dobývacie priestory v blízkosti jaskýň a v ich 
ochranných pásmach, chránených územiach s 2. a vyšším stupňom......“ 

Neakceptuje sa,  regulatív č. 2.3.9. je vypustený a je 
nahradený reg. č.2.3.3. s textom: 
„Zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk 
nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva 
so záujmami ochrany prírody“. 
 

Znovu prerokovania neakceptovaných 
pripomienok z 08.11.2018 v Prešove 
a z 18.02.2019 v Banskej Bystrici a 
Dohodnuté až na základe stanoviska MŽP 
SR ako nadradeného orgánu zo dňa 18. 
06.2019. 

2. Regulatív 6.3.9. (záväznej časti I.) doplniť  „v blízkosti jaskýň, na území národných parkov  a chránených území neotvárať 
a opätovne nespúšťať do prevádzky lomy...“ 

Akceptuje sa,  regulatív  6.3.9. je doplnený a je uvedený 
pod novým číslom reg. 6.3.5. 

 

3. Do regulatívu 10.8.3.1. (záväznej časti I.)  odporúčame doplniť i limit - neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne 
v okolí jaskýň 

Akceptuje sa, text  regulatívu  10.8.3.1. je doplnený.  

4.  Do regulatívu 10.5.  (záväznej časti I.) odporúčame  doplniť i limit - neumiestňovať vodné nádrže alebo vodné elektrárne do 
blízkosti jaskýň alebo krasových vyvieračiek. 

Akceptuje sa, text  regulatívu  10.5.2.  je doplnený.   

5. V sprievodnej správe a v záväznej  časti upraviť názov lokality Svetového prírodného dedičstva Bukových pralesov, ktorý bol 
pozmenený v roku 2017  prístupom ďalších krajín. Súčasný názov lokality je Bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy 

Akceptuje sa, názov je upravený  v smernej časti.  

6.  Zo sprievodnej správy odporúčame vypustiť  všetky konkrétne pomenované zámery  o navrhovaných prvkov územného 
rozvoja, ktoré riešia aktivity len na miestnej úrovni, teda aktivity z pohľadu územného rozvoja kraja  nepodstatné, prevažne 
súkromného charakteru,  pričom špecifikácia takýchto aktivít v texte sprievodnej správy je zbytočná,  až  zavádzajúca. 

Akceptuje sa, zámery týkajúce sa rozvoja cestovného 
ruchu s aktivitami na miestnej úrovni sú vypustené. 

 

7.  Zo  sprievodnej správy na str.144/145 žiadame vypustiť  nasledovnú časť textu  „...budovať len turistické chaty a útulne, 
hlavne na miestach v minulosti existujúcich objektov...“ 

Akceptuje sa, text je vypustený.  

8.  Zo  sprievodnej správy na str.179  žiadame vypustiť  naformulovaný text o návrhu prepojenia obce Lendak -  Tatranská ulica 
smerom na Šarpanec Spišská Belá  resp.  text preformulovať tak, aby z neho bolo zrejmé, že  zámer prepojenia Lendaku so 
Spišskou Belou  musí byť najprv predmetom vyhľadávacej štúdie s rešpektovaním  v území sa nachádzajúcich záujmových 
lokalít ochrany prírody vrátane chránených území  a až následne môže byť nekolízny variant zapracovaný do ÚPN. 

Akceptuje sa, text je preformulovaný a v grafike je výhľad 
odstránený.  

 

9.  Text sprievodnej správy na str.193 odporúčame preformulovať tak, aby z neho bolo zrejmé, že rozšírenie železničnej trate 
TEŽ troma tam vymenovanými smermi  musí byť najprv predmetom vyhľadávacej štúdie s rešpektovaním v území sa 
nachádzajúcich záujmových lokalít ochrany prírody vrátane chránených území  a až následne môže byť nekolízny variant 
zapracovaný do ÚPN. 

Akceptuje sa, text je preformulovaný.   

10.  realizácie zámer preložky kolíznej cesty Jalová - Starina  - Príslop  cez sedlo Nastaz  (Stakčínska Roztoka – Príslop) nie je 
súčasťou záväznej časti ÚPN ani grafiky ÚPN. 

Akceptuje sa  

11.  výhľadový zámer rozširovania tratí TEŽ v smeroch na Tatranskú Kotlinu, Svit a Spišská Belá  nie je súčasťou záväznej  časti 
ÚPN, nie sú ani súčasťou grafiky, a že prípadnému schváleniu takéhoto zámeru v strategickom dokumente musí predchádzať 
vyhľadávacia štúdia. 

Akceptuje sa  

12.  Do regulatívu 7.13. (záväzná časť I) odporúčame na koniec textu doplniť slová „a výškových stavieb“. Týmto chceme podporiť 
myšlienku využívania  existujúcich komínov, stožiarov a veží, ktoré by sa mohli využívať a inštaláciu zariadení na prenos 
GSM signálu  a nebudovať tak nové stožiare a veže. 

Akceptuje sa, text  regulatívu  7.13.  je doplnený a je 
uvedený pod novým číslom reg. 7.8.. 

 

13.  4.31. (záväznej časti I.), ktorý obsahuje termín „zastavané územie obce“  upraviť tak, aby bolo zrejmé, či ide o zastavané 
Regulatív územie v zmysle definície stavebného zákona alebo  v zmysle definície zákona o ochrane poľnohospodárskej 
pôdy. 

Akceptuje sa, v regulatíve je doplnená aj definícia 
zastavaného územia aj podľa katastrálneho zákona. 

 

14.  Kapitolu 23 „Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem a chránených území“  v sprievodnej správe  doplniť  
o informáciu o chránených územiach v zmysle zákona OPaK  resp. v kapitole 23 uviesť  odkaz  na zoznam chránených 
území vymedzených podľa zákona OPaK, ktoré sú uvedené v inej kapitole sprievodnej správy. 

Akceptuje sa, odkaz na zoznam chránených území je 
doplnený v kap. 22. (pôvodné číslo kapitoly je 23.). 

 

15.  Zoznam chránených území národnej siete,  zoznam území európskeho významu a zoznam chránených stromov  uvedený 
v texte sprievodnej správy by bolo potrebné aktualizovať minimálne k dátumu 1.1.2018. Vo výkrese ochrany prírody vykresliť 
hranice  všetkých  chránených území  podľa aktualizovaných zoznamov, vrátane  UEV  z tzv. etapy C. 

Akceptuje sa, aktualizované a doplnené v grafike aj 
v texte v smernej časti. 

 

16.  Regulatív 9.3.7.9.  (záväznej časti I.)  žiadame vypustiť, pretože sa v rôznych obmenách vyskytuje i v ďalších regulatívoch 
(napr. .6.1.3).  

Akceptuje sa, regulatív  9.3.7.9   je vypustený.  

17.  Regulatív 9.3.7.10. (záväznej časti I.) navrhujeme vypustiť z dôvodu, že zbytočne konkretizuje parametre účelových ciest, 
ktoré môžu byť využívané pre cyklistickú dopravu. 

Akceptuje sa, regulatív  9.3.7.10.   je vypustený.  

18.  Regulatív 10.6.19. (záväznej časti I.)  o veterných elektrárňach  navrhujeme vypustiť, pretože je v rozpore s regulatívmi 
10.8.3.1  - 10.8.3.12, ktorý  obsahuje podmienky na umiestňovanie veterných elektrární. 

Akceptuje sa, regulatív 10.6.19.  je vypustený.  

19.  Regulatív 9.3.5.12.2. (záväznej časti I.)  týkajúci sa návrhov ciest II. triedy  žiadame upraviť nasledovne „náhradné nové 
cestné prepojenie Ublianskej  a Uličskej doliny z dôvodu potreby premiestnenia úseku cesty Jalová - Starina - Príslop pre jej 
kolíziu s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany VH Starina riešiť mimo vlastného územia NP Poloniny“ 

Akceptuje sa, text  regulatívu pod novým číslom 9.3.5.20.  
je upravený podľa uvedenej pripomienky – a upravená je 
podľa toho aj smerná časť. 

 

20.  Primerane navrhovanej úprave regulatívu 9.3.5.12.2. (záväznej časti I.)  upraviť i texty v sprievodnej správe, ktoré   sa 
vzťahujú k problematike  hľadania koridoru  preložky  cesty Jalová - Starina -  Príslop. V upravenom texte navrhujeme uviesť 
i informáciu o tom, že preložka cesty  Jalová - Starina - Príslop  by mala byť realizovaná v polohe  napr. Ruská Volová - Ulič 
alebo Brezovec - Ulič.  

Akceptuje sa, v smernej časti doplnené aj textácia  
že preložka cesty  Jalová - Starina - Príslop  by mala byť 
realizovaná v polohe  Ruská Volová - Ulič alebo Brezovec 
– Ulič.  

 

21.  Regulatív 6.1.3. (záväznej časti I.), ktorý sa zaoberá problematikou  koncových obcí,  žiadame preformulovať nasledovne 
„Prepojenie koncových obcí cestnými komunikáciami (cesty I., II. a III. triedy, rýchlostné cesty a diaľnice) realizovať mimo 
chránených území európskej siete chránených území - Natura 2000, mimo chránených území národnej siete s 3., 4. a 5. 
stupňom ochrany a mimo ochranné pásmo PIENAP“.   

Neakceptuje sa, regulatív bol na základe stanoviska MŽP 
SR vypustený.  

Znovu prerokovania neakceptovaných 
pripomienok z 08.11.2018 v Prešove 
a z 18.02.2019 v Banskej Bystrici a 
Dohodnuté až na základe stanoviska MŽP 
SR ako nadradeného orgánu zo dňa 18. 
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06.2019. 
22. Upozorňujeme, že  návrh cesty III. triedy Levoča - Ruskinovce - Kežmarok  je  z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny 

problémový z dôvodov  jeho situovania v CHVÚ Levočské vrchy,  do tesnej blízkosti SKUEV0110 Levočská dubina,  
a zároveň  i z dôvodu napr. výskytu migračných trás obojživelníkov naprieč touto komunikačnou líniou a z dôvodu vytvorenia 
možnej migračnej bariéry pre živočíchy všeobecne.  Cestu odporúčame uvádzať len ako výhľad a vypustiť ju zo záväznej 
časti ÚPN. 

Neakceptuje sa Znovu prerokovania neakceptovaných 
pripomienok z 08.11.2018 v Prešove 
a z 18.02.2019 v Banskej Bystrici a 
Dohodnuté až na základe stanoviska MŽP 
SR ako nadradeného orgánu zo dňa 18. 
06.2019. 

23.  Prepojenie obcí Dlhé Stráže - (Vlkovce)  Hradisko cestou III. triedy   zasahuje resp. môže zasiahnuť do SKUEV0110 
Levočská dubina. Požadujeme  plánovať prepojenie mimo územia SKUEV0110. 

Akceptuje sa, prepojenie obcí Dlhé Stráže - (Vlkovce)  
Hradisko cestou III. triedy  je vypustené z grafickej aj 
z textovej časti. 

 

24.  Upozorňujeme, že prepojenie obci Poľanovce - Vyšný Slavkov  cestou III. triedy  je trasované v koridore, kde sú  evidované  
biotopy s výskytom sysľa pasienkového, ktorým je potrebné sa vyhnúť a tieto biotopy  žiadnym spôsobom neovplyvňovať. 

Akceptuje sa inak, v texte a v záväznej časti je 
k navrhovanej  ceste III. triedy zapracovaný text 
s trasovaním mimo biotopov s výskytom sysľa 
pasienkového. 

 

25.  Prepojenie koncových obcí -  návrhy na vypustenie z návrhovej časti ÚPN: 
a) Závadka - Hradisko:  je  situované v CHVÚ Čergov 

Akceptuje s  

b) Ľubica - Ihlany:  je  situované v CHVÚ Levočské vrchy 
 

Akceptuje sa 
 

 

c) Ľubica - Levočská dolina : je  situované v CHVÚ Levočské vrchy 
 

Neakceptuje sa  Znovu prerokovania neakceptovaných 
pripomienok z 08.11.2018 v Prešove 
a z 18.02.2019 v Banskej Bystrici a 
Dohodnuté až na základe stanoviska MŽP 
SR ako nadradeného orgánu zo dňa 18. 
06.2019. 

d) Veľká Franková - Kacwin: je situované v ochrannom pásme PIENAP, Akceptuje sa 
 

 

26.  Berieme na vedomie, že  napr.: 
a) zámer realizácie preložky kolíznej cesty Jalová - Starina  - Príslop  cez sedlo Nastaz  (Stakčínska Roztoka – Príslop) nie je 

súčasťou záväznej časti ÚPN ani grafiky ÚPN. 
b) výhľadový zámer rozširovania tratí TEŽ v smeroch na Tatranskú Kotlinu, Svit a Spišská Belá  nie je súčasťou záväznej  časti 

ÚPN, nie sú ani súčasťou grafiky, a že prípadnému schváleniu takéhoto zámeru v strategickom dokumente musí predchádzať 
vyhľadávacia štúdia. 

Berie sa na vedomie   

c) zámery budovania cestných komunikácií III. triedy  na území bývalého VO Javorina -  cestné  prepojenie  v smere S-J, a to 
Torysky – Jakubovany  a v smere Z –V, a to Ľubica – Tichý Potok )  sú  zaradené len do výhľadu a nie sú  súčasťou záväznej 
časti ÚPN.   

d) zámery budovania ciest  Malá Frankové - Ždiar  a Osturňa - Ždiar   sú zaradené len do výhľadu a nie sú súčasťou záväznej 
časti ÚPN. V trase navrhovaných ciest sa nachádzajú biotopy hlucháňa a tetrova ako i migračné trasy veľkých šeliem, 
a zároveň  zámery v bode c) a d) odporúčame vypustiť i z grafiky. 

Berie sa na vedomie   

 27. Upozorňujeme že, viaceré navrhované zámery, ktoré sú súčasťou záväznej časti,  sú situované do plôch, ktoré sú  prírodnými 
biotopmi európskeho alebo národného významu,   biotopmi chránených druhov živočíchov alebo rastlín, mokraďami, 
biokoridormi a biocentrami  alebo  do plôch, v ktorých môže prísť k významnému narušeniu krajinnej štruktúry a scenérie 
krajiny, a tým   sa  stávajú  problémovými návrhmi z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. U takýchto návrhov po 
predložení ich podrobnejšieho riešenia v nižšom stupni ÚPN resp. i projektovej dokumentácie môže nastať situácia, že 
z hľadiska spomenutých záujmov ochrany prírody a krajiny bude vznesená požiadavka na také ich umiestnenie v krajine, 
ktoré bude výrazne odlišné od ich vykreslenej lokalizácie v predloženom  návrhu ÚPN PSK alebo môže nastať situácia, že 
z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nebude vhodné žiadne trasovanie  (napr. obchvat obcí Červený Kláštor, 
Jarabina, Gerlachov, Malcov, Lenártov, obcí od Giraltoviec po Bardejov, prepojenie niektorých koncových obcí Litmanová-
Kamienka, Sulín-Kremenná,). Uvedené upozornenie má významný súvis  napr. i s regulatívmi 5.11, 6.1.8., 6.1.11., 6.1.15 
(záväznej časti I.), ktorých obsah je potrebné  primerane rešpektovať v návrhu ÚPN. 

Berie sa na vedomie  

 28.  Regulatív 4.6. 4.13 (záväznej časti I.) o možnom využívaní bývalého VO Javorina upraviť tak, aby  z neho vyplývalo, že 
“rekreačné  bývanie a ubytovanie “ je možné len v  tej  časti  VO Javorina, ktorá nie  je zároveň i CHVÚ Levočské vrchy. 

 Neakceptuje sa, v súlade o stanoviskom MŽP SR sa 
upravuje text regulatívu na znenie: 

  Územie bývalého Vojenského obvodu Javorina funkčne 
využiť pre rozvoj rekreačných aktivít v súlade s prírodno-
ochrannými hodnotami, s osobitným zreteľom na ich 
zachovanie a so zreteľom na kumulatívne vplyvy v území, 
pri rešpektovaní navrhovaných ochranných pásiem 
veľkokapacitných vodných zdrojov - vodných nádrží Tichý 
Potok a Jakubany.  Využitie územia vysťahovaných 
obcí na území bývalého Vojenského obvodu Javorina 
v CHVÚ Levočské vrchy na rekreačné bývanie je možné 
vo vymedzenej časti historicky osídleného územia bývalej 
obce Dvorce (vymedzené územie bývalej obce Dvorce, na 
ktorom je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny 
prípustné rekreačné bývanie je súčasťou sprievodnej 
správy ÚPN PSK viď. mapová príloha č.1). 

Znovu prerokovania neakceptovaných 
pripomienok z 08.11.2018 v Prešove 
a z 18.02.2019 v Banskej Bystrici a 
Dohodnuté až na základe stanoviska 
MŽP SR ako nadradeného orgánu zo 
dňa 18. 06.2019. 

29.  Regulatív 1.3.6. (záväznej časti I.)  o urbanizácii bývalého VO Javorina  upraviť   vypustením  časti textu   „...a zastavaného 
územia vysťahovaných obcí Blažov, Dvorce, Ruskinovce“ alebo pretextovaním regulatívu tak, aby z neho  vyplývalo, že  
zastavané územie vysťahovaných obci neobnovovať v tej časti VO, ktoré je zároveň súčasťou CHVÚ Levočské vrchy.  
V zmysle takejto  úpravy  upraviť i   statné  regulatívy záväznej časti, ktoré riešia urbanizáciu bývalého VO v tej časti, ktorá je 
zároveň i CHVÚ Levočské vrchy. 

Neakceptuje sa Znovu prerokovania neakceptovaných 
pripomienok z 08.11.2018 v Prešove 
a z 18.02.2019 v Banskej Bystrici a 
Dohodnuté až na základe stanoviska 
MŽP SR ako nadradeného orgánu zo 
dňa 18. 06.2019. 

30.  Vo výkresovej časti  a v kapitole R-ÚSES doplniť regionálne biocentrá a biokoridory v okrese Snina, Medzilaborce a Humenné  Akceptuje sa   
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podľa pôvodnej dokumentácie R-ÚSES Humenné. V tabuľke so zoznamom regionálnych a nadregionálnych prvkoch  R-
ÚSES opraviť  príslušnosť týchto prvkov ku konkrétnemu okresu. 

31.  Regulatív 10.5.13. z dôvodu jeho nepresnej dobrej štylizácie a z dôvodu i jeho zbytočnosti, navrhujeme vypustiť zo  záväznej 
časti. 

Akceptuje sa, text regulatívu 10.5.13.  je preformulovaný 
a jeho nové číslo je 10.5.11.  

 

32. Technické pripomienky:   
-  Odstrániť nesúlad  informácií medzi  správne špecifikovaným  regulatívom  9.10.1.3. písm. j)   a písm. k)  

s jeho nesprávnym  grafickým vyjadrením vo výkrese.  
Akceptuje sa, upravené v grafickej časti  Je doplnená značka v legende v grafickej 

časti  pre prechody pre peších 
-  Vo výkrese ochrany prírody nie je zakreslené  SKUEV1310 Kráľovoholské Tatry Akceptuje sa, doplnené v grafickej časti  
-  Dva krát sa vyskytujúce čísla regulatívov  9.3.6.13.3   a 9.3.6.13.4. Akceptuje sa, opravené v záväznej časti  

    Upozorňujeme, že toto vyjadrenie vydané podľa § 9 ods.1 písm. a) zákona OPaK  nenahrádza  iné vyjadrenia, stanoviská 
a rozhodnutia  podľa zákona OPaK /napr. vyjadrenie k územnému rozhodnutiu podľa § 9 ods.1 písm. b), vyjadrenie k stavebnému 
povoleniu podľa § 9 ods.1 písm. c), súhlas na výrub drevín podľa § 47, a  súhlas na zásah do prírodných biotopov podľa § 6  apod./ 
Rovnako toto stanovisko  nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a  rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov. 
 

Berie sa na vedomie 

 

51/8a  odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, štátna správa OPaK 
s územnou pôsobnosťou v Prešovskom kraji 

12.02.2019 / 
OU- PO-OSZP1-2019/008580-
04 

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods.1 písm.a) zákona č.543/2002 Z.z. k doplnku návrhu územného plánu.    
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 
(ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o 
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 písm. 
e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán ochrany 
prírody podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon OPaK“) v súlade s § 67 písm.f) zákona OPaK vydáva k doplnku územného plánu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 9 
ods.1 písm. a) zákona OPaK nasledovné v y j a d r e n i e.  

Berie sa na vedomie 

 

Predložený doplnok návrhu „Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja“ bol vypracovaný v novembri 2018, spracovateľ SMC, 
a.s. Duchnovičovo nám.1, Prešov, hlavný riešiteľ Ing. arch Jozef Kužma.  
Doplnok ÚPN PSK rieši zámer umiestnenia novej elektrickej stanice ES 110/22 kV Lučivná v k.ú. Lučivná, parcela č. 672/1 (orná pôda). 
Elektrická stanica bude napájaná dvojitým napojením z existujúceho vedenia V6724 trasovaného medzi Svitom a Tatranskou Štrbou a 
novým dvojitým vedením trasovaným medzi Svitom a Lučivnou. Riešenie napojenia el. stanice novými el. vedeniami bude v grafickej časti 
vyznačené. 
Lokalita dotknutá návrhom umiestnenia ES 110/22 kV Lučivná sa nachádza v území, v ktorom podľa zákona OPaK platí 1. stupeň územnej 
ochrany. Lokalita nie je súčasťou žiadneho chráneného územia a na lokalite tiež nie je evidovaný žiadny prírodný biotop európskeho alebo 
národného významu.  
Po oboznámení sa s dokumentáciou doplnku ÚPN PSK (november 2018) a vychádzajúc zo stanoviska ŠOP SR, Správy TANAP 
(č.TANAP/73-001/2019 z 30.01.2019) okresný úrad v sídle kraja nemá z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny zásadné pripomienky 
k doplnku ÚPN PSK.  

Berie sa na vedomie 

 

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie vydané podľa § 9 ods.1 písm.a) zákona OPaK nenahrádza iné vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia 
podľa zákona OPaK /napr. vyjadrenie k územnému rozhodnutiu podľa § 9 ods.1 písm.b), vyjadrenie k stavebnému povoleniu podľa § 9 
ods.1 písm.c), súhlas na výrub drevín podľa § 47, a súhlas na zásah do prírodných biotopov podľa § 6 apod./ Rovnako toto stanovisko 
nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov.   

Berie sa na vedomie 

 

51/9  odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja  

 Nezaslali písomné stanovisko 
 

 

51/10  odbor pozemkový a lesný – odbor opravných prostriedkov 
s územnou pôsobnosťou kraja 

21.05.2019/OU-PO-00P6-
2019/020884 

Udelenie súhlasu k návrhu budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy podľa § 13 ods. 2 písm. zákona č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Berie sa na vedomie 
 

23.04.2019/ 
OU-PO-004-2019/021536-2/LJ 

Vydané súhlasné stanovisko k návrhu budúceho použitia lesnej pôdy podľa § 6 ods.2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov. Berie sa na vedomie  

52 Okresný úrad Poprad     
52/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
52/2  odbor starostlivosti o životné prostredie, 

štátna správa ochrany ovzdušia 
 Nezaslali písomné stanovisko 

 
 

52/3  odbor starostlivosti o životné prostredie, 
štátna správa odpadového hospodárstva 

24.4.2018 / 
OU-PP-PLO-2018/007325-02-
BL 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva   
- oznamuje, že nemá námietky k návrhu ÚPN PSK. Berie sa na vedomie  

52/4  odbor pozemkový a lesný 3.4.2018 / 
OU-PP-PLO-2018/007383-002 

Vo svojom stanovisku ako orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva dáva nasledovné stanovisko:   
Súhlas k návrhu územného plánu regiónu dáva v zmysle § 59 písm. a) zákona o lesoch Okresný úrad Prešov, odbor opravných 
prostriedkov. Berie sa na vedomie  

13.4.2018 / 
OU-PP-PLO-2018/006350-002 

Vo svojom stanovisku ako orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dáva nasledovné stanovisko:   
V zmysle ust. § 13 - 14 zákona každý návrh územnoplánovacej dokumentácie, ako aj návrhy nepoľnohospodárskeho použitia 
poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, musia byť pred schválením 
odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy príslušným na posúdenie a vydanie 
súhlasu podľa § 13 ... 14 zákona je Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov. 

Berie sa na vedomie 

 

53 Okresný úrad Sabinov     
53/1  odbor starostlivosti o životné prostredie  Nezaslali písomné stanovisko   
54 Okresný úrad Snina     

54/1  odbor starostlivosti o životné prostredie 
štátna správa ochrany prírody a krajiny 

23.3.2018 / 
OU-SV-OSZP-2018/00354-
002-JH 

Orgán ochrany prírody oznamuje vo svojom vyjadrení 
- že príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody je však v zmysle §67 písmeno f) zákona Okresný úrad Prešov, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 
Berie sa na vedomie 

 

55 Okresný úrad Svidník     
55/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
55/2  odbor starostlivosti o životné prostredie,  Nezaslali písomné stanovisko   
55/3  odbor pozemkový a lesný  Nezaslali písomné stanovisko   
56 Okresný úrad Stará Ľubovňa     
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56/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
56/2  odbor starostlivosti o životné prostredie  Nezaslali písomné stanovisko   
56/3  odbor pozemkový a lesný  Nezaslali písomné stanovisko   
57 Okresný úrad Stropkov     

57/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
57/2  odbor starostlivosti o životné prostredie  

 
10.5.2018 / 
OU-SP-OSZP-2018/001579-
002 

Vo svojom stanovisku z hľadiska vodného hospodárstva majú tieto pripomienky:   
Žiadajú doplniť do smernej časti ÚPN PSK v kapitole 14.1.4. Odtokové pomery – vodné toky a plochy- v časti „Zámery na ochranu pred 
povodňami" za okres Stropkov: 

1. Vodný tok Ondava preteká katastrálnym územím a zastavaným územím čiastočne upraveným korytom, ktoré nemá kapacitu 
na prevedenie prietoku na Q 100-ročnú veľkú vodu. K vybreženiu vody z koryta toku Ondava dochádza pri prietoku Q5 a 
zaplavuje priľahlý poľnohospodársky pôdny fond. Pri vyšších prietokoch Q50 – Q100 zaplavuje mestskú časť Bokša a iné časti 
obcí v okrese - rodinné domy, záhrady, hospodárske budovy, sklady; komunikácie atď. Pri prechode povodňového prietoku 
Q100 môžu byť povodňou potenciálne ohrození obyvatelia. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať: 

- pravostrannú  ochrannú hrádzu rkm  102,000 - 103,000 v miestnej časti Bokša, 
- ľavostrannú ochrannú hrádzu v rkm 96,600 - 96,800 v k.ú.. Breznica, 
- ľavostrannú ochrannú hrádzu v rkm 93,100 - 93.,500 v. k. Ú. Miňovce. 

Akceptuje sa, je  zapracované do kapitoly 14.1.4. 
Odtokové pomery – vodné toky a plochy.  

 

2. Vodný tok Chotčianka - k vybreženiu vody z koryta toku dochádza pri prietoku Q5 – Q50 zaplavuje priľahlé pozemky. Pri vyšších 
prietokoch Q100 zaplavuje rodinné domy, záhrady, školu, komunikácie, priemyselná oblasť - areál PD a atď . 
Je potrebné vybudovať: 

- ľavostrannú ochrannú hrádzu v rkm  0,000 - 0,300 v úseku medzi mostom do m. č. Bokša a mostom na Svidník, 
- ľavostrannú ochrannú hrádzu v rkm 5,700 --- 6,100 v k.ú. Chotča, 
- pravostrannú a ľavostrannú ochrannú hrádzu v rkm 10,300 - 11,000 v k.ú. Bukovce. 

Akceptuje sa, je zapracované do kapitoly 14.1.4. 
Odtokové pomery – vodné toky a plochy. 

 

57/3  štátna správa odpadového hospodárstva  Nezaslali písomné stanovisko   
57/4  odbor pozemkový a lesný  Nezaslali písomné stanovisko   
58 Okresný úrad Vranov nad Topľou     

58/1  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  Nezaslali písomné stanovisko   
58/2  odbor starostlivosti o životné prostredie 4.4.2018 / 

OV-VT-OSZP-2018/004950 
 

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ochrany ovzdušia dáva nasledovné stanovisko: 
- z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nemá pripomienky k návrhu ÚPN PSK. Berie sa na vedomie  

58/3  odbor pozemkový a lesný 26.4.2018 / 
OU-VT-PLO-2018/004963-2 

Okresný úrad k návrhu územného plánu ako celku: 
- nemá výhrady, avšak dáva do pozornosti: Berie sa na vedomie  

Okresný úrad je podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „zákona") vecne príslušným 
orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý podľa § 17b zákona vydáva záväzné stanoviská k 
použitiu poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, Preto je nevyhnutné, aby investor požiadal okresný 
úrad pred realizáciou stavby o vydanie záväzného stanoviska podľa § 17b zákona. 

  

59 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove 27.06.2018 / 
BJ/2018/3504 

Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
Hlavným cieľom ÚPN PSK je riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia samosprávneho kraja v súlade s 

princípmi trvalo udržateľného rozvoja, resp. života. Špecifickými cieľmi územného plánu sú: 
- definovať zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, verejného dopravného a 
technického vybavenia; 
- definovať zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov a 
starostlivosti o ŽP a chránené územia; 
- riešiť vzájomnú nadväznosť územného rozvoja samosprávneho kraja a jeho obcí, väzby na susediace samosprávne kraje a štáty, ako aj 
verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny samosprávneho kraja. 

Základnou úlohou územného plánu regiónu je tvorba koordinačných podmienok a vytvorenie dostatku údajov, zásad a regulatívov 
pre spracovanie územných plánov obcí a strategických regionálnych rozvojových dokumentov samosprávneho kraja. 
Účelom územného plánu regiónu je záväzné určenie zásad a regulatívov štruktúry osídlenia samosprávneho kraja, priestorového 
usporiadania a funkčného využitia jeho územia, zabezpečenie požiadaviek územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny a 
ochrany životného prostredia. Súčasťou je zabezpečenie optimálneho vzťahu k ochrane kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií, 
zón a priestorov. 
              Vo vzťahu k územným plánom obcí významnou úlohou tohto územného plánu regiónu je riešenie verejného dopravného a 
technického vybavenia samosprávneho kraja, vymedzenie verejnoprospešných stavieb a chránených časti krajiny. 
Návrhovým rokom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja je rok 2040. 
            Po preštudovaní predmetnej dokumentácie zverejnenej na webovom sídle obstarávateľa sa Vám v súlade s § 3 ods. 3 písm. b) 
zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane. podpore a rozvoji verejného zdravia. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dáva toto čiastkové stanovisko: 

Berie sa na vedomie  

- K návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja nie sú žiadne zásadné pripomienky Berie sa na vedomie  
60 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom 03.04.2018 / 

18/5824-2 
 

Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
- Návrh ÚPN PSK bol spracovaný Slovak Medical Company, a.s., Prešov v júni 2017. Návrh ÚPN PSK obsahuje sprievodnú 

správu, textovú časť, smernú časť, záväznú časť a grafickú časť.  
- Hlavným cieľom ÚPN PSK je riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia samosprávneho kraja v súlade s 

princípmi trvalo udržateľného rozvoja, resp. života.  
- Účelom územného plánu regiónu je záväzné určenie zásad a regulatívov štruktúry osídlenia samosprávneho kraja, 

priestorového usporiadania a funkčného využitia jeho územia, zabezpečenie požiadaviek územného systému ekologickej 
stability, tvorby krajiny a ochrany životného prostredia.  

- Vo vzťahu k územným plánom obcí významnou úlohou tohto územného plánu regiónu je riešenie verejného dopravného a 
technického vybavenia samosprávneho kraja, vymedzenie verejnoprospešných stavieb a chránených častí krajiny. Návrhovým 
rokom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja je rok 2040.  

Berie sa na vedomie  

- Z hľadiska ochrany verejného zdravia obyvateľov okresov Humenné, Snina a Medzilaborce nemáme k predloženému návrhu 
ÚPN PSK pripomienky.  Berie sa na vedomie  

61 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove 26.4.2018 / Vo svojom stanovisku uvádza:   
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2018/5824-2 - s predloženým návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska ochrany verejného zdravia pre 
okresy Prešova Sabinov je možné súhlasiť. 

  

Doporučujeme prioritne riešiť odkanalizovanie obcí v ochrannom pásme vodných zdrojov Prešovského skupinového vodovodu (napr. obce 
Torysky, Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Oľšavica, Uloža v okrese Levoča) a to aj napriek tomu, že uvedené obce nemajú viac ako 2000 
ekvivalentných obyvateľov. 

Akceptuje sa,  zapracované v záväznej časti  v kap. č. I. 
v regulatívoch 10.4.1.4. a 10.4.1.2..   

62 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade 02.11.2018 / 
PP 1563/2/2018/HŽP/RR 
 

Vo svojom záväznom stanovisku uvádzajú:   
Súhlasí sa s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.  Berie sa na vedomie  
Odporúčame prioritne riešiť napojenie obcí v ochrannom pásme vodných zdrojov Prešovského skupinového vodovodu (napr. obce 
Torysky, Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Oľšavica, Uloža v okrese Levoča) na kanalizáciu. 

Akceptuje sa,  zapracované v záväznej časti  v kap. č. I. 
v regulatívoch 10.4.1.4. a 10.4.1.2..  

 

63 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni 28.06.2018 / 
RÚVZ/2018/00061/HŽPaZ/148-
2451 
 

Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
- že z hľadiska verejného zdravia podľa § 3 ods.3 písm. b) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja orgán 
verejného zdravotníctva nemá pripomienky. 

Berie sa na vedomie  

64 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku 24.4.2018 / 
01/2018/00459 

Vo svojom stanovisku   
- oznamujú že z hľadiska verejného zdravia za okres Svidník a Stropkov nemajú pripomienky k návrhu ÚPN PSK. Berie sa na vedomie  

65 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v o Vranove n/T 18.4.2018 /  
HaPM-HŽ Pa2 
00495/18/001088 

Vo svojom stanovisku sa obracajú aj na predsedu Prešovského samosprávneho kraja:   
V súvislosti s aktuálnym verejným prejednávaním návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja si Vás dovoľujeme osloviť s 
požiadavkou o podporu nášho úsilia o to, aby bola do Návrhu ÚPN PSK  

- zahrnutá sanácia environmentálnej záťaže - Odkaliska Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti 
do kapitoly č.21. do návrhu opatrení a záväznej časti do 
dvoch regulatívov č 5.4. a 5.5. a aj do VPS pod číslom 
reg. 2.5.1. 

 

Dňa 06.04.2018 sa na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou konalo prerokovanie návrhu územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja. Po oboznámení sa s výkladom spracovateľa navrhuje RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou zahrnúť do 
územného plánu ukončenie využívania Odkaliska Poša ako skládky odpadu a jeho postupnú sanáciu. V odkalisku bol s v minulosti 
likvidovaný odpad spojený s chemickou výrobou v Chemku Strážske a.s. V súčasnosti je odkalisko vplyvom činnosti existujúceho 
čistiaceho komplexu ČOV Strážske (Firma TP2) zberačom odpadových vôd, vznikajúcich v Košickom samosprávnom kraji. 

Likvidáciu tejto vysoko nebezpečnej skládky žiadal RÚVZ Vranov nad Topľou riešiť aj v pripomienkach k návrhu Strategického. 
dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022". 

Svoju požiadavku opierame o výsledky projektu MZ SR "PCB EXPO" - expozícia ľudskej populácie vo vybraných 
regiónoch východného Slovenska 2013-2016. Štúdie Slovenskej zdravotníckej univerzity potvrdili, že environmentálna expozícia ľudskej 
populácie polychlórovaným látkam (hlavne polychlórovaným bifenylom - PCB) v regiónoch Michalovce a Vranov nad Topľou je veľmi 
vysoká, dokonca patrí medzi najvyššie na svete. 

Miest s vysokou expozíciou polychlórovaným zlúčeninám je niekoľko, no slovenský scenár sa medzinárodne považuje za 
najrizikovejší vzhľadom na výšku koncentrácie PCB, ale predovšetkým na vysoký počet exponovaných jedincov. Tvrdenie o tom, že 
približne 250 000 obyvateľov východného Slovenska žije vo zvýšenom zdravotnom riziku z pôsobenia PCB, je podložené tak klinicko-
epidemiologickými pozorovaniami, ako aj výsledkami meraní obsahu PCB v krvnom sére ľudí. PCB majú toxické účinky na imunitný, 
reprodukčný, endokrinný a nervový systém. 

Berie sa na vedomie 

 

Podľa pravidelných mesačných sledovaní vykonávaných hygienickou službou od roku 1985 do roku 1995 voda z odkaliska 
obsahuje aj cyklohexán a formaldehyd. Pretože táto expozícia môže viesť k závažným poškodeniam zdravia ľudí, považujeme za 
nevyhnutné do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja zahrnúť  

- ukončenie využívania Odkaliska Poša a jeho postupnú likvidáciu. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti 
do kapitoly č.21. do návrhu opatrení a záväznej časti do 
dvoch regulatívov č 5.4. a 5.5. a aj do VPS pod číslom 
reg. 2.5.1. 

 

Príloha k stanovisku: 
Výsledky projektu „PCB EXPO“ 

  

66 Krajský pamiatkový úrad Prešov 23.4.2018 / 
KPUPO-2018/8391-
2/29204/Onf 
 

Vo svojom stanovisku uvádza 
- že s predloženým návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí s 

nasledujúcimi podmienkami: 

  

K záväznej časti:   

- str. 13, podkapitola 6.1.1 - slovné spojenie „kultúrnych pamiatok": legislatívne je vymedzený len pojem „národná kultúrna 
pamiatka", preto používať len tento pojem, alebo na začiatku dokumentov uviesť „národná kultúrna pamiatka" - ďalej aj 
„kultúrna pamiatka" alebo „NKP" - platí pre celú záväznú aj smernú časť. 

Akceptuje sa 
 

- str. 16, kapitola 8. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska zachovania kultúrno - historického 
dedičstva: 
podkapitola 8.2. a 8.3.1. - nepoužívať pojmy „Mestské pamiatkové rezervácie" a „Pamiatkové rezervácie ľudovej 
architektúry", nakoľko legislatívne je vymedzený len pojem „Pamiatkové rezervácie" - platí pre celú záväznú aj smernú časť 

Akceptuje sa 

 

podkapitola 8.3.4. - doplniť pamiatkovú zónu Vrbov Akceptuje sa, pamiatková zóna Vrbov je doplnená do 
regulatívu 8.3.4. 

 

podkapitola 8.7. - vetu v podkapitole zmeniť v nasledujúcom znení: „Nové cesty l. triedy, rýchlostné komunikácie a diaľnice 
viesť cez pamiatkové územia, areály národných kultúrnych pamiatok alebo v bezprostrednom okolí národných kultúrnych 
pamiatok iba v odôvodnených prípadoch vo verejnom záujme a výnimočných prípadoch, s rešpektovaním a ochranou ich 
pamiatkových hodnôt, s elimináciou nežiaducich vplyvov v čase výstavby“. 

Akceptuje sa, text  regulatívu 8.7. je upravený. 

 

K smernej časti:   
- str. 26: „lokality zapísané v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO" uviesť správne: 

-   Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia,  
-   Historické jadro mesta Bardejov 
-   Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 

Akceptuje sa 

 

- str. 147, Významné lokality - druhá odrážka: doplniť PZ Nižné Repaše a PZ Torysky  Akceptuje sa  

- str. 148, Odporúčania - odstrániť 7.,8.,9. a 10. odrážku (duplicitné) Akceptuje sa  
- str. 268, 4. odsek: odstupňovanie významu kultúrneho dedičstva v jednotlivých regiónoch nie je relevantné, najmä čo sa týka 

zaradenia pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a s nimi spojených národných kultúrnych pamiatok. Významovo 
možno povýšiť tie národné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

Akceptuje sa  

- str. 268- 269 - evidované archeologické náleziská - v rámci  jednotlivých okresov doplniť tieto obce: Akceptuje sa  
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Okres Bardejov 
- Bartošovce, Beloveža, Brezov, Brezovka, Cigeľka, Dubinné, Fričkovce, Harhaj, Hažlín, Hrabovec, Hutka, 

Chmeľová, Kľušov, Lascov, Mikulášová, Mokroluh, Nižná Polianka, Nižná Voľa, Oľšavce, Osikov, Raslavice, 
Rešov, Richvald, Rokytov, Smilno, Stuľany 

Okres Humenné 
- Hažín nad Cirochou, Chlmec, Jabloň, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Karná, Kochanovce) Lackovce, Nižné 

Ladičkovce, Rokytov pri Humennom, Rovné, Sopkovce, Turcovce, Veľopolie, Víťazovce, Vyšné Ladičkovce, 
Vyšný Hrubov, Závadka, vojensky obvod Valaškovce 

Okres Medzilaborce 
- Brestov nad Laborcom, Čabiny, Čertižné, Habura, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom, Svetlice, Volica, Zbojné 

Okres Prešov 
- Bajerov, Hendrichovce, Hermanovce, Chmeľovec, Miklušovce., Šarišské Bohdanovce, Trnkov  

                   Okres Sabinov 
- Červenica, Ratvaj, Šarišské Dravce, Tichý potok, Torysa, Uzovské Pekľany 

                   Okres Snina 
- Belá nad Cirochou, Ruská Volová, Snina, Topoľa, Ubľa, Ulič 

                    Okres Stará Ľubovňa 
- Čirč, Lomnička, Malý Lipník 

                   Okres Stropkov 
- Chotča, Lomné, Miňovce, Potôčky, Vyšný Hrabovec 

Okres Svidník 
- Beňadikovce, Cernina, Dobroslava, Kalnište, Kapišová, Kečkovce, Kobylnice, Krajná Poľana, Kružlová, Kuková, 

Ladomirová, Lúčka, Mestisko, Nižný Mirošov; Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, 
Železník, Želmanovce 

 Okres Vranov nad Topľou 
- Davidov, Kamenná Poruba, Ondavské Matiašovce, Petrovce, Rudlov, Ruská Vol'a, Vechec, Zlatník, Žalobín 

- str. 270: 
-  1. odsek: text uviesť v znení: Samostatnou a špecificky významnou skupinou stavieb kultúrneho dedičstva tohto regiónu sú 
stavby a pamätné miesta viažuce sa na udalosti prvej čl hlavne druhej svetovej vojny. Sú to predovšetkým miesta Karpatsko-
duklianskej operácie v Údolí smrti so svojim prírodným múzeom v kat. území Kapišová, ktoré zahŕňa katastrálne územia 
Dobroslava, Kapišová, Kružľové, Nižná Písaná, Svidnička, Vápeník a Vyšná Písaná. Národnými kultúrnymi 
pamiatkami sú pamätníky sovietskej armády vo Svidníku a pamätník 1. Čs. armádneho zboru na Dukle, ktorého 
súčasťou je vojenské múzeum v prírode rozprestierajúce sa v kat. územiach Vyšný a Nižný Komárnik. a sovietskej vo 
Svidníku. 

Akceptuje sa  

- v časti Návrh opatrení, štvrtá odrážka - text uviesť v znení: „- rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým 
vyhlásené národné kultúrne pamiatky a ich ochranné pásma, vyhlásené urbanistické súbory (pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a hnuteľné vecí alebo nehnuteľné veci s pamiatkovou hodnotou, alebo súbor takých 
vecí navrhovaný na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku; vytvárať predpoklady ich ochrany a optimálneho využívania; 

Akceptuje sa  

- za štvrtú odrážku vložiť ďalšie 2 odrážky s textom: „V zmysle § 27 odsek 2 zákona Č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov v bezprostrednom okolí NKP nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá 
by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej národnej kultúrnej 
pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od NKP; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou 
národnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou aj 
pozemok.“ 

- „Pre zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu je nevyhnutné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  

Akceptuje sa  

Príloha č. 10: 
- „Zoznam národných kultúrnych pamiatok v PSK" uviesť podľa 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy 
Upozorňujeme na to, že ústredný zoznam pamiatkového fondu SR Je priebežne dopĺňaný o novo vyhlásené národné kultúrne pamiatky 
Slovenskej republiky. Národné kultúrne pamiatky, ktoré stratili pamiatkové hodnoty a dôvod ochrany sa z neho vyradzujú v zmysle 
príslušných ustanovení. Je preto potrebné evidenciu priebežne v aktuálnom čase overovať. 

Akceptuje sa, je zapracované v prílohách smernej časti 
v prílohe č.9.. 
 

 

Vyššie uvedené pripomienky žiadame  zapracovať do finálnej verzie ÚPN PSK. Berieme sa na vedomie  

V zmysle § 27 ods. 2, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. doručí samosprávny kraj Krajskému pamiatkovému úradu Prešov záväznú časť 
územnoplánovacej dokumentácie. 

  

66  Krajský pamiatkový úrad Prešov 7.5.2018 / 
KPUPO-2018/8391-
3/33237/Onf 
 

Doplňujúce stanovisko doručené e-mailom aj poštou:   
Po opätovnom preskúmaní textovej smernej časti vydáva KPÚ Prešov k návrhu ÚPN PSK toto doplňujúce stanovisko:   

Na str. 269 smernej časti - evidované archeologické náleziská - žiadame:  
doplniť: 

  

- „V okrese Kežmarok: Abrahámovce, Bušovce, Červený Kláštor, Holumnica, Hradisko, Kežrnarok, Ľubica, Malý Slavkov, 
Spišská Belá, Spišská Belá - Strážky, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, 
Vrbov." 

Akceptuje sa  

- V okrese Levoča: za Spišským Štvrtkom odstrániť zátvorku (archeologický skanzen) Akceptuje sa  

Všetky pripomienky a podmienky stanoviska č. KPUPO-2018/8391-2/29204/Onf zo dňa 17.04.2018 zostávajú v platnosti.   
67 Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča  Nezaslali písomné stanovisko   
68 Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad  Nezaslali písomné stanovisko   
69 Obvodný banský úrad v Košiciach  Nezaslali písomné stanovisko   
70 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi 2.11.2018 / Vo svojom stanovisku:    
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328-625/2018 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „tunajší úrad“), ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 
písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a miestne 
príslušný podľa § 1 písm. e) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov podľa 
§ 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) dáva v predmetnej veci toto  s t a n o v i s k o :  

  

k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Návrh územného plánu“) sú tieto pripomienky:   
- V Návrhu územného plánu, v jeho záväznej časti v kapitole č. 2 Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja 

hospodárstva, v podkapitole č. 2.3. s názvom „V oblasti ťažby“ tunajší úrad odporúča zmeniť alebo odstrániť body 2.3.8. a 
2.3.9 uvedené na strane 8, v ktorých sa uvádza, cit: 

- 2.3.8. „Plány otvárky a dobývania v jestvujúcich kameňolomoch schvaľovať len s vypracovanou projektovou dokumentáciou 
revitalizácie a krajinného zakomponovania dotknutého územia po ukončení jeho ex-ploatácie“. 

Akceptuje sa, regulatív č. 2.3.8.  je vypustený. 

 

- 2.3.9.„Nevytvárať nové dobývacie priestory v chránených územiach s 2.(3.) a vyšším stupňom ochrany a v územiach patriacich 
do Natura 2000.“ Akceptuje sa, regulatív č. 2.3.9.je vypustený a nahradený 

je reg. č. 2.3.3. s textom: Zosúlaďovať požiadavky na 
využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby 
rozvoja hospodárstva so záujmami ochrany prírody 

Na území, na ktorom platí tretí stupeň 
ochrany, je zakázané vykonávať banskú 
činnosť a činnosť vykonávanú banským 
spôsobom - § 14 zákona o ochrane prírody 
a krajiny. 

Tunajší úrad je toho názoru, že takto navrhovaný text v Návrhu územného plánu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len 
„Ústava SR“) a ustanoveniami zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“), zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“), ako aj ďalšími súvisiacich predpismi.  
Pri schvaľovaní Návrhu územného plánu s vyššie uvedeným citovaným textom Prešovský samosprávny kraj upraví podmienky určovania 
(neurčovania), resp. vytvárania (nevytvárania) dobývacích priestorov a povoľovania banskej činnosti spôsobom, ktorý bude v rozpore s 
ustanoveniami Ústavy SR, pretože uvedené zmeny je možné vykonať jedine novým zákonom, resp. zmenou už platných zákonov.  
Z ustanovení zákona č. 51/1988 Zb., banského zákona, ako aj iných súvisiacich predpisov vyplýva, že dobývací priestor určuje príslušný 
obvodný banský úrad, ak sú splnené a dodržané všetky zákonné podmienky. To isté platí aj pri povoľovaní banskej činnosti. Určenie 
dobývacieho priestoru alebo povolenie banskej činnosti sa uskutočňuje v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou týchto konaní je riešenie a vyriešenie stretov 
záujmov, okrem iného, aj s príslušnou samosprávou, orgánom ochrany prírody a krajiny a iných orgánov a organizácií, ktorým prislúcha 
ochrana práv a právom chránených záujmov ustanovených v osobitných predpisoch.  
Podľa názoru tunajšieho úradu, ustanoviť podmienky pre určenie dobývacieho priestoru alebo pre povolenie vykonávania banskej činnosti, 
alebo nejakým iným spôsobom uvedené oblasti regulovať (meniť) má právo podľa Ústavy SR len Národná rada Slovenskej republiky a to 
zákonom, nie samosprávny orgán územným plánom.  
Rozhodovanie o podmienkach pri určovaní dobývacích priestoroch a pri vykonávaní banskej činnosti nad rámec podmienok stanovených 
príslušnými právnymi normami nepatrí medzi právomoci samosprávnych krajov. Rozhodovacia, riadiaca a kontrolná právomoc vo veci 
určovania dobývacích priestoroch a povolenia banskej činnosti jednoznačne patrí na základe § 41 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 51/1988 
Z.z. do kompetencií miestne príslušných obvodných banských úradov.  
Okrem vyššie uvedeného tunajší úrad má za to, že za súčasného právneho stavu by organizácie nemali byť obmedzované nad rámec 
zákona pri získaní (určení) dobývacieho priestoru, ktoré by ich oprávňovalo na dobývanie výhradného ložiska v rámci svojej podnikateľskej 
činnosti, pokiaľ to nie je zákonom zakázané. Právo podnikať sa totiž priznáva každej fyzickej osobe a je ústavnou zárukou slobody výkonu 
hospodárskej činnosti podľa jej uváženia.  
Vzhľadom na vyššie uvedené tunajší úrad má za to, že v rámci schvaľovania Návrhu územného plánu je potrebné rešpektovať vyššie 
uvedené skutočnosti a dbať o to, aby Návrh územného plánu nebol v rozpore so súčasne platnými predpismi a aby zakladené práva 
vyplývajúce z Ústavy SR neboli obmedzené. 

Berie sa na vedomie 

 

V súvislosti so Smernou časťou územného plánu a to kapitoly č 11.7.1 s názvom: „Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území a 
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov“ tunajší úrad odporúča, aby sa do textovej a grafickej časti zapracovali aktuálne 
údaje o dotknutých chránených ložiskových územiach a dobývacích priestorov. V predmetnej územnoplánovacej dokumentácií chýbajú 
údaje, napr. o chránenom ložiskovom území „Hôrka“.  
Aktuálne a úplne zoznamy chránených ložiskových území a dobývacích priestorov sa nachádzajú na stránke www.hbu.sk v položkách - 
dobývacie priestory a chránené ložiskové územia.  
Informácie o výhradných ložiskách sú spracované graficky v digitálnej mape na stránke www.geology.sk v ponuke mapový server - v 
položke - registre geofondu - ložiská. 

Akceptuje sa,  

 

Podľa § 5 ods. 5 banského zákona je nerastné bohatstvo vo vlastníctve Slovenskej republiky.  
Podľa § 17 ods. 5 banského zákona rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia je rozhodnutím o chránenom území. Hranice 
chráneného ložiskového územia sa vyznačia v územnoplánovacej dokumentácii a v katastri nehnuteľností.  
Podľa § 16 ods. 1 banského zákona sa ochrana výhradného ložiska proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania zabezpečuje 
určením chráneného ložiskového územia.  
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona na včasné zabezpečenie ochrany nerastného bohatstva sú orgány územného plánovania a 
spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a 
predpokladaných výhradných ložiskách poskytovaných im Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky; pri tom postupujú 
podľa osobitných predpisov a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších 
verejných záujmov najvýhodnejšie.  
Podľa § 15 ods. 2 banského zákona Koncepciu územného rozvoja Slovenska prerokuje jej obstarávateľ s Hlavným banským úradom. 
Územné plány regiónov, územné plány obcí a územné plány zón, ak riešia ochranu a využitie nerastného bohatstva, prerokujú ich 
obstarávatelia s obvodným banským úradom. 

Berie sa na vedomie 

 

71 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, správa 
nehnuteľného majetky a výstavby Košice 

 Nezaslali písomné stanovisko   

72 Štátna plavebná správa, pobočka Žilina  Nezaslali písomné stanovisko   
73 Štátna plavebná správa, pobočka Košice  Nezaslali písomné stanovisko   
74 Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov  Nezaslali písomné stanovisko   
75 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove 03.05.2018 / 

ORPZ-ODII-27-052/2018 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove k prezentovaným návrhom riešenia Územného plánu PSK v rámci okresu Bardejov na 
dobudovanie jednotlivých úsekov ciest a prezentovaným cyklotrasám 

- nemá zásadné pripomienky a súhlasí s ich budovaním a rozširovaním. 
Berie sa na vedomie 

 

76 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom  Nezaslali písomné stanovisko   
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77 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku  Nezaslali písomné stanovisko   
78 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade  Nezaslali písomné stanovisko   
79 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove 22.3.2018 /  

ORPZ-PO-VO-131/2018 
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove: 

- nemá žiadne návrhy ani pripomienky k predmetnému návrhu. Berie sa na vedomie 
 

80 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni  Nezaslali písomné stanovisko   
81 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku  Nezaslali písomné stanovisko   
82 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove n/T  Nezaslali písomné stanovisko   
83 Obvodná poľovnícke komora  Nezaslali písomné stanovisko   

83/1 Obvodná poľovnícke komora Bardejov  Nezaslali písomné stanovisko   
83/2 Obvodná poľovnícke komora Humenné  Nezaslali písomné stanovisko   
83/3 Obvodná poľovnícke komora Kežmarok  Nezaslali písomné stanovisko   
83/4 Obvodná poľovnícke komora Levoča  Nezaslali písomné stanovisko   
83/5 Obvodná poľovnícke komora Prešov  Nezaslali písomné stanovisko   
83/6 Obvodná poľovnícke komora Poprad  Nezaslali písomné stanovisko   
83/7 Obvodná poľovnícke komora Stará Ľubovňa  Nezaslali písomné stanovisko   
83/8 Obvodná poľovnícke komora Stropkov  Nezaslali písomné stanovisko   
83/9 Obvodná poľovnícke komora Svidník  Nezaslali písomné stanovisko   
83/10 Obvodná poľovnícke komora Vranov n/T  Nezaslali písomné stanovisko   
 

84 Okresný úrad Brezno  Nezaslali písomné stanovisko   
85 Okresný úrad Gelnica  Nezaslali písomné stanovisko   
86 Okresný úrad Košice-okolie  Nezaslali písomné stanovisko   
87 Okresný úrad Michalovce  Nezaslali písomné stanovisko   
88 Okresný úrad Rožňava  Nezaslali písomné stanovisko   
89 Okresný úrad Sobrance  Nezaslali písomné stanovisko   
90 Okresný úrad Spišská Nová Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
91 Okresný úrad Trebišov  Nezaslali písomné stanovisko   
92 Okresný úrad Liptovský Mikuláš  Nezaslali písomné stanovisko   

 
 
Spracovali:  
Za obstarávateľa: Ing. Katarína Ježová  
Za spracovateľa:  Ing. arch. Jozef Kužma,  
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Územnoplánovacia dokumentácia: 
 
Územný plán Prešovského 
samosprávneho kraja  
Návrh 

 
 

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 
 
 

 
 

TABUĽKA č. 3   

Por. 
čís. 

Orgány verejnej správy, 
podnik. subjekty, 

verejnosť 

Stanovisko 
zo dňa  č. Pripomienky a stanoviská Vyhodnotenie pripomienky a stanoviska po znovu 

prerokovaní Poznámka 

Dotknuté samosprávne orgány, vojenské obvody a samosprávne orgány susedných štátov 
1 Okres Bardejov     
1/1 Abrahámovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/2 Andrejová  Nezaslali písomné stanovisko   
1/3 Bardejov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/4 Bartošovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/5 Becherov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/6 Beloveža  Nezaslali písomné stanovisko   
1/7 Bogliarka  Nezaslali písomné stanovisko   

1/8 Brezov 28.5.2018 
Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

1/9 Brezovka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/10 Buclovany  Nezaslali písomné stanovisko   
1/11 Chmeľová  Nezaslali písomné stanovisko   
1/12 Cigeľka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/13 Dubinné  Nezaslali písomné stanovisko   
1/14 Frička  Nezaslali písomné stanovisko   
1/15 Fričkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/16 Gaboltov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/17 Gerlachov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/18 Hankovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/19 Harhaj  Nezaslali písomné stanovisko.   

1/20 Hažlín 5.4.2018 Nemá pripomienky k návrhu ÚPN PSK a zaslali aj potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na 
úradnej tabuli obce Berie sa na vedomie   

1/21 Hertník  Nezaslali písomné stanovisko   
1/22 Hervartov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/23 Hrabovec  Nezaslali písomné stanovisko   
1/24 Hrabské  Nezaslali písomné stanovisko   
1/25 Hutka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/26 Janovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/27 Jedlinka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/28 Kľušov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/29 Kobyly  Nezaslali písomné stanovisko   
1/30 Kochanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/31 Komárov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/32 Koprivnica  Nezaslali písomné stanovisko   
1/33 Kožany  Nezaslali písomné stanovisko   
1/34 Krivé  Nezaslali písomné stanovisko   
1/35 Kríže  Nezaslali písomné stanovisko   

1/36 Kružlov 15.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK  o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

1/37 Kučín  Nezaslali písomné stanovisko   
1/38 Kurima  Nezaslali písomné stanovisko   
1/39 Kurov  Nezaslali písomné stanovisko   

1/40 Lascov 26.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

1/41 Lenartov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/42 Lipová  Nezaslali písomné stanovisko   
1/43 Livov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/44 Livovská Huta  Nezaslali písomné stanovisko   
1/45 Lopúchov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/46 Lukavica  Nezaslali písomné stanovisko   
1/47 Lukov 10.4.2018 Obec Lukov, ako dotknutá samospráva týmto dáva tieto pripomienky k Návrhu Územného plánu PSK:   

Žiada zmenu v oblasti dopravnej infraštruktúry: 
Podľa ÚPN Prešovského samosprávneho kraja je navrhovaná preložka cesty I/77, ktorá sa v severozápadnej polohe 
dotýka k.ú. riešenej obce Lukov a ide a preložku obci Lenartov s obchvatom obce Malcov v pokračovaní obec Lukov v 
smere Bardejov. Týmto žiada o posunutie hranice prekládky cesty I/77 severne na hranicu k. ú. Malcov a Lukov. 

Neakceptuje sa  
Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 09.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-1 zo 
dňa 23.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 30.04.2019. 
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V oblasti Vodného hospodárstva: 
Pod obcou Lukov je podľa Návrhu územného plánu PSK navrhovaná vodná nádrž kategórie „E" evidované vodné dielo bez 
bližšieho určenia časového horizontu výstavby - žiada túto stavbu vypustiť z Návrhu Územného plánu PSK. 

Neakceptuje sa  
Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 09.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-1 zo 
dňa 23.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 30.04.2019. 

1/48 Malcov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/49 Marhaň  Nezaslali písomné stanovisko   
1/50 Mikulášová  Nezaslali písomné stanovisko   
1/51 Mokroluh  Nezaslali písomné stanovisko   
1/52 Nemcovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/53 Nižná Polianka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/54 Nižná Voľa  Nezaslali písomné stanovisko   
1/55 Nižný Tvarožec  Nezaslali písomné stanovisko   
1/56 Oľšavce  Nezaslali písomné stanovisko.   
1/57 Ondavka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/58 Ortuťová  Nezaslali písomné stanovisko   
1/59 Osikov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/60 Petrová  Nezaslali písomné stanovisko   
1/61 Poliakovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/62 Porúbka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/63 Raslavice  Nezaslali písomné stanovisko   
1/64 Regetovka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/65 Rešov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/66 Richvald  Nezaslali písomné stanovisko   
1/67 Rokytov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/68 Smilno  Nezaslali písomné stanovisko   
1/69 Snakov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/70 Stebnícka Huta  Nezaslali písomné stanovisko   
1/71 Stebník  Nezaslali písomné stanovisko   
1/72 Stuľany  Nezaslali písomné stanovisko   
1/73 Sveržov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/74 Šarišské Čierne  Nezaslali písomné stanovisko   
1/75 Šašová  Nezaslali písomné stanovisko   
1/76 Šiba  Nezaslali písomné stanovisko   
1/77 Tarnov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/78 Tročany  Nezaslali písomné stanovisko   
1/79 Vaniškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
1/80 Varadka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/81 Vyšná Polianka  Nezaslali písomné stanovisko   
1/82 Vyšná Voľa  Nezaslali písomné stanovisko   
1/83 Vyšný Kručov  Nezaslali písomné stanovisko   
1/84 Vyšný Tvarožec  Nezaslali písomné stanovisko   
1/85 Zborov  Nezaslali písomné stanovisko.   
1/86 Zlaté  Nezaslali písomné stanovisko.   
2 Okres Humenné     
2/1 Adidovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/2 Baškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/3 Brekov  Nezaslali písomné stanovisko   
2/4 Brestov  Nezaslali písomné stanovisko   
2/5 Chlmec  Nezaslali písomné stanovisko   
2/6 Černina  Nezaslali písomné stanovisko   
2/7 Dedačov  Nezaslali písomné stanovisko   
2/8 Gruzovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/9 Hankovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/10 Hažín nad Cirochou 14.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 

k dokumentu   

2/11 Hrabovec nad Laborcom  Nezaslali písomné stanovisko.   
2/12 Hrubov  Nezaslali písomné stanovisko.   
2/13 Hudcovce  Nezaslali písomné stanovisko.   
2/14 Humenné 2.5.2018 Mesto Humenné žiada doplniť a opraviť v ÚPN PSK v záväznej časti a vo verejnoprospešných stavbách tieto zámery:   

1. Doplniť novú stavbu: 
                   Preložku cesty III/3832 v úseku okolo lokality Podskalka v Humennom západným smerom. 

Akceptuje sa, je doplnený nový regulatív do záväznej časti a cesta je 
zapracovaná  v grafike  

2. Opraviť text regulatívov 9.3.6.55.1. a 1.1.49.1. na stavbu: 
                   Preložku cesty lII/3832 od napojenia cesty I/74 Lipníky - Ubľa v križovatke Krámová mesta 
                   Humenné po obec Ptičie v kategórii  cesty II. triedy (bez zásahu do územia cintorína  v lokalite Podskalka). 

Akceptuje sa, je doplnený nový regulatív do záväznej časti a cesta je 
zapracovaná  v grafike.  
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3. Žiadame, aby koridor cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa bol v úseku kat. úz. Humenné a kat. úz. Jasenov vedený v 
zmysle regulatívu 9.3.4.7. t.j. obchvaty obce Brekov, mesta Humenné (v trase prechádzajúcej južnou časťou 
k.ú. Humenné s pokračovaním cez časť k.ú. Obce Jasenov pretínajúcej lokality futbalového ihriska a Raškova, 
pokračujúc medzi lokalitami Dlhé a Sever s pokračovaním v k. ú. Humenné a ukončením mimoúrovňovou 
križovatkou v lokalite Krámová) a obchvaty obcí Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modrá nad 
Cirochou, Dlhé nad Cirochou, mesta Snina a obcí Kolonica, Ladomírov, Ubľa s úpravou parametrov celého 
úseku cesty v trase podľa Štúdie realizovateľnosti pre stavbu „Cesta I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa“ (z roku 2016) 
obstaranej SSC - IVSC Košice. 

Akceptuje sa, uvedený text reg. 9.3.4.7. záväznej časti zostáva 
s úpravou regulatívu podľa požiadaviek MDV SR – odboru rozvoja bez 
citácie „v trase podľa Štúdie realizovateľnosti pre stavbu „Cesta 1/18 a 
1/74 Lipníky – Ubľa“ (z roku 2016) obstaranej SSC - IVSC Košice“.  

 

2/15 Jabloň  Nezaslali písomné stanovisko   
2/16 Jankovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/17 Jasenov  Nezaslali písomné stanovisko   
2/18 Kamenica nad Cirochou  Nezaslali písomné stanovisko   
2/19 Kamienka  Nezaslali písomné stanovisko   
2/20 Karná  Nezaslali písomné stanovisko   
2/21 Kochanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/22 Košarovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/23 Koškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/24 Lackovce 27.4.2018 Obec Lackovce, a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č, 181/20 I 8, zo dňa 10.04.2018 podáva opätovne 

námietku:   

- Pri katastri obce Lackovce je návrh obchvatu obce Hažín nad Cirochou smerovaný cez rieku Cirocha, kde je 
navrhované určité premostenie dvoma mostami v úseku cca 400 m. Týmto návrhom „Cesty I. triedy" a 
výhľadovo „Rýchlostnej komunikácie" nie je obec Lackovce vôbec zvýhodnená žiadnym zjazdom do obce, skôr 
poškodená hlukom z ciest. Z tohto dôvodu Obec Lackovce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia a 
predseda Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Lackovce, ktorí sú vlastníkmi pozemku, po ktorom 
je navrhovaná „Cesta l. triedy“ z Humenného na Sninu a výhľad „Rýchlostnej komunikácie", navrhujú riešenie 
na úseku parcely č. 2118, vedenej ako trvalé trávne porasty, k. ú. Lackovce, presunúť meandrujúcu rieku 
Cirocha k obci Lackovce do pôvodného toku vybudovaním ochrannej hrádze na danej parcele. Touto úpravou 
návrhu, posunutím rýchlostnej cesty bližšie k hranici katastrálneho územia obce Hažín nad Cirochou o 
niekoľko pár metrov, by sa znížili aj Vaše náklady na vybudovanie premostenia dvoma mostami cez rieku 
Cirocha a z hľadiska životného prostredia, by sa zároveň uchoval pokoj pre žijúcich živočíchov v okolí a v rieke 
Cirocha. 
Sme toho názoru, že náš návrh je reálnejší, rieši pokojný život obyvateľov obce od hluku a vybudovaním 
hrádze aj od vyliatia rieky Cirocha. Je výhodným riešením aj pre Vás, ale aj pre reálnosť vybudovania návrhu 
„Cesty I. triedy" a obchvatu obce Hažín nad Cirochou v danom úseku súbežne so železničnou traťou. 
Veríme, že naše námietky zohľadníte a zapracujete do návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho 
kraja, 

Akceptuje sa inak, rýchlostná  cesta je vypustená a spodrobnenie 
trasovania  obchvatu obce Hažín nad Cirochou, preložky cesty I/74 je 
potrebné riešiť v územnom pláne obce v spolupráci s investorom stavby 
SSC, IVSC  Košice a SVP. 

Znovu prerokovaná pripomienka dňa 07.08.2019 na Obecnom úrade 
v Lackovciach. 

2/25 Lieskovec  Nezaslali písomné stanovisko   
2/26 Ľubiša  Nezaslali písomné stanovisko   
2/27 Lukačovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/28 Maškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/29 Modra nad Cirochou  Nezaslali písomné stanovisko   
2//30 Myslina  Nezaslali písomné stanovisko   
2/31 Nechválova Polianka  Nezaslali písomné stanovisko   
2/32 Nižná Jablonka  Nezaslali písomné stanovisko   
2/33 Nižná Sitnica  Nezaslali písomné stanovisko   
2/34 Nižné Ladičkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/35 Ohradzany  Nezaslali písomné stanovisko   
2/36 Pakostov 3.5.2018 Vo svojom stanovisku žiadajú úpravu návrhu ÚPN PSK - jeho 

záväznej časti:   

2.3 V oblasti ťažby: 
1.  Nevytvárať nové prieskumné územia  uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn, Neakceptuje sa 

Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 07.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-3 zo 
dňa 23.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.04.2019. 

2.  Využiť všetky možnosti na nepredĺženie platnosti, alebo zrušenie jestvujúcich   prieskumných území na        
ropu a horľavý zemný plyn. Neakceptuje sa 

Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 07.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-3 zo 
dňa 23.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.04.2019. 

Odôvodnenie: 
Oslovení odborníci z oblasti geológie a environmentalistiky sa zhodujú, že zásah do ekosystému v podobe prieskumných a 
vrtných prác je natoľko závažný, že môže mať trvalý dopad na kvalitu života obyvateľov dotknutých obcí. Existuje reálne 
nebezpečenstvo znečistenia vody ropnými látkami, straty vody v studniach používaným pri hĺbení vrtov. Obyvatelia našej 
obce nesúhlasia s geologickým prieskumom a obec prijala uznesenie proti prieskumným vrtom a prípadnej ťažbe ropy a 
horľavého zemného plynu, Pridali sa aj ďalšie obce, ktorým hrozí to isté nebezpečenstvo + oblastné Rady ZMO 
Medzilaborce, Humenné, Pod Duklou, ZMOS SR, Gréckokatolícka cirkev, Katolícka cirkev, Pravoslávna cirkev a aj 
samotní poslanci PSK. Chceme zachovať čisté životné prostredie pre ďalšie generácie. 

Berie sa na vedomie  

2/37 Papín  Nezaslali písomné stanovisko   
2/38 Porúbka  Nezaslali písomné stanovisko   
2/39 Prituľany  Nezaslali písomné stanovisko   
2/40 Ptičie  Nezaslali písomné stanovisko   
2/41 Rohožník  Nezaslali písomné stanovisko   
2/42 Rokytov pri Humennom  Nezaslali písomné stanovisko   
2/43 Rovné  Nezaslali písomné stanovisko   
2/44 Ruská Kajňa  Nezaslali písomné stanovisko   
2/45 Ruská Poruba 3.5.2018 K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
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Žiadame úpravu návrhu Územného plánu PSK, konkrétne jeho záväzne] časti.   
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
v časti: 
2.3 V oblasti ťažby: 

1.  Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa 
Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 07.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-3 zo 
dňa 23.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.04.2019. 

2.  Využiť všetky možnosti na nepredĺženie platnosti, alebo zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a 
horľavý zemný plyn, v ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 
 Neakceptuje sa 

Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 07.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-3 zo 
dňa 23.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.04.2019. 

Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach 

Medzilaborce, Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácii 
dotknutej verejnosti o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít – t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a ťažobných aktivít je 
vysoká pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a 
zdravotných rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre 
ľudí postihnutého regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

- Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ, Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a 
zemný plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie 
(2001/42/ES). Začaté procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú 
kumulatívne vplyvy v rámci celej zasiahnutej geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

2/46 Slovenská Volová  Nezaslali písomné stanovisko   
2/47 Slovenské Krivé  Nezaslali písomné stanovisko   
2/48 Sopkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/49 Topoľovka  Nezaslali písomné stanovisko   
2/50 Turcovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/51 Udavské  Nezaslali písomné stanovisko   
2/52 Valaškovce (vojenský obvod)  Nezaslali písomné stanovisko   
2/53 Veľopolie  Nezaslali písomné stanovisko   
2/54 Víťazovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/55 Vyšná Jablonka   Nezaslali písomné stanovisko   
2/56 Vyšná Sitnica  Nezaslali písomné stanovisko   
2/57 Vyšné Ladičkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
2/58 Vyšný Hrušov  Nezaslali písomné stanovisko   
2/59 Závada  Nezaslali písomné stanovisko   
2/60 Závadka  Nezaslali písomné stanovisko   
2/61 Zbudské Dlhé  Nezaslali písomné stanovisko   
2/62 Zubné  Nezaslali písomné stanovisko   
3 Okres Kežmarok     
3/1 Abrahámovce  Nezaslali písomné stanovisko   
3/2 Bušovce  Nezaslali písomné stanovisko   
3/3 Červený Kláštor 23.4.2018 Vo svojom stanovisku obec navrhuje:   

- aby z návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja bol vypustený text v bode týkajúceho 
sa dopravy - konkrétne ide o obchvat obce Červený Kláštor.  

Svoju požiadavku odôvodňujeme značnou finančnou náročnosťou v prípadne možnej realizácie navrhovaného 
stavebného diela. Z uvedeného dôvodu žiadame vypustiť zo záväznej časti VZN PSK/60/2017 účinného od 19.7.2017 v 
oblasti dopravy bod 5.3.17. časť ktorá sa týka obchvatu obce Červený Kláštor (II/543). 

Akceptuje sa obchvat Červeného Kláštora  je vypustený zo smernej, 
záväznej a z grafickej časti.   

3/4 Havka  Nezaslali písomné stanovisko   
3/5 Holumnica  Nezaslali písomné stanovisko   
3/6 Hradisko  Nezaslali písomné stanovisko   
3/7 Huncovce  Nezaslali písomné stanovisko   
3/8 Ihľany  Nezaslali písomné stanovisko   
3/9 Jezersko  Nezaslali písomné stanovisko   
3/10 Jurské  Nezaslali písomné stanovisko   
3/11 Kežmarok 9.4.2018 Mesto Kežmarok dáva k návrhu ÚPN PSK tieto pripomienky:   

V záväznej časti v kapitole D 9.4. Železničná infraštruktúra  
- žiadame doplniť rozšírenie TEŽ v úseku Kežmarok - Malý Slavkov - Vysoké Tatry, Neakceptuje sa 

Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 13.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-4 zo 
dňa 30.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 06.05.2019. 
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V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu mesta Kežmarok schváleného 
uznesením mestského zastupiteľstva č.135/2002 zo dňa 26.11.2002 a Zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Kežmarok schválených uznesením MsZ č. 213 zo dňa 25.10.2012, ku ktorým sa súhlasne vyjadril aj 
Prešovský samosprávny kraj, je napojenie TEŽ riešené v záväznej časti. Žiadame, aby táto skutočnosť' bola v 
Územnom pláne VÚC rešpektovaná a návrh záväznej časti bol o toto rozšírenie doplnený. 
Argument vylúčenia prepojenia TEŽ z návrhu ÚPN VÚC, z dôvodu. kolízie so záujmami ochrany prírody, 
považujeme za irelevantný. Nemáme vedomosť o tom, že by od roku 2002, kedy bol ÚPN mesta Kežmarok 
schválený, došlo k zmene pomerov podstatného charakteru ohľadne stavu ochrany prírody a krajiny v 
dotknutom území. 

Berie sa na vedomie  

3/12 Krížová Ves 3.4.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú: 
- že nemajú žiadne námietky k Oznámeniu o verejnom prerokovaní návrhu ÚPN PSK. Berie sa na vedomie  

3/13 Lechnica 19.4.2018 Obec Lechnica vo svojom stanovisku požaduje: 
- aby z návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja bol vypustený text v bode týkajúceho sa 

dopravy - konkrétne ide o obchvat Červeného Kláštora – ide o úplné vypustenie tohto obchvatu.  

Akceptuje sa, obchvat je vypustený zo smernej, záväznej a z grafickej 
časti 

 Obec Lechnica v súčasnej dobe spracováva Návrh Územného plánu obce Lechnica a plánovaný obchvat výrazne narúša 
a zasahuje do koncepcie plánovaného rozvoja obce. V súčasnej dobe obci Lechnica, na základe VZN PSK 60/2017 
účinného od 19.7.2017, plynie nutnosť' rešpektovať záväznú časť nadradenej dokumentácie ÚPN VÚC Prešovského 
kraja v oblasti dopravy bod 5.3.17. ktorý požadujeme upraviť vypustením obchvatu Červeného Kláštora (lI/543). 

Berie sa na vedomie 

3/14 Lendak  Nezaslali písomné stanovisko   
3/15 Ľubica  Nezaslali písomné stanovisko   
3/16 Majere  Nezaslali písomné stanovisko   
3/17 Malá Franková  Nezaslali písomné stanovisko   
3/18 Malý Slavkov  Nezaslali písomné stanovisko   
3/19 Matiašovce  Nezaslali písomné stanovisko   
3/20 Mlynčeky  Nezaslali písomné stanovisko   
3/21 Osturňa 2.5.2018 Obec Osturňa podáva k návrhu ÚPN PSK nasledovné pripomienky: 

Pripomienky uplatňujú: 
1. Kristina Gregoričková, starostka obce Osturňa  
2. Petra Kosturáková, poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Osturňa 
3. Za petičný výbor Mgr. Zuzana K., vlastníčka nehnuteľností v obci Osturňa  

  

Znenie pripomienok: 
1. v časti 7. záväznej časti Návrhu ÚPN 7. „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska starostlivosti 
o krajinu“ navrhujeme doplniť  nové regulatívy v znení: 

-  nezakladať nové rekreačné alebo rekreačno-športové areály a nerozširovať existujúce v 
katastrálnych územiach obcí s jedinečným krajinným obrazom alebo jedinečnou kultúrnou 
krajinou; 

Akceptuje sa inak, primerane zapracované v preštylizovanej podobe 
v záväznej časti  v kapitole 7.  do regulatívu č.7.14. 
 

 

- v katastrálnych územiach obcí s jedinečným krajinným obrazom alebo jedinečnou kultúrnou 
krajinou, najmä kde je predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, minimalizovať dopad 
dynamickej a statickej dopravy, nerozširovať cestnú siet' a zohľadniť platnú legislatívu v oblasti 
ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrnej krajiny. 

Akceptuje sa, vložené do záväznej  časti do regulatívu č.4.33. 
  

2. v časti 8, záväznej časti Návrhu ÚP „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska zachovania 
kultúrno –  historického  dedičstva" navrhujeme doplniť nový regulatív v znení: 

-  nenavrhovať a neumiestňovať žiadne atraktivity a investičné zámery v Iokalitách kultúrneho 
dedičstva najmä mestských pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, alebo pamiatkových 
rezerváciách ľudovej architektúry, alebo v ich blízkosti a v ich katastrálnom území, ak by nimi 
mohlo dôjsť k ohrozeniu charakteru lokality a zániku jedinečného a neopakovateľného „genia 
loci". 

Navrhované regulatívy žiadame primerane včleniť (vrátane číslovania) do textu regulatívov uvedených v záväznej častí 
návrhu ÚPN PSK. 

Akceptuje sa inak, primerane zapracované v regulatívoch 4.32. a 8.7. 
v preštylizovanej podobe v záväznej časti.  
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Odôvodnenie: 
K podaniu pripomienok nás vedú opodstatnené obavy o existenciu jedinečného charakteru obce Osturňa a krajinného 

obrazu jej katastrálneho územia, ktorý môže byť významne poškodený a pozmenený podnikateľským zámerom, ktorý už 
bol prezentovaný na obecnom zastupiteľstve obce Osturňa. Ide o zámer „Goralská dedina Osturňa", ktorý bol následne 
premenovaný na „Turistické centrum Osturňa", a ktorého projektový zámer je možné preštudovať tu na: 
http://web.changenet.sk/aa/files/f78e1b10bcc41de72a32a376165011cf/Osturna_FINAL%20prezentacia_jul%202017_xs%2
0(2)%20(1).pdf 

Uvedený investičný zámer projektu by mal za následok nezvratnú devastačnú zmenu kultúrno - historických hodnôt 
jedinečnej obce nielen na Zamagurí ale na Slovensku, ktoré boli v priebehu času v obci Osturňa a v jej katastrálnom území 
vytvorené a s námahou jej obyvateľov udržiavané. Podotýkame, že obec Osturňa bola uznesením vlády SSR Č. 315/1979 
Zb. vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Predmetom ochrany je súbor obytných a hospodárskych 
objektov ľudového staviteľstva z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktoré sú nositeľmi charakteristických znakov spôsobu 
života obyvateľov, jeho sociálnych, kultúrnych a hospodárskych podmienok a tiež princíp zástavby po oboch stranách 
jedinej 9 km dlhej obecnej cesty. Súčasťou sú aj terasové políčka na svahoch pri obci a najbližšie prírodné okolie, ako 
neoddeliteľná súčasť jednotného urbanistického celku. 
Takýto urbanistický celok bol dlhé desaťročia ťažko a komplikovane budovaný, čo pre vlastníkov dotknutých nehnuteľností 
znamenalo aj veľa hospodárskych, ale najmä stavebných obmedzení, zvýšené náklady i zrieknutie sa obvyklých a 
zaužívaných štandardov. 
Všetky doteraz takto vytvorené unikátne, vzácne a ťažko vybudované a chránené kultúrne, architektonické, historické i 
hospodárske osídlenie by uvedeným projektom bolo nenávratne zničené. Dopad realizácie tohto projektu by rozhodne 
nezvládla ani infraštruktúra obce Osturňa a jej zmena je nemožná a neprípustná, 
V tejto súvislostí poukazujeme aj na online petičnú akciu, ktorá vznikla proti realizácii daného projektu a poukázala na jeho 
negatíva, a ktorú podpísalo viac ako 1800 ľudí. http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=949265 
Petícia proti realizácii daného projektu bola šírená aj priamo medzi obyvateľmi obce Osturňa a podpísalo ju 142 (teda 
takmer polovica) vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov obce Osturňa. 
Vzhľadom k tomu, že účinná ochrana jedinečných kultúrnych hodnôt kraja nepochybne je v záujme Vyššieho územného 
celku, sme presvedčení o tom, že ich účinná ochrana by mala byt' premietnutá aj do záväznej časti ÚPN Vyššieho 
územného celku Prešovského kraja, vzhľadom k tomu, že ide o normatívny nástroj, ktorým Vyšší územný celok môže 
veľmi účinne presadzovať svoje záujmy. 
Nami uvedené návrhy regulatívov vychádzajú zo znenia regulatívov uvedených v Návrhu ÚP, ktoré sa týkajú zásad 
ochrany prírody a krajinotvorby. 
Vzhľadom k tomu, že problém na ktorý poukazujeme sa môže týkať' aj iných kultúrno- historických hodnôt kraja, 
navrhujeme znenie regulatívov vo všeobecnejšej forme. 

Berie sa na vedomie  

3/22 Podhorany  Nezaslali písomné stanovisko   
3/23 Rakúsy  Nezaslali písomné stanovisko   
3/24 Reľov  Nezaslali písomné stanovisko   
3/25 Slovenská Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
3/26 Spišská Belá  Nezaslali písomné stanovisko   
3/27 Spišská Stará Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
3/28 Spišské Hanušovce  Nezaslali písomné stanovisko   
3/29 Stará Lesná 24.4.2018 Vo svojom stanovisku oznamujú že:   

- Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja doručené 
dňa 14. 03. 2018 bolo zverejnené obvyklým spôsobom na úradnej tabuli od 15. 03. 2018 do 16.04. 2018.  Berie sa na vedomie  

V územnom pláne obce schválenom obecným zastupiteľstvom v Starej Lesnej uznesením č. 20/1995 zo dňa 01. 06. 1995 
bol plánovaný obchvat obce Stará Lesná a vybudovanie cyklistických chodníkov a žiada: 

- do územného plánu zapracovať rozšírenie cesty III. triedy č. 540001 - Veľká Lomnica - Tatranská Lomnica cez 
Starú Lesnú vrátane vybudovania cyklotrasy pri komunikácii a doriešenie obchvatu obce Stará Lesná.  

Akceptuje sa, text regulatívu 9.3.6.12. je upravený v zmysle pripomienky 
s uvedením nového číslovania cesty III/3102.   

3/30 Stráne pod Tatrami  Nezaslali písomné stanovisko   
3/31 Toporec 24.4.2018 Obce Toporec nemá  pripomienky k tomuto strategickému dokumentu. Berie sa na vedomie  
3/32 Tvarožná  Nezaslali písomné stanovisko   
3/33 Veľká Franková  Nezaslali písomné stanovisko   
3/34 Veľká Lomnica 21.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 

k dokumentu.   

3/35 Vlková  Nezaslali písomné stanovisko   
3/36 Vlkovce  Nezaslali písomné stanovisko   

3/37 Vojňany 26.4.2018 
Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu.   

3/38 Vrbov 20.4.2018 
Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

3/39 Výborná  Nezaslali písomné stanovisko   
3/40 Zálesie  Nezaslali písomné stanovisko   
3/41 Žakovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4 Okres Levoča     
4/1 Baldovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/2 Beharovce  Nezaslali písomné stanovisko   

4/3 Bijacovce 3.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

4/4 Brutovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/5 Buglovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/6 Dlhé Stráže  Nezaslali písomné stanovisko   
4/7 Doľany  Nezaslali písomné stanovisko   
4/8 Domaňovce  Nezaslali písomné stanovisko   
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4/9 Dravce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/10 Dúbrava  Nezaslali písomné stanovisko   
4/11 Granč-Petrovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/12 Harakovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/13 Jablonov  Nezaslali písomné stanovisko   
4/14 Klčov  Nezaslali písomné stanovisko   
4/15 Korytné  Nezaslali písomné stanovisko   
4/16 Kurimany  Nezaslali písomné stanovisko   
4/17 Levoča  Nezaslali písomné stanovisko   
4/18 Lúčka  Nezaslali písomné stanovisko   
4/19 Nemešany  Nezaslali písomné stanovisko   
4/20 Nižné Repaše  Nezaslali písomné stanovisko   
4/21 Oľšavica 27.4.2018 Vo svojom stanovisku predkladajú požiadavku k návrhu ÚPN PSK: 

- navrhujú prepojenie od obce Brutovce v smere k osade Podproč, Babia hora a vyústenie na 
Paršivej pri obci Bijacovce. 

Neakceptuje sa, navrhovaná cesta sa nachádza v CHVÚ Levočské 
vrchy a keďže požiadavka nebola vznesená ku konceptu ani 
k oznámeniu, z toho dôvodu nebola ani posudzovaná SEA a nemôže byť 
zapracovaná do návrhu.  

Znovu prerokovaná neakceptovaná pripomienka dňa 17.05.2019 na Ú PSK. 

Z dôvodu rozširovania rozvoja cestovného ruchu v regióne, hlavne oblasti cykIoturistiky, navrhujeme 
prepojenie od obce Brutovce v smere k osade Podproč, Babia hora a vyústenie na Paršivej pri obci Bijacovce. 
V súčasností je trasa označená ako cyklotrasa červeno značená. Súčasne navrhovaná cestná komunikácia 
bude slúžiť aj pre občanov miestnej časti Oľšavica- Podproč, ktorí majú trvalý pobyt v osade a nemajú 
zabezpečený prístup dopravnými prostriedkami do obce Oľšavica. 

Berie sa na vedomie  

4/22 Ordzovany  Nezaslali písomné stanovisko   
4/23 Pavľany  Nezaslali písomné stanovisko   
4/24 Poľanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/25 Pongrácovce  Nezaslali písomné stanovisko   
4/26 Spišské Podhradie 26.4.2018 Mesto Spišské Podhradie vo svojom záväznom stanovisku k Územnému plánu Prešovského samosprávneho kraja 

uvádza:   

Mesto Spišské Podhradie súhlasí a podporuje návrh ÚPN PSK a zasiela pripomienky na zváženie: 
1.       Euro Velo 11 (navrhovaná trasa) 

hranica PR - údolie rieky Poprad - Stará Ľubovňa - Kežmarok - Javorina - Levoča -Spišské 
Podhradie -- Lipany - Sabinov - Prešov -- Košice- hranica MR (predovšetkým v koridore ciest I/77, 
I/68, II/533) trasa vedená po lokalitách zapísaných v Zozname Svetového dedičstva UNESCO 
(Urbanistická štúdia bývalého VO Javorina). 

Neakceptuje sa, v koncepte bola trasa  Euro Vela 11 navrhovaná 
variantne a do návrhu  na základe pripomienok bola zapracovaná len 
jedna trasa. 

Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 13.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-5 zo 
dňa 30.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 06.05.2019. 

2.      V lokalite Kobuľany priestor medzi Spišským Podhradím a mestskou časťou Katúň má mesto  
         Spišské Podhradie zámer   realizovať výstavbu viacúčelovej vodnej nádrže v Spišskom  
         Podhradí. V územnom pláne mesta je táto lokalita pomenovaná a  poprosíme zakomponovať  
         tento zámer do Návrhu ÚP PSK I prikladáme prílohu CD nosiči/. 

Neakceptuje sa, pripomienka je nad rámec  riešenia ÚPN regiónu  
Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 13.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-5 zo 
dňa 30.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 06.05.2019. 

3.       V lokalite pod Spišským hradom zachovať ako návrh komunikácie pod Spišským hradom 
          ako je to v ÚPN mesta Spišské Podhradie. 

Akceptuje sa,  už to bolo akceptované v návrhu ÚPN PSK ešte pred 
prerokovaním (v grafickej aj v záväznej časti ako východný obchvat)  

4/27 Spišský Hrhov  Nezaslali písomné stanovisko   
4/28 Spišský Štvrtok  Nezaslali písomné stanovisko   
4/29 Studenec  Nezaslali písomné stanovisko   
4/30 Torysky  Nezaslali písomné stanovisko   
4/31 Úloža  Nezaslali písomné stanovisko   
4/32 Vyšné Repaše  Nezaslali písomné stanovisko   
4/33 Vyšný Slavkov  Nezaslali písomné stanovisko   
5 Okres Medzilaborce     
5/1 Brestov nad Laborcom  Nezaslali písomné stanovisko   
5/2 Čabalovce  Nezaslali písomné stanovisko   
5/3 Čabiny  Nezaslali písomné stanovisko   
5/4 Čertižné  Nezaslali písomné stanovisko   
5/5 Habura  Nezaslali písomné stanovisko   
5/6 Kalinov  Nezaslali písomné stanovisko   
5/7 Krásny Brod  Nezaslali písomné stanovisko   
5/8 Medzilaborce  Nezaslali písomné stanovisko   
5/9 Ňagov  Nezaslali písomné stanovisko   
5/10 Oľka  Nezaslali písomné stanovisko   
5/11 Oľšinkov  Nezaslali písomné stanovisko   
5/12 Palota  Nezaslali písomné stanovisko   
5/13 Radvaň nad Laborcom  Nezaslali písomné stanovisko   
5/14 Repejov  Nezaslali písomné stanovisko   
5/15 Rokytovce  Nezaslali písomné stanovisko   
5/16 Roškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
5/17 Sukov  Nezaslali písomné stanovisko   
5/18 Svetlice  Nezaslali písomné stanovisko   
5/19 Valentovce  Nezaslali písomné stanovisko   
5/20 Volica  Nezaslali písomné stanovisko   
5/21 Výrava  Nezaslali písomné stanovisko   
5/22 Zbojné  Nezaslali písomné stanovisko   
5/23 Zbudská Belá 5.4.2018 Vo svojom stanovisku:   
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- oznamuje, že nemá pripomienky k ÚPN PSK. Berie sa na vedomie  
6 Okres Poprad     
6/1 Batizovce  Nezaslali písomné stanovisko   
6/2 Gánovce  Nezaslali písomné stanovisko   

6/3 Gerlachov 23.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu.   

6/4 Hôrka 2.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

6/5 Hozelec 9.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu.   

6/6 Hranovnica  Nezaslali písomné stanovisko    
6/7 Jánovce  Nezaslali písomné stanovisko   
6/8 Kravany  Nezaslali písomné stanovisko   
6/9 Liptovská Teplička  Nezaslali písomné stanovisko   
6/10 Lučivná  Nezaslali písomné stanovisko   

6/11 Mengusovce 15.5.2018 
Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu.   

6/12 Mlynica  Nezaslali písomné stanovisko   
6/13 Nová Lesná  Nezaslali písomné stanovisko   
6/14 Poprad 3.5.2018 Mesto Poprad na základe zaslania oznámenia o prerokovaní návrhu dokumentácie „Územný plán Prešovského 

samosprávneho kraja" zasiela nasledovné pripomienky:   

Sprievodná správa:   
- v kap. 13.2.3. Regionálna doprava, žiadame vysvetliť zaradenie zámeru „úprava cesty na štvorpruh medzi 

mestami Svit a Poprad“ ktorý je uvedený  v záväznej časti, v regulatívoch územného rozvoja a aj  medzi  VPS  
do odseku „ Hľadanie koridorov dopravnej infraštruktúry pomocou vyhľadávacích štúdii, EIA posudzovania a 
záverov overenia na úrovni DID so zohľadnením súvisiacej legislatívy na uvažované zámery“ a uviesť 
očakávaný výstup, na str. 188. 

Akceptuje sa, štvorpruh je vypustený zo smernej aj záväznej časti  

- v kap. 13.4. Kombinovaná doprava,  žiadame, aby v prípade, že sa v obci Vydrník navrhuje  TKD aj nad rámec 
GDI PSK, ktorý uvádza „Na území Prešovského kraja sa predpokladá len zriadenie doplnkového terminálu 
kombinovanej dopravy v Prešove - Šarišské Lúky“, vypustiť zo slovného spojenia Poprad - Vydrník, slovo 
„Poprad“.   Vydrník  je samostatnou obcou v okrese Poprad, ktorá s mestom Poprad priamo nesusedí, je od 
neho vzdialená cca 13 km, resp. uviesť „Vydrník - okres Poprad“. 

Akceptuje sa, text je upravený v smernej aj v záväznej časti ako 
„Vydrník - okres Poprad“ . 

 

- v kap. 14.2.1. Zásobovanie elektrickou energiou : 
- z textu kapitoly “Plánované vedenia 400 kV“ (str.225) , stále nie je jasné, či sa navrhuje realizácia výstavby 

nového 2x400 kV vedenia v dvoch trasách, v koridore trasy V273 Medzibrod-Lemešany  a aj v koridore trasy 
V407 Liptovská Mara – Spišská Nová Ves a V408 Spišská Nová Ves – Lemešany (pripomienka uplatnená aj 
v koncepte). V prípade že pôjde o realizáciu oboch trás, žiadame, aby popisy boli uvedené samostatne pri 
jednotlivých trasách. S návrhom trasy 2x400 kV v trase jestvujúceho vedenia 220 kV  (V273) nesúhlasíme 
a žiadame opraviť návrh nové 2x400 kV vedenia južnejším smerom, mimo územie určené na urbanizáciu 
(pripomienka uplatnená v koncepte a vyhodnotená ako akceptovaná). 
Následne po ujasnení návrhu trasy 2x400 kV  vedenia  žiadame  upraviť aj text vzťahujúci sa k tomuto návrhu 
v záväznej časti (body regulatívov 10.6.2.1, 10.6.2.2 a body VPS 2.1.1.1.1 a 2.1.1.1.2 

Akceptuje sa   

- navrhujeme popis nových elektrostaníc  sústrediť do jedného celku, spojiť text zo str. 224 a str. 227   Akceptuje sa, texty upravené v smernej aj záväznej časti   
- v kap.  14.3.2. Mobilné telekomunikačné siete, v navrhovanom  opatrení : „operátori  GSM signálu, musia 

zariadenia na prenos signálu prioritne umiestňovať na výškové budovy - kostoly, bytové domy továrenské 
komíny, aby sa predišlo budovaniu nových stožiarov v krajine. Operátori musia využívať na prenos signálu aj 
stavby konkurenčných firiem, čím sa eliminuje počet nových dominánt v krajine.“ nesúhlasíme so zaradením 
stavieb  „kostoly, bytové domy“  a žiadame ich  z textu vypustiť.  S umiestňovanie zariadení na prenos signálu 
na týchto objektoch zásadne nesúhlasíme. Mesto Poprad v ÚPN umiestňovanie telekomunikačných  
vysielačov na bytových budovách nepripúšťa. Dopad na zdravie obyvateľstva z týchto zariadení nie je 
jednoznačne vyhodnotený  a z tohto dôvodu  celoplošné prioritné  naradenie umiestňovania týchto zariadení 
na tomto type objektov aj vzhľadom na hĺbku riešenia ÚPN VÚC považujeme za nesprávne a nad rámec 
riešenia ÚPN VÚC. Taktiež nepovažujeme za správne  určiť prioritu výberu stavieb pre umiestňovanie týchto 
stavieb kostoly, ktoré majú  prevažne historický charakter, pohľadovú exponovanosť  a dominantnosť.  

Akceptuje sa, text upravený a  „kostoly, bytové domy“ sú vypustené.“  Sú 
vypustené zo smernej v kap. 14.3.2..   

Záväzná časť:   
I. Záväzné regulatívy územného rozvoja  PSK:   

- Navrhujeme upraviť  text bodov 1.2.2.1. až 1.2.2.4 tak, aby z neho jednoznačne vyplývalo, že regulatívy 
uvedené v ďalšom bodovom číslovaní sa  vzťahujú na obidve podskupiny hlavnej skupiny a nie iba na 
podskupinu, od ktorej je  číslovanie regulatívov odvodené;  

Akceptuje sa inak, na základe pripomienky Okr. úradu Prešov – odboru 
ÚP sa regulatívy 1.2.2.2.1-1.2.2.2.13, 1.2.2.4.1-1.2.2.4.10, 1.2.2.6.1-
1.2.2.6.10, 1.2.2.8.1-1.2.2.8.8 týkajúce sa rozvoja vyššej občianskej 
vybavenosti vypúšťajú zo záväznej časti 

 

- v  bode 9.4.11 žiadame vypustiť zo slovného spojenia Poprad - Vydrník, slovo „Poprad, (väzba na pripomienku 
ku kap. 13.4 sprievodnej správy); 

Akceptuje sa,  text upravený a  „kostoly, bytové domy“ sú vypustené.“  
Sú vypustené v záväznej časti 10.8.6.  

- žiadame upraviť regulatív v bode  9.3.6.5. nasledovne .“prepojenie ciest III/3075 a III/3076 cestou III. triedy  
s križovaním  železničnej trate, cesty I/18 a I/66 v meste Poprade;  

Akceptuje sa, text je zapracovaný v smernej časti v kap. 13.2.3. 
a v záväznej časti je upravený text regulatívu 9.3.6.5.  

- žiadame upraviť regulatív 9.3.6.6 nasledovne „prepojenie ciest  II/534, II/3080 a I/66  územím mesta Poprad 
a obce Veľký Slavkov“; 

Akceptuje sa , text je zapracovaný v smernej časti v kap. 13.2.3. 
a v záväznej časti je upravený text regulatívu 9.3.6.6. 

 

- v bode 10.8.6 žiadame vypustiť z textu „kostoly, bytové domy“. (väzba na pripomienku ku kap. 14.3.2 
sprievodnej správy) 

Akceptuje sa, text upravený a  „kostoly, bytové domy“  sú zo záväznej 
časti z reg.10.8.6.  

 

- navrhujeme do bodu 9.4 doplniť aj  železničnú trať Poprad – Plaveč,  ktorá je  GDI PSK navrhovaná na 
modernizáciu   (č.185) a zvážiť aj je zaradenie do VPS; 

Akceptuje sa, doplnené do regulatívu  9.4.2.3. a do VPS do regulatívu 
1.2.2.  

- žiadame upraviť text bodov 10.6.2.1, 10.6.2.2 v zmysle pripomienky ku kap. 14.2.1  sprievodnej správy. Akceptuje sa, texty jasnejšie preformulované v záväznej časti 
(definovanie el. vedení zvlášť a elektrických staníc tiež osobitne.)  
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II. Verejnoprospešné stavby    
- žiadame upraviť bod 1.1.29. nasledovne: „prepojenie ciest III/3075 a III/3076 cestou III. triedy s križovaním 

železničnej trate, cesty I/18 a I/66 v meste Poprade; Akceptuje sa, text je zapracovaný v záväznej časti do regulatívu 1.1.29.  

- žiadame upraviť bod  1.1.30 nasledovne: „prepojenie ciest  II/534, III/3080 a I/66  územím mesta Poprad 
a obce Veľký Slavkov“ Akceptuje sa, text je zapracovaný v záväznej časti do regulatívu 1.1.30.  

- žiadame upraviť text bodov 2.1.1.1.1 a 2.1.1.1.2  v zmysle pripomienky ku kap. 14.2.1 sprievodnej správy. Akceptuje sa,  texty jasnejšie preformulované v  záväznej časti  v časti 
VPS (definovanie el. vedení zvlášť a elektrických staníc tiež osobitne.)  

Grafická časť:   
- žiadame zdokumentovať aj jestvujúcu urbanizovanú plochu s funkciou bývania zo severnej strany lesného 

masívu Kvetnice podľa prílohy č.1; Akceptuje sa,  upravené v grafickej časti  

- žiadame opraviť trasu návrhu 2x400 v zmysle ÚPN mesta Poprad - podľa prílohy č.2;  Akceptuje sa,  upravené v  grafickej časti  
- žiadame opraviť trasu navrhovanej cesty, ktorá  prepája cesty I/66 -III/3080-II/534, podľa prílohy č.3;  Akceptuje sa,  upravené v grafickej časti  
- žiadame opraviť trasu navrhovanej cesty, ktorá  prepája cesty I/66 -III/3080-II/534, podľa prílohy č.3.  Akceptuje sa,  upravené v grafickej časti  

Mesto oznamuje, že oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu ÚPN PSK  je zverejnené na úradných tabuliach od 
15.3.2018. Akceptuje sa,  upravené v grafickej časti  

Prílohy priložené ku stanovisku : 
- č.1 - výrez z v. č. 2 ÚPN mesta Poprad - komplexný urb. návrh 
- č.2 - výrezy z ÚPN mesta Poprad  
- č.3 – návrh úpravy trasy I/66 -III/3080-II/534 podľa ÚPN mesta Poprad, ZaD 2017 

Berie sa na vedomie  

6/15 Spišská Teplica  Nezaslali písomné stanovisko   
6/16 Spišské Bystré 18.4.2018 Obec Spišské Bystré v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (stavebný zákon) týmto vydáva stanovisko k návrhu Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja: 

  

- súhlasí zo zverejneným návrhom ÚPN PSK Berie sa na vedomie  
- oznamuje, že Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu ÚPN PSK bolo zverejnené na internetovej stránke 

obce dňa 15.4.2018 a na úradnej tabuli obce dňa 15.3.2018 a zvesené dňa 30.4.2018. 
  

6/17 Spišský Štiavnik   Nezaslali písomné stanovisko   
6/18 Svit 2.5.2018 Vo svojom stanovisku Mesto Svit má k predmetnému návrhu nasledovné pripomienky:   

1.      v návrhu územného plánu regiónu žiadame ponechať návrh TEŽ v trase Svit - Vysoké Tatry tak,  ako je 
navrhnutý v platnom ÚPN  VÚC Prešovského kraja, pretože Mesto Svit považujeme  za  nástupný bod do 
Vysokých Tatier; 

Neakceptuje sa, z dôvodu že uvedený návrh na rozšírenie TEŽ nebol 
uvedený v grafickej časti konceptu a návrhu ÚPN PSK a dotknuté obce 
sa nemohli vyjadriť k zámeru. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 14.05.2019 na Ú PSK. 

2.       do záväznej časti návrhu ÚPN PSK žiadame zapracovať vetu: „V meste Svit zabezpečiť 
          výstavbu protihlukových stien pozdĺž   plôch bývania pre eliminovanie hluku zo železničnej a 
          cestnej dopravy"; 

Akceptuje sa, už bolo akceptované v návrhu ÚPN PSK v záväznej časti 
v regulatíve 5.3. všeobecne pre celý Prešovský kraj ešte pred 
prerokovaním 

 

3        upozorňujeme na nesúlad trasovania hlavného privádzača Spišsko-popradskej vodárenskej 
          sústavy v trase Garajky - Svit –  Poprad, ktorý je v rozpore so zámermi vodárenskej 
          spoločnosti,  platným   ÚPN Mesta Poprad a navrhovanou zmenou ÚPN Mesta  Svit; 

Akceptuje sa, zapracované v grafickej časti  
  

4. žiadame tiež na území mesta Svit do návrhu územného plánu, vrátane jeho záväznej časti, zapracovať návrhy 
cyklistickej dopravy v rozsahu podľa územnej prognózy Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, 
PSK, schválenej Zastupiteľstvom PSK v septembri 2015; 

Neakceptuje sa Znovu prerokované  neakceptované pripomienky dňa 14.05.2019  na Ú PSK. 

5. neodporúčame v územnom pláne regiónu zozáväzňovať akékoľvek technické normy (bod 2.1.6. návrhu 
záväznej časti); Akceptuje sa  

6. žiadame definovať' pojem „senzitívne výroby" uvádzaný v bode 2. 1.7. návrhu záväznej časti alebo celý bod 
vypustiť; Akceptuje sa,  regulatív 2.1.7. je vypustený  

7. žiadame zosúladiť funkčné plochy uvádzané na území mesta vo výkrese č. 2 s Územným plánom mesta Svit 
(napr. Breziny); Akceptuje sa, zapracované v grafickej časti   

8. do bodu 4.4 návrhu záväznej častí doplniť Svit ako centrum poznávacie turizmu „baťovskej architektúry a 
urbanizmu"; Akceptuje sa čiastočne,  doplnené v smernej časti kapitola 12.2.1. 

podľa ÚPN Svit 

Znovu prerokované  neakceptované  pripomienky dňa 14.05.2019  na Ú PSK 
a kde sa  dohodlo, že  Svit ako centrum poznávacie turizmu „baťovskej 
architektúry a urbanizmu je zapracovaný do záväznej časti do regulatívu č.4.4. 

9. žiadame definovať pojem „sú vedené v ich blízkosti" uvedený v bode 6.1.5. alebo celý bod vypustiť. Akceptuje sa inak, regulatív 6.1.5. bol vypustený  
6/19 Štôla 20.4.2018 Vo svojom stanovisku:   

- oznamuje, že nemá námietky voči návrhu ÚPN PSK, Berie sa na vedomie  
- informuje, že Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu ÚPN PSK bolo zverejnené na úradnej tabuli obce 

s dátumom vyvesenia 15.3.2018 a dátumom zvesenia 16.4.2018 a v uvedenom čase neboli predložené žiadne 
námietky od verejnosti. 

Berie sa na vedomie  

6/20 Štrba  Nezaslali písomné stanovisko   
6/21 Šuňava  Nezaslali písomné stanovisko   
6/22 Švábovce  Nezaslali písomné stanovisko   

6/23 Tatranská Javorina 20.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

6/24 Veľký Slavkov  Nezaslali písomné stanovisko   
6/25 Vernár  Nezaslali písomné stanovisko   

6/26 Vikartovce 7.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

6/27 Vydrník  Nezaslali písomné stanovisko   
6/28 Vysoké Tatry  Nezaslali písomné stanovisko   
6/29 Ždiar  Nezaslali písomné stanovisko   
7 Okres Prešov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/1 Abranovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/2 Bajerov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/3 Bertotovce  Nezaslali písomné stanovisko   
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7/4 Brestov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/5 Bretejovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/6 Brežany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/7 Bzenov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/8 Chmeľov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/9 Chmeľovec  Nezaslali písomné stanovisko   
7/10 Chmiňany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/11 Chminianska Nová Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
7/12 Chminianske Jakubovany 24.4.2018 Obec Chminianske Jakubovany vo svojom stanovisku  oznamuje: 

- že k návrhu ÚPN PSK obec nemá námietky. 
Berie sa na vedomie  

- v prílohe zasiela potvrdené Oznámenie o verejnom prerokovaní ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce.   
7/13 Čelovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/14 Červenica  Nezaslali písomné stanovisko   
7/15 Demjata 20.3.2018 Vo svojom stanovisku obec oznamuje: 

- že nemá voči predmetnému návrhu žiadne výhrady ani doplňujúce pripomienky. 
Berie sa na vedomie  

7/16 Drienov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/17 Drienovská Nová Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
7/18 Dulová Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
7/19 Fintice  Nezaslali písomné stanovisko   
7/20 Fričovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/21 Fulianka  Nezaslali písomné stanovisko   
7/22 Geraltov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/23 Gregorovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/24 Haniska  Nezaslali písomné stanovisko   
7/25 Hendrichovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/26 Hermanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/27 Hrabkov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/28 Janov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/29 Janovík  Nezaslali písomné stanovisko   
7/30 Kapušany 18.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 

k dokumentu   

7/31 Kendice  Nezaslali písomné stanovisko   
7/32 Klenov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/33 Kojatice  Nezaslali písomné stanovisko   
7/34 Kokošovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/35 Križovany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/36 Kvačany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/37 Lada  Nezaslali písomné stanovisko   
7/38 Lažany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/39 Lemešany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/40 Lesíček  Nezaslali písomné stanovisko   
7/41 Ličartovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/42 Lipníky  Nezaslali písomné stanovisko   
7/43 Lipovce  Nezaslali písomné stanovisko   

7/44 Ľubotice 17.4.2018 
Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

7/45 Ľubovec  Nezaslali písomné stanovisko   
7/46 Lúčina  Nezaslali písomné stanovisko   
7/47 Malý Slivník  Nezaslali písomné stanovisko   

7/48 Malý Šariš 9.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

7/49 Medzany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/50 Miklušovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/51 Mirkovce  Nezaslali písomné stanovisko   

7/52 Mošurov  

Obec Mošurov uvádza vo svojom stanovisku: 

- že k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja počas zverejnenia oznámenia na obecnej 
tabuli, t.j. od 14.03.2013 až do 23.04.2018 neboli podané žiadne písomné stanoviská ani pripomienky zo 
strany dotknutých orgánov a ani verejnosti. 

Berie sa na vedomie  

7/53 Nemcovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/54 Okružná  Nezaslali písomné stanovisko   
7/55 Ondrašovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/56 Ovčie  Nezaslali písomné stanovisko   
7/57 Petrovany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/58 Podhorany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/59 Podhradík  Nezaslali písomné stanovisko   
7/60 Prešov  Mesto Prešov dáva k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja toto stanovisko:   

-  Po zapracovaní pripomienok vznesených v stanovisku mesta Prešov OHAM/15162/2016-1 zo dňa 3.10.2016 
ku prerokovaniu návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, súhlasíme s návrhom 
Územného plánu PSK. 

Neakceptuje sa, je to v rozpore so stanoviskom MDV SR s odborom 
stratégie a rozvoja. 

Znovu prerokovaná neakceptovaná pripomienka dňa 06.06.2019 na MDV SR na 
Inštitúte za účasti mesta Prešov spracovateľa návrhu ÚPN PSK a zástupcov  
ministerstva. Na rokovaní sa dohodlo, že východný obchvat mesta Prešov bude 
riešený ako cesta II. triedy s ochranným pásmom 50m.                                            
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7/61 Proč  Nezaslali písomné stanovisko   
7/62 Pušovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/63 Radatice  Vo svojom stanovisku oznamuje: 

- že  Oznámenie bolo vyvesené na Úradnej tabuli obce dňa 15.3.2018 a zvesené dňa 30.03.2018; 
  

- K tomuto oznámeniu neboli prijaté žiadne pripomienky. Berie sa na vedomie  
7/64 Rokycany  Nezaslali písomné stanovisko   
7/65 Ruská Nová Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
7/66 Sedlice  Nezaslali písomné stanovisko   
7/67 Seniakovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/68 Suchá Dolina  Nezaslali písomné stanovisko   
7/69 Svinia  Nezaslali písomné stanovisko   
7/70 Šarišská Poruba  Nezaslali písomné stanovisko   
7/71 Šarišská Trstená  Nezaslali písomné stanovisko   
7/72 Šarišské Bohdanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/73 Šindliar  Nezaslali písomné stanovisko   
7/74 Široké 21.3.2018 Vo svojom stanovisku obec Široké oznamuje: 

- že nemá k návrhu ÚPN PSK žiadne námietky.  Berie sa na vedomie  

7/75 Štefanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/76 Teriakovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/77 Terňa  Nezaslali písomné stanovisko   
7/78 Trnkov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/79 Tuhrina  Nezaslali písomné stanovisko   
7/80 Tulčík  Nezaslali písomné stanovisko   
7/81 Varhaňovce  Nezaslali písomné stanovisko   
7/82 Veľký Slivník  Nezaslali písomné stanovisko   
7/83 Veľký Šariš  Nezaslali písomné stanovisko   
7/84 Víťaz  Nezaslali písomné stanovisko   
7/85 Vyšná Šebastová  Nezaslali písomné stanovisko   
7/86 Záborské  Obec Záborské vo svojom stanovisku k prerokovaniu Územnému plánu Prešovského samosprávneho kraja dáva túto 

pripomienku:   

- aby na hone Konopiska, kde momentálne bola navrhnutá priemyselná výroba, logistika, sklady, bola v danej 
lokalite navrhnutá individuálna bytová výstavba. 

Lokality s návrhom priemyselnej výroby boli prevzaté do Zmien a doplnkov č.1/2015 ÚPN - obce Záborské, avšak pri 
prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 (ktoré sú rozpracované) zo strany občanov bolo namietané a žiadané 
rozšírenie existujúcich zastavaných území s príslušným dopravným a technickým vybavením územia, preto je potrebné 
zmeniť využitie pozemkov v danej lokalite z priemyselnej výroby, logistiky a skladov na individuálnu bytovú výstavbu aj v 
ÚPN PSK o čo nás úctivo žiadajú. 

Akceptuje sa, už bolo  akceptované v návrhu ÚPN PSK pred 
prerokovaním a doplnené o IBV.   

7/87 Záhradné  Nezaslali písomné stanovisko   
7/88 Zlatá Baňa  Nezaslali písomné stanovisko   
7/89 Žehňa  Obec Žehňa žiada vo svojom stanovisku:   

- aby do návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja nebola zaradená skládka odpadov Žehňa 
ani spaľovňa uhynutých zvierat v k.ú, Žehňa. Uvádza, že uvedené stanovisko nám už posielali viackrát. 

Akceptuje sa, už bolo akceptované v návrhu ÚPN PSK pred 
prerokovaním. 

 

7/90 Žipov  Nezaslali písomné stanovisko   
7/91 Župčany  Nezaslali písomné stanovisko   
8 Okres Sabinov  Nezaslali písomné stanovisko   
8/1 Bajerovce  Nezaslali písomné stanovisko   
8/2 Bodovce  Nezaslali písomné stanovisko   
8/3 Brezovica  Nezaslali písomné stanovisko   
8/4 Brezovička  Nezaslali písomné stanovisko   
8/5 Červená Voda 13.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú, že ich prioritou na nasledujúce plánovanie rozvoja územia je:   

Z hľadiska dopravy v okrese Sabinov žiadajú:  
- doplnenie v návrhu plánu záväznej časti v bode 1.1.10.2. - v úseku Pečovská Nová ves – Šarišské 

Michaľany vybudovať na plánovanom obchvate mesta Sabinov mimoúrovňové napojenie sídiel v 
križovatkách na obec Červená Voda. 

Neakceptuje sa Znovu prerokovaná neakceptovaná pripomienka dňa 07.05.2019 na Ú PSK. 

Vo výhľadovej časti naplánovať: 
- miestnu komunikáciu p. č. 5172/1 a 5172/3 vo vlastníctve obce Červená Voda previesť pod správu VUC za 

účelom jej rekonštrukcie a udržiavania kvôli chatárskej oblasti a hlavne účelom ťažby dreva na lesných 
pozemkoch v susednom katastri Mesta Sabinov - Zálesie následne výhľadovo s pokračovaním cesty do 
rekreačného strediska Drienica -- Lysá ako spojnice s rekreačnou oblasťou a tým jednoduchým majetkovým 
vysporiadaním pre stavbu cesty. 

Berie sa na vedomie – s požiadavkou je potrebné sa obrátiť na PSK na 
odbor dopravy.  
 

 

8/6 Červenica pri Sabinove  Nezaslali písomné stanovisko   
8/7 Ďačov  Nezaslali písomné stanovisko   
8/8 Daletice  Nezaslali písomné stanovisko   
8/9 Drienica  Nezaslali písomné stanovisko   
8/10 Dubovica  Nezaslali písomné stanovisko   
8/11 Hanigovce  Nezaslali písomné stanovisko   
8/12 Hubošovce  Nezaslali písomné stanovisko   
8/13 Jakovany  Nezaslali písomné stanovisko   
8/14 Jakubova Voľa  Nezaslali písomné stanovisko   
8/15 Jakubovany  Nezaslali písomné stanovisko   
8/16 Jarovnice  Nezaslali písomné stanovisko   
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8/17 Kamenica  Nezaslali písomné stanovisko   
8/18 Krásna Lúka  Nezaslali písomné stanovisko   
8/19 Krivany  Nezaslali písomné stanovisko   
8/20 Lipany 24.4.2018 Mesto Lipany oznamujú, že dňa 14.3.2018 zverejnilo „Oznámenie" na úradnej tabuli.    

K predloženému návrhu majú pripomienku:   
- V časti „Vodné hospodárstvo" žiadajú doplniť v časti „Všivavec pod úbočami" navrhovaný vodojem v súlade s 

Územným plánom obce Lipany - Zmena a doplnky 2015, zmena č.2. Akceptuje sa, zapracované do grafickej časti.  

8/21 Lúčka  Nezaslali písomné stanovisko   
8/22 Ľutina  Nezaslali písomné stanovisko   
8/23 Milpoš  Nezaslali písomné stanovisko   
8/24 Nižný Slavkov  Nezaslali písomné stanovisko   
8/25 Olejníkov  Nezaslali písomné stanovisko   
8/26 Oľšov  Nezaslali písomné stanovisko   
8/27 Ostrovany  Nezaslali písomné stanovisko   
8/28 Pečovská Nová ves  Nezaslali písomné stanovisko   
8/29 Poloma  Nezaslali písomné stanovisko   
8/30 Ratvaj  Nezaslali písomné stanovisko   
8/31 Ražňany   Nezaslali písomné stanovisko   
8/32 Renčišov  Nezaslali písomné stanovisko   
8/33 Rožkovany  Nezaslali písomné stanovisko   
8/34 Sabinov  Nezaslali písomné stanovisko   
8/35 Šarišské Dravce  Nezaslali písomné stanovisko   
8/36 Šarišské Michaľany  Nezaslali písomné stanovisko   
8/37 Šarišské Sokolovce  Nezaslali písomné stanovisko   
8/38 Tichý Potok  Nezaslali písomné stanovisko   
8/39 Torysa 10.4.2018 K návrhu ÚPN PSK vydáva súhlasné stanovisko.  Berie sa na vedomie  

Oznamujú vo svojom stanovisku 
- že Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu ÚPN PSK bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce v čase od 19.3.2018 do 18.4.2018.  
  

8/40 Uzovce  Nezaslali písomné stanovisko   
8/41 Uzovské Pekľany  Nezaslali písomné stanovisko   
8/42 Uzovský Šalgov  Nezaslali písomné stanovisko   

Nezaslali písomné stanovisko   
8/43 Vysoká  Nezaslali písomné stanovisko   
9 Okres Snina  Nezaslali písomné stanovisko   
9/1 Belá nad Cirochou 20.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 

k dokumentu.   

9/2 Brezovec  Nezaslali písomné stanovisko   
9/3 Čukalovce  Nezaslali písomné stanovisko   
9/4 Dlhé nad Cirochou  Nezaslali písomné stanovisko   
9/5 Dúbrava  Nezaslali písomné stanovisko   
9/6 Hostovice  Nezaslali písomné stanovisko   
9/7 Hrabová Roztoka  Nezaslali písomné stanovisko   
9/8 Jalová  Nezaslali písomné stanovisko   
9/9 Kalná Roztoka  Nezaslali písomné stanovisko   
   Nezaslali písomné stanovisko   
9/10 Klenová  Nezaslali písomné stanovisko   
9/11 Kolbasov 18.4.2018 Obec Kolbasov oznamuje v stanovisku: 

- že informácia o prerokovaní návrhu „ÚPN PSK" bola zverejnená na úradnej tabuli obce Kolbasov 
dňa14.03.2018 po dobu 30 dní, t.j. do 13.04.2018. 

  

Oznamuje, že nemá žiadne pripomienky k návrhu ÚPN PSK. Berie sa na vedomie  
9/12 Kolonica  Nezaslali písomné stanovisko   
9/13 Ladomirov  Nezaslali písomné stanovisko   
9/14 Michajlov  Nezaslali písomné stanovisko   
9/15 Nová Sedlica  Nezaslali písomné stanovisko   
9/16 Osadné  Nezaslali písomné stanovisko   
9/17 Parihuzovce  Nezaslali písomné stanovisko   
9/18 Pčoliné  Nezaslali písomné stanovisko   
9/19 Pichne  Nezaslali písomné stanovisko   
9/20 Príslop 18.4.2018 Obec Príslop oznamujú vo svojom stanovisku: 

- že informácia o prerokovaní návrhu ÚPN PSK bola zverejnená na Úradnej tabuli obce Príslop dňa 15.3.2018 
po dobu 30 dní, t.j. do 13.4.2018.  

  

- a obec nemá žiadne pripomienky ani návrhy ku návrhu ÚPN PSK. Berie sa na vedomie  
9/21 Runina  Nezaslali písomné stanovisko   
9/22 Ruská Volová  Nezaslali písomné stanovisko   
9/23 Ruský Potok  Nezaslali písomné stanovisko   
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9/24 Snina  Mesto Snina po preštudovaní Návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja dáva nasledovné stanovisko: 

- Navrhovaná trasa zdvojenia prívodného vodovodného potrubia DN 1000 nie je v súlade s vydaným územným 
rozhodnutím o umiestnení stavby Č. ÚR-1890l/3777/2006-Vo zo dňa 10.01.2007 pre navrhovateľa 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., GR, Komenského 50, Košice. V zastavanom území mesta 
Snina nie je možné zdvojenie vodovodu pozdĺž existujúcej trasy z dôvodu existujúcej zástavby. Na základe 
uvedeného mesto Snina žiada o zosúladenie trasy zdvojenia prívodného vodovodného potrubia DN 1000 s 
vydaným územným rozhodnutím o umiestnení stavby. 

Akceptuje sa, upravené v grafickej časti.  

9/25 Stakčín  Nezaslali písomné stanovisko   
9/26 Stakčínska Roztoka  Nezaslali písomné stanovisko   
9/27 Strihovce  Nezaslali písomné stanovisko   
9/28 Šmigovec  Nezaslali písomné stanovisko   
9/29 Topoľa  Nezaslali písomné stanovisko   
9/30 Ubľa  Nezaslali písomné stanovisko   
9/31 Ulič   Nezaslali písomné stanovisko   
9/32 Uličské Krivé  Nezaslali písomné stanovisko   
9/33 Zboj  Nezaslali písomné stanovisko   
9/34 Zemplínske Hámre  Nezaslali písomné stanovisko   
10 Okres Stará Ľubovňa     

10/1 Chmeľnica 3.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu.   

10/2 Čirč  Nezaslali písomné stanovisko   
10/3 Ďurková  Nezaslali písomné stanovisko   
10/4 Forbasy  Nezaslali písomné stanovisko   
10/5 Hajtovka  Nezaslali písomné stanovisko   
10/6 Haligovce  Nezaslali písomné stanovisko   
10/7 Hniezdne 17.4.2018 Obec Hniezdne požaduje vo svojom stanovisku, aby v Územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja boli riešené 

tieto požiadavky:   

1. V návrhu záväznej časti 9.3.4.8.1. doplniť obchvat obce Hniezdne bude z južnej strany obce. Akceptuje sa doplnené do textu regulatívov 9.3.4.8.1. a 1.1.12.1 
záväznej časti  

2. Riešiť regionálnu cyklotrasu v smere zo Starej Ľubovne cez obec a katastrálne územie Hniezdne do obce 
Kamienka smerom na Pieniny a Červený Kláštor s odbočením v obci Kamienka na Vyšné Ružbachy s 
pokračovaním do Spišskej Belej. 

Akceptuje sa  inak, cyklotrasa je už z dvoch tretín vybudovaná.  

10/8 Hraničné  Nezaslali písomné stanovisko   
10/9 Hromoš  Nezaslali písomné stanovisko   
10/10 Jakubany  Nezaslali písomné stanovisko   
10/11 Jarabina  Nezaslali písomné stanovisko   
10/12 Kamienka  Nezaslali písomné stanovisko   
10/13 Kolačkov  Nezaslali písomné stanovisko   
10/14 Kremná  Nezaslali písomné stanovisko   
10/15 Kyjov  Nezaslali písomné stanovisko   
10/16 Lacková  Nezaslali písomné stanovisko   
10/17 Legnava  Nezaslali písomné stanovisko   
10/18 Lesnica  Nezaslali písomné stanovisko   
10/19 Litmanová  Nezaslali písomné stanovisko   
10/20 Lomnička  Nezaslali písomné stanovisko   
10/21 Ľubotín  Nezaslali písomné stanovisko   
10/22 Malý Lipník  Nezaslali písomné stanovisko   
10/23 Matysová  Nezaslali písomné stanovisko   
10/24 Mníšek nad Popradom  Nezaslali písomné stanovisko   
10/25 Nižné Ružbachy  Nezaslali písomné stanovisko   
10/26 Nová Ľubovňa 3.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 

k dokumentu.   

10/27 Obručné  Nezaslali písomné stanovisko   
10/28 Orlov  Nezaslali písomné stanovisko   
10/29 Plaveč  Nezaslali písomné stanovisko   
10/30 Plavnica  Nezaslali písomné stanovisko   
10/31 Podolínec  Nezaslali písomné stanovisko   
10/32 Pusté Pole  Nezaslali písomné stanovisko   
10/33 Ruská Voľa nad Popradom  Nezaslali písomné stanovisko   
10/34 Stará Ľubovňa  Nezaslali písomné stanovisko   
10/35 Starina  Nezaslali písomné stanovisko   
10/36 Stráňany  Nezaslali písomné stanovisko   
10/37 Sulín  Nezaslali písomné stanovisko   
10/38 Šambron  Nezaslali písomné stanovisko   
10/39 Šarišské Jastrabie  Nezaslali písomné stanovisko   
10/40 Údol  Nezaslali písomné stanovisko   
10/41 Veľká Lesná  Nezaslali písomné stanovisko   
10/42 Veľký Lipník  Nezaslali písomné stanovisko   
10/43 Vislanka  Nezaslali písomné stanovisko   
10/44 Vyšné Ružbachy  Nezaslali písomné stanovisko   
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11 Okres Stropkov     
11/1 Baňa  Nezaslali písomné stanovisko   
11/2 Breznica  Nezaslali písomné stanovisko   
11/3 Breznička  Nezaslali písomné stanovisko   
11/4 Brusnica  Nezaslali písomné stanovisko   
11/5 Bukovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/6 Bystrá   Nezaslali písomné stanovisko   
11/7 Bžany  Nezaslali písomné stanovisko   
11/8 Chotča  Nezaslali písomné stanovisko   
11/9 Duplín  Nezaslali písomné stanovisko   
11/10 Gribov  Nezaslali písomné stanovisko   
11/11 Havaj  Nezaslali písomné stanovisko   
11/12 Jakušovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/13 Kolbovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/14 Korunková  Nezaslali písomné stanovisko   
11/15 Kožuchovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/16 Krišľovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/17 Kručov  Nezaslali písomné stanovisko   
11/18 Krušinec  Nezaslali písomné stanovisko   
11/19 Lomné  Nezaslali písomné stanovisko   
11/20 Makovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/21 Malá Poľana  Nezaslali písomné stanovisko   
11/22 Miková  Nezaslali písomné stanovisko   
11/23 Miňovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/24 Mrázovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/25 Nižná Olšava  Nezaslali písomné stanovisko   
11/26 Oľšavka  Nezaslali písomné stanovisko   
11/27 Potôčiky  Nezaslali písomné stanovisko   
11/28 Potoky  Nezaslali písomné stanovisko   
11/29 Solník  Nezaslali písomné stanovisko   
11/30 Staškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/31 Stropkov  Nezaslali písomné stanovisko   
11/32 Šandal  Nezaslali písomné stanovisko   
11/33 Tisinec  Nezaslali písomné stanovisko   
11/34 Tokajík  Nezaslali písomné stanovisko   
11/35 Turany nad Ondavou  Nezaslali písomné stanovisko   
11/36 Varechovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/37 Veľkrop  Nezaslali písomné stanovisko   
11/38 Vislava  Nezaslali písomné stanovisko   
11/39 Vladiča  Nezaslali písomné stanovisko   
11/40 Vojtovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/41 Vyškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
11/42 Vyšná Olšava  Nezaslali písomné stanovisko   
11/43 Vyšný Hrabovec  Nezaslali písomné stanovisko   
12 Svidník     
12/1 Belejovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/2 Beňadikovce   Nezaslali písomné stanovisko   
12/3 Bodružal  Nezaslali písomné stanovisko   
12/4 Cernina  Nezaslali písomné stanovisko   
12/5 Cigla  Nezaslali písomné stanovisko   
12/6 Dlhoňa  Nezaslali písomné stanovisko   
12/7 Dobroslava  Nezaslali písomné stanovisko   
12/8 Dubová  Nezaslali písomné stanovisko   
12/9 Dukovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/10 Fijaš  Nezaslali písomné stanovisko   
12/11 Giraltovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/12 Havranec  Nezaslali písomné stanovisko   
12/13 Hrabovčík  Nezaslali písomné stanovisko   
12/14 Hunkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/15 Jurkova Voľa  Nezaslali písomné stanovisko   
12/16 Kalnište  Nezaslali písomné stanovisko   
12/17 Kapišová  Nezaslali písomné stanovisko   
12/18 Kečkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/19 Kobylnice  Nezaslali písomné stanovisko   
12/20 Korejovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/21 Kračúnovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/22 Krajná Bystrá  Nezaslali písomné stanovisko   
12/23 Krajná Poľana  Nezaslali písomné stanovisko   
12/24 Krajná Porúbka  Nezaslali písomné stanovisko   
12/25 Krajné Čierno  Nezaslali písomné stanovisko   
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12/26 Kružlová  Nezaslali písomné stanovisko   
12/27 Kuková  Nezaslali písomné stanovisko   
12/28 Kurimka  Nezaslali písomné stanovisko   
12/29 Ladomirová  Nezaslali písomné stanovisko   
12/30 Lúčka  Nezaslali písomné stanovisko   
12/31 Lužany pri Topli  Nezaslali písomné stanovisko   
12/32 Matovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/33 Medvedie  Nezaslali písomné stanovisko   
12/34 Mestisko  Nezaslali písomné stanovisko   
12/35 Mičakovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/36 Miroľa  Nezaslali písomné stanovisko   
12/37 Mlynárovce  Nezaslali písomné stanovisko   

12/38 Nižná Jedľová 26.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu.   

12/39 Nižná Pisaná  Nezaslali písomné stanovisko   
12/40 Nižný Komárnik  Nezaslali písomné stanovisko   
12/41 Nižný Mirošov  Nezaslali písomné stanovisko   
12/42 Nižný Orlík  Nezaslali písomné stanovisko   
12/43 Nová Polianka  Nezaslali písomné stanovisko   
12/44 Okrúhle  Nezaslali písomné stanovisko   
12/45 Príkra  Nezaslali písomné stanovisko   
12/46 Pstriná  Nezaslali písomné stanovisko   
12/47 Radoma  Nezaslali písomné stanovisko   
12/48 Rakovčík  Nezaslali písomné stanovisko   
12/49 Rovné  Nezaslali písomné stanovisko   
12/50 Roztoky  Nezaslali písomné stanovisko   
12/51 Soboš  Nezaslali písomné stanovisko   
12/52 Stročín  Nezaslali písomné stanovisko   
12/53 Svidnička  Nezaslali písomné stanovisko   
12/54 Svidník  Nezaslali písomné stanovisko   
12/55 Šarbov  Nezaslali písomné stanovisko   
12/56 Šarišský Štiavnik  Nezaslali písomné stanovisko   
12/57 Šemetkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/58 Štefurov  Nezaslali písomné stanovisko   
12/59 Vagrinec  Nezaslali písomné stanovisko   
12/60 Valkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
12/61 Vápeník  Nezaslali písomné stanovisko   
12/62 Vyšná Jedľová  Nezaslali písomné stanovisko   
12/63 Vyšná Pisaná  Nezaslali písomné stanovisko   
12/64 Vyšný Komárnik  Nezaslali písomné stanovisko   
12/65 Vyšný Mirošov  Nezaslali písomné stanovisko   
12/66 Vyšný Orlík  Nezaslali písomné stanovisko   
12/67 Železník  Nezaslali písomné stanovisko   
12/68 Želmanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13 Vranov nad Topľou  Nezaslali písomné stanovisko   
13/1 Babie  Nezaslali písomné stanovisko   
13/2 Banské  Nezaslali písomné stanovisko   
13/3 Benkovce 20.4.2018 Obec vo svojom stanovisku oznamuje: 

- že Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja - oznámenie o prerokovaní bol zverejnený na 
web stránke obce a vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 12.03.2018 do 12.04.2018. 

  

K uvedenému návrhu ÚPN PSK obec nemá námietky. Berie sa na vedomie  
13/4 Bystré 20.4.2018 Na základe verejného prerokovania návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 

06. apríla 2018 v zasadačke mestského úradu, Dr. Daxnera 87, Vranov n/T, obec Bystré predkladá k návrhu písomné 
stanovisko a žiada o zapracovanie nasledujúcej pripomienky do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja: 

  

- Zmenu trasy preložky št. cesty I. tr. č. 18 z existujúceho dopravného koridoru určeného železničnou 
traťou mimo intravilánu obce Bystré. Neakceptuje sa  

Znovu prerokovaná pripomienka s obcou Bystré aj s Okresným úradom Prešov 
dňa 09.07.2019 a dohodnuté o akceptovaní pripomienky na základe 
vyjadrenia Okresného úradu Prešov, Odboru cestnej dopravy a komunikácií zo 
dňa 16.07.2019. 
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Odôvodnenie: 
Na základe žiadosti obce Bystré k stavbe „Preložka št. cesty I/1S a 1/74 Lipníky - Ubľa" bolo dňa 24.02.2012 obci 

doručené vyjadrenie Slovenskej správy ciest IVSC Košice a to pod číslom 3805/2012/6351/6170 v ktorom je uvedené, že 
pre obec Bystré bol určený variant „A“ červený. Vo vyjadrení je uvedené, že červený variant je v katastrálnom území obce 
Bystré (km 13,0 -14,5) vedený v súbehu so železničnou traťou a je ochrannom pásme, prevažne v úrovní terénu a v 
cestnom násype do maximálnej výšky 3m. Návrh technického riešenia rieši v katastri obce tri mimoúrovňové kríženia a to v 
km: 

- 13,009 mostom v dĺžke 8,8m, 
- 13,648 mostom nad poľnou cestou v dĺžke 22m, 
- 13,811 mostom nad Hermanovským potokom a cestou II/18214 v dĺžke 28 m, 

Bez možnosti napojenia na cesty nižších tried resp. na komunikačný systém a ponecháva jestvujúci stav. Navrhovaným 
technickým riešením preložky cesty I/18 nezasahuje do cesty III/018214 a nerieši nový prechod cez železničnú trať. V 
rámci projektu sú navrhované protihlukové opatrenia a pravostranná protihluková stena v dĺžke 920 m a. ľavostranná v 
dĺžke 530m. 
Železničná trať, ktorá prechádza obcou bola daná do užívania v roku 1943, keď v južnej časti obce sa za železničnou 
traťou nachádzalo iba päť hospodárskych usadlosti so zemepanskými kúriami a dva mlyny. V tom čase cestný prechod 
popod železničný most stačil. Obec Bystré zažila svoj najväčší rozvoj až v čase keď v obci bola postavená cementáreň. 
Bola postavená južná časť obce za železničnou traťou a prejazd popod železničný most začal byť ťažký. Je to najužšie 
miesto št. cesty III. tr. č. 018214. Podľa súčasného stanoviska Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky sa 
neplánuje ani v budúcnosti s predlžením uvedeného železničného mosta, aby mohla byt' v uvedenom úseku rozšírená št. 
cesta III/018214. Vedľa št. cesty popod most preteká aj Hermanovský potok a tak tam nie je miesto ani pre chodník. Obci 
Bystré sa až v roku 2014 podarilo po asi ročných žiadostiach postaviť z vlastných finančných prostriedkov úrovňový 
železničný priechod pre chodcov a cyklistov v mieste železničnej zastávky. Do uvedenej doby chodník pre chodcov a 
cyklistov na parcele registra „E“ č. 1883/3 končil pred železničnou traťou a tak chodci a cyklisti z jednej časti obce do druhej 
mohli prechádzať cez železničnú trať iba po št. ceste III/018214 a miestnej komunikácii Železnične ul. kde je úzky betónový 
most a taktiež tam nie je miesto na chodník pre chodcov. 

Vo vyjadrení je uvedené, že mimoúrovňové kríženie v km 13,648 mostom nad poľnou cestou v dĺžke 22m. V 
skutočnosti je to miestna komunikácia, Železničná ul., ktorá spája rodinné domy, ktoré sa nachádzajú na uvedenej ulici za 
železničnou traťou, lebo iná asfaltová cesta k ním nevedie a tak, čo sa stane s rodinnými domami, ktoré sa v súčasnosti 
nachádzajú najbližšie k železničnej trati, keď sa uvedená miestna komunikácia, ktorá v uvedenom úseku prechádza 
rovnobežne so železničnou traťou posunie smerom k rodinným domom. Majitelia na uvedených domoch v súčasností 
vykonávajú rekonštrukcie. 

Obci Bystré bola predložená správa o hodnotení vplyvov pri preložke štátnej cesty I/18 a I/74 Lipníky ~ Ubľa. V 
uvedenej správe sa hodnotí pre obec Bystré variant „A" a to ako najvýhodnejší pre obec. Podľa priloženej dokumentácie pri 
uvedenom variante štátna cesta I/18 bude prechádzať stredom obce Bystré v ochrannom pásme železnice, prevažne v 
úrovni terénu a v cestnom násype do maximálnej výšky 3m. To znamená, že obec Bystré sa rozdelí ešte viac „bude ako 
horná a dolná". Podľa vyjadrenia bude bez možností napojenia na cesty nižších tried resp. na komunikačný systém a 
ponecháva jestvujúci stav. Navrhovaným technickým riešením preložky cesty I/18 nezasahuje do cesty III/018214 a nerieši 
nový prechod cez železničnú trať. V rámci projektu sú navrhované protihlukové opatrenia a pravostranná protihluková 
stena v dĺžke 920 m a ľavostranná v dĺžke 530m. 
Akým spôsobom sa potom chodci, hlavne starší občania a žiaci základnej školy dostanú z jednej strany obce na 
druhú a naopak? Kde potom bude ten bezbariérový priechod? Budú v protihlukových stenách dvere? 
Stredom obce bude prechádzať veľký počet motorových vozidiel. Najväčšiu záťaž budú isto v budúcnosti predstavovať 
nákladné motorové vozidlá. To znamená, že všetky kamióny a s nimi spojený hluk, prach a zápach bude v strede. obce. 
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo obce Bystré na svojom zasadaní dňa 04.06.2012 prijalo 
uznesenie číslo 120/2012, v ktorom schválilo zmenu variantu „A“ preložky št. cesty I/18 Lipníky - Ubľa na variant „B", pri 
ktorom št. cesta I/18 už nebude prechádzať stredom obce, ale okolo jej okraja. 

Z uvedeného dôvodu obec Bystré žiada, aby do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja bol pre 
obec Bystré zapracovaný variant „B" preložky š., cesty l. tr. č. 18. Lipníky - Ubľa. 
Nie je pravda, čo je uvedené vo vyjadrení Slovenskej správy ciest zo dňa 17.02.2017 pod číslom 3191/2017/635111519, že v 
priebehu celého procesu posudzovania Zámeru a správy o hodnotení neboli zo strany obce Bystré vznesené pripomienky. 
Predsa pripomienky sa nemusia podať ihneď na prerokovaní, ale môžu sa podať aj dodatočne písomne, o čom ma obec 
Bystré aj doklady, ktoré predloží pri prerokovaní pripomienky. Čo z toho, keď na žiadosti obce nebolo ani raz prihliadnuté. 
Platnosť záverečného stanoviska k činnosti je sedem rokov odo dňa jeho vydania a štyri už uplynuli a obec Bystré nemá 
vedomosť o tom, aby sa začalo nejaké iné konanie ohľadom uvedenej stavby. 

Berie sa na vedomie  

13/5 Cabov 10.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu. 

  

13/6 Čaklov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/7 Čičava  Nezaslali písomné stanovisko   
13/8 Čierne nad Topľou  Nezaslali písomné stanovisko   
13/9 Ďapalovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/10 Davidov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/11 Detrík  Nezaslali písomné stanovisko   
13/12 Dlhé Klčovo  Nezaslali písomné stanovisko   
13/13 Ďurďoš  Nezaslali písomné stanovisko   
13/14 Giglovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/15 Girovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/16 Hanušovce nad Topľou 18.4.2018 Mesto Hanušovce nad Topľou po nahliadnutí do vystaveného „Návrhu ÚPN PSK" uvádza vo svojom stanovisku: 

- že nemá žiadne pripomienky ani námietky. Berie sa na vedomie  

13/17 Hencovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/18 Hermanovce nad Topľou  Nezaslali písomné stanovisko   
13/19 Hlinné  Nezaslali písomné stanovisko   
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13/20 Holčíkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/21 Jasenovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/22 Jastrabie nad Topľou  Nezaslali písomné stanovisko   
13/23 Juskova Voľa  Nezaslali písomné stanovisko   
13/24 Kamenná Poruba  Nezaslali písomné stanovisko   
13/25 Kladzany 2.5.2018 Vo svojom stanovisku Obec Kladzany dáva nasledovné stanovisko:   

- Žiadame do časti Cyklistická rekreačná doprava - Požiadavky na riešenie (str. 23 materiálu) zapracovať 
cyklotrasu Ondava, tak ako bola prezentovaná predsedovi PSK na osobnom stretnutí dna 07. 03. 2018. 
Aktivity spojené s cyklotrasou Ondava zastrešuje obec Nižný Hrušov (región Vranov n. Topľou). 

Akceptuje sa, už bolo zapracované v smernej časti  v kapitole 13.7. ešte 
pred prerokovaním návrhu.  

Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 09.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-11 zo 
dňa 25.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.04.2019. 

13/26 Komárany  Nezaslali písomné stanovisko   
13/27 Kučín  Nezaslali písomné stanovisko   
13/28 Kvakovce 2.5.2018 Obec Kvakovce má tieto pripomienky k Návrhu Územného plánu PSK:   

1. Do návrhu Územného plánu PSK navrhujeme zahrnúť strategickú turistickú infraštruktúru - cyklotrasu v okolí 
vodnej nádrže Veľká Domaša v okolí vodnej nádrže medzi strediskami Domaša Dobrá a Domaša Tíšava - 
Valkov - Bžany. Trasa cyklotrasy je zahrnutá aj v Územnom pláne obce Kvakovce, 

Akceptuje sa, už bolo zapracované v smernej časti  v kapitole 13.7. ešte 
pred prerokovaním návrhu.  

2. Do návrhu Územného plánu PSK navrhujeme zahrnúť strategickú turistickú infraštruktúru plávajúcu 
promenádu s prístaviskom pre vodné športy v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, ktorá je zahrnutá aj v 
Územnom pláne obce Kvakovce. 

Akceptuje sa, zapracovaný v smernej časti v kapitole  12.2.4.  

3. Do návrhu Územného plánu PSK navrhujeme zahrnúť strategickú turistickú Infraštruktúru - Nábrežnú 
promenádu s múzeom športových hrdinov v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, ktorá je zahrnutá aj v 
Územnom pláne obce Kvakovce .. 

Neakceptuje sa,  požiadavka  je nad rámec riešenia ÚPN regiónu 
Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 13.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-9 zo 
dňa 01.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 06.05.2019. 

4. Do návrhu Územného plánu PSK navrhujeme zahrnúť strategickú turistickú infraštruktúru - cyklistický chodník 
medzi strediskom Domaša Dobrá - a obcou Malá Domaša v okolí štátnej cesty III. triedy, ktorá je zahrnutá aj v 
Územnom pláne obce Kvakovce. 

Neakceptuje sa, požiadavka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu 
Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 13.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-9 zo 
dňa 01.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 06.05.2019. 

5. Do návrhu Územného plánu PSK navrhujeme zahrnúť strategickú turistickú infraštruktúru - rybník v rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá v mŕtvom ramene Domaše, ktorý je zahrnutý aj v Územnom pláne obce Kvakovce . Neakceptuje sa,  požiadavka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu 

Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 13.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-9 zo 
dňa 01.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 06.05.2019. 

V prípade potreby Vám vieme poskytnúť podrobné mapové podklady na Vaše vyžiadanie, ako sme však uviedli všetky 
naše pripomienky sú zahrnuté v platnom Územnom pláne našej obce Kvakovce v znení doplnkov č.1 k ÚPN O. Berie sa na vedomie  

13/29 Majerovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/30 Malá Domaša 27.4.2018 Obec Malá Domaša predkladá pripomienky k Návrhu Územného plánu PSK o zapracovanie do ÚPN PSK plánu na 

vybudovanie cyklotrasy ONDAVA, vodného vleku Malá Domaša a ukončenie využívania Odkaliska Poša a jeho postupnú 
likvidáciu. Uvádza v stanovisku podrobnejšie: 

  

1. Vybudovanie cyklotrasy Ondava: 
CYKLOMAGISTRÁLA  ONDAVA: 

- návrh cyklotrasy je v súlade s politikou EÚ a lisabonskou stratégiou,  
- posilnenie cezhraničnej spolupráce s Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou , 
- zvýšenie konkurencie schopnosti a udržateľnosti regiónov,  
- skvalitnenie turistickej ponuky, zvyšovanie návštevnosti regiónov, skvalitnenie služieb, zvýšenie pracovných 

príležitostí, 
- vo väzbe na Eurovelo 11 tvorí Ondavská cyklomagistrála hlavnú kostru súčasných aj plánovaných 

regionálnych cyklotrás 
 Prešovského a Košického samosprávneho kraja, 

- vedenie Ondavskej cyklotrasy vytvára veľkú príležitosť zrealizovať zámer, ktorý svojimi nárokmi, kvalitou 
prevedenia a zvyšovaním atraktivity pre užívateľov, môže vytvoriť jeden z produktov cestovného ruchu  dvoch 
krajov, 

-  prepojenie Domaše, Zemplínskej Šíravy a Tokajskej vinohradníckej oblasti ako významných predstaviteľov 
cestovného ruchu. 

Neakceptuje sa, okrem smernej časti  v kapitole 13.7., kde cyklotrasa 
bola zapracovaná ešte pred prerokovaním návrhu ÚPN PSK 

Znovu prerokovaná pripomienka dňa 18.03.2019 na Ú PSK. 

2. Vybudovanie vodného lyžiarskeho vleku Malá Domaša:  
- v rámci rozvoja cestovného ruchu na RO Domaša Vás žiadame akceptovať výstavbu vodného vleku a jeho 

okolia na vyrovnávacej nádrži Malá Domaša. 
Akceptuje sa, zapracované v smernej časti v kapitole  12.2.4   

3. Ukončenie využívania Odkaliska Poša: 
- ako skládky odpadu a zároveň žiadame o jeho postupnú likvidáciu. 

Odkalisko Poša je umiestené v katastrálnom území obce Poša, ktorá susedí s obcou Nižný Hrušov. Najvýznamnejším  
zdrojom kontaminácie ľudí PCB látkami v našom regióne je odpadový' kanál vychádzajúci z Chemka /terajší 
prevádzkovateľ TP2 s.r.o./ do Odkaliska Poša. Na toto odkalisko je priamo naviazaný Kyjovský potok, ktorý prechádza 
katastrom obce Nižný Hrušov, a tak nastáva priame ohrozenie zdravia obyvateľov obce Nižný Hrušov. Kyjovský potok 
vyúsťuje do rieky Ondava, čím dochádza k znečisťovaniu širokého územia nielen nášho okresu. Odkalisko predstavuje 
environmentálnu záťaž. Z výsledkov doterajších geochernických štúdií vyplynulo, že v povrchových vodách a v riečnych 
sedimentoch tokov Kyjov a Ondava sa nachádza arzén (max. 3256 mg/kg) + ďalšie kovy Zn, Sh I Zdroj: Využitie rias na 
hodnotenie toxicity vzoriek z lokalít kontaminovaných kovmi: A. Fargašová, J. Pastierová, Z. Kramárová, Prírodovedecká 
fakulta UK, Bratislava/. 
Z uvedeného dôvodu žiadame zapracovanie našej pripomienky na ukončenie prevádzky Odkaliska Poša ako aj jeho 
následnú sanáciu do návrhu ÚPN PSK. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.4. a 5.5. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
 

 

13/31 Matiaška  Nezaslali písomné stanovisko   
13/32 Medzianky  Nezaslali písomné stanovisko   
13/33 Merník  Nezaslali písomné stanovisko   
13/34 Michalok  Nezaslali písomné stanovisko   
13/35 
 
 

Nižný Hrabovec 
 
 

26.4.2018 Oznamuje:  
- že Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK bolo vyvesené od 14.3.2018 a zvesené dňa 16.4.2018 na 

webovom sídle a na úradnej tabuli obce. 
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- že neboli vznesené žiadne pripomienky k návrhu ÚPN PSK Berie sa na vedomie  

13/36 Nižný Hrušov  Vo svojom stanovisku žiada:    

- Doplnenie cyklotrasy ONDAVA (viď. príloha stanoviska - mapa širších vzťahov Ondava 1 - 5):  Neakceptuje sa, okrem smernej časti  v kapitole 13.7., kde cyklotrasa 
bola zapracovaná ešte pred prerokovaním návrhu ÚPN PSK 

Znovu prerokovaná pripomienka dňa 21.03.2019 na Ú PSK. 

CYKLOMAGISTRÁLA  ONDAVA: 
- návrh cyklotrasy je v súlade s politikou EÚ a lisabonskou stratégiou,  
- posilnenie cezhraničnej spolupráce s Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou , 
- zvýšenie konkurencie schopnosti a udržateľnosti regiónov,  
- skvalitnenie turistickej ponuky, zvyšovanie návštevnosti regiónov, skvalitnenie služieb, zvýšenie pracovných 

príležitostí, 
- vo väzbe na Eurovelo 11 tvorí Ondavská cyklomagistrála hlavnú kostru súčasných aj plánovaných 

regionálnych cyklotrás 
 Prešovského a Košického samosprávneho kraja, 

- vedenie Ondavskej cyklotrasy vytvára veľkú príležitosť zrealizovať zámer, ktorý svojimi nárokmi, kvalitou 
prevedenia a zvyšovaním atraktivity pre užívateľov, môže vytvoriť jeden z produktov cestovného ruchu dvoch 
krajov, 

- prepojenie Domaše, Zemplínskej Šíravy a Tokajskej vinohradníckej oblasti ako významných predstaviteľov 
cestovného ruchu. 

Berie sa na vedomie 

 

- Predkladáme pripomienku k Návrhu územného plánu PSK o ukončenie využívania Odkaliska Poša skládky 
odpadu a zároveň žiadame o jeho postupnú likvidáciu. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.4. a 5.5. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
 

 

Odkalisko Poša je umiestené v katastrálnom území obce Poša, ktorá susedí s obcou Nižný Hrušov. Najvýznamnejším  
zdrojom kontaminácie ľudí PCB látkami v našom regióne je odpadový' kanál vychádzajúci z Chemka /terajší 
prevádzkovateľ TP2 s.r.o./ do Odkaliska Poša. Na toto odkalisko je priamo naviazaný Kyjovský potok, ktorý prechádza 
katastrom obce Nižný Hrušov, a tak nastáva priame ohrozenie zdravia obyvateľov obce Nižný Hrušov. Kyjovský potok 
vyúsťuje do rieky Ondava, čím dochádza k znečisťovaniu širokého územia nielen nášho okresu. 
Odkalisko predstavuje environmentálnu záťaž. Z výsledkov doterajších geochernických štúdií vyplynulo, že v 
povrchových vodách a v riečnych sedimentoch tokov Kyjov a Ondava sa nachádza arzén (max. 3256 mg/kg) + ďalšie 
kovy Zn, Sh I Zdroj: Využitie rias na hodnotenie toxicity vzoriek z lokalít kontaminovaných kovmi: A. Fargašová, J. 
Pastierová, Z. Kramárová, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava/. 
Z uvedeného dôvodu žiadame zapracovanie našej pripomienky na ukončenie prevádzky Odkaliska Poša ako aj jeho 
následnú sanáciu do návrhu ÚPN PSK. 

 
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.4. a 5.5. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
 

 

13/37 Nižný Kručov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/38 Nová Kelča  Nezaslali písomné stanovisko   
13/39 Ondavské Matiašovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/40 Pavlovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/41 Petkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/42 Petrovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/43 Piskorovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/44 Poša 30.04.2018 Obec Poša v úvode svojej pripomienky uvádza stručnú charakteristiku a problematiku „Odkaliska Poša".   

Odkalisko Poša začalo svoju prevádzku v júli 1981, hoci kolaudačné rozhodnutie bolo vydané až v roku 1984. Vzhľadom k 
tomu, že sa jedná o vodnú stavbu, v dokumentácii o schválení stavby chýba vodoprávne povolenie o odkalisku. 
Odkalisko Poša bolo od samého začiatku prevádzkovania problémovou stavbou. Nebolo povolené ako 
vodohospodárske dielo. Projektová dokumentácia, ako aj samotná realizácia odkaliska nebola uskutočnená pre 
vodohospodárske účely, neboli a nie sú zabezpečené opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd po celom 
obvode stavby. Pôvodný zámer bolo vybudovanie skládky popolovín a uloženie pevného odpadu. Skutočný stav je taký, že 
popolček, škvara a prebytočné kaly sú dopravované odpadovými vodami z ČKOV. Takto sa Chemko Strážske a 
Ekologické služby zbavujú všetkých odpadových vôd a kalov nielen zo závodu, ale aj nebezpečných externých 
odpadových vôd a nebezpečných látok, ktoré sú naplavované na Odkalisko spolu s popolčekom. 
V súčasnosti môžeme na základe faktov iba konštatovať, že Odkalisko Poša, v ktorom prebieha terciárne dočistenie 
odpadových vôd predstavuje extrémnu environmentálnu záťaž v SR, v ktorej je uskladnených 2 milióny m3 
kontaminovaného popolčeka a odpadu. Najviac kontaminantov tvoria tieto látky: As, PCR, Zn, Cd, Cr, Cu, Hg. To len 
zdôrazňuje fakt, že Odkalisko Poša predstavuje „vysoký potenciál ohrozenia okolitého vodného prostredia, kde dochádza k 
vysokej kontaminácii povrchových vôd a riečnych sedimentov v povodí rieky Kyjov a Ondava a v danej lokalite je. vysoký 
potenciál ohrozenia ŽP". 
,,Jurkovič, Hiller, Slaninka, Jankulár, Kordík, Majzlán": Geochemické štúdium kontaminovaných riečnych sedimentov a 
povrchových vôd a experimentálne hodnotenia mobility As (povodie toku Kyjov a Ondava, odkalisko Poša, východné 
Slovensko)". 
Lokalita Odkalisko Poša je environmentálna záťaž s vysokým rizikom na ľudské zdravie a životné prostredie (odpoveď 
ministra ŽP SR p. Žigu na interpeláciu poslanca p. Zajaca v NR SR 17.4.2013). 
Odkalisko Poša je vedené v registri environmentálnych záťaží - časť B (potvrdená záťaž) VT (024) / Poša - odkalisko 
Chemka Strážske- SK/EZ/VT/1030. Ide o záťaž s vysokou prioritou s celkovou hodnotou klasifikácie 95, čiže s vysokým 
klasifikovaným rizikom. V hodnotenej lokalite okrem extrémnych obsahov As v sedimentoch Odkaliska sú zvýšené obsahy 
Zn, Cd a v Kyjovskom potoku pod Odkaliskom aj zvýšené obsahy TOC, síranov, dusičnanov, chloridov a amónnych iónov -
-- Slovenská inšpekcia životného prostredia, Bratislava. 
Ukončenie prevádzky Odkaliska sa predpokladalo v roku 2000. Na základe rozhodnutí Krajského úradu ŽP Košice a od 
roku 2011 Krajského úradu ŽP v Prešove je už 15 rokov od predpokladanej doby jeho uzatvorenia predlžovaná jeho 
platnosť. V súčasnosti Odkalisko Poša neslúži na pôvodné skládkovanie popolčeka a škvary, ale predovšetkým na 
likvidáciu odpadových vôd nielen z podniku Chemka Strážske a.s, ale aj externe dovážaných vôd a tekutých odpadov z 
celého územia SR činnosťou D8 aD9. 

Berie sa na vedomie  
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Chcem podotknúť, že na všetkých rokovaniach so štátnymi orgánmi, ktoré sa týkajú Odkaliska Poša, starostovia  
okolitých obcí Poša, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov zdôrazňujú, že sú zásadne proti využívaniu odkaliska Poša, vyslovujú 
zásadný nesúhlas k akémukoľvek predlžovaniu platností na vypúšťanie odpadových vôd do Odkaliska a vzápätí do 
recipientu Ondavy. Naše námietky a pripomienky na rokovaniach so štátnymi orgánmi --- Ministerstvo životného prostredia, 
Krajský úrad životného prostredia Prešov, Slovenská inšpekcia životného prostredia Košice neboli a nie sú akceptované. 

Berie sa na vedomie  

Prvá pripomienka k návrhu opatrení - Environmentálne záťaže, strana 298: 
Návrh opatrení: 
Iniciovať spracovanie komplexnej environmentálnej štúdie územia a okolia tzv. „čierneho. trojuholníka". Chcem podotknúť, 
že odborných materiálov a štúdii o Odkalisku v súčasnosti je dosť (geologické štúdie, geochemické štúdie, atď.). Preto mi 
nie je jasné, čo vlastne chcete iniciovať. Považujem to iba za kozmetickú frázu pri riešení tejto environmentálnej záťaže, 
Žiadam o zapracovanie môjho návrhu do Územného plánu PSK: 

1. Okamžité uzavretie tejto extrémnej environmentálnej záťaže (1.fáza) 
2. Riešenie jej sanácie, rekultivácie (2. Fáza) 

Dôležité: 
3. Je zarážajúce, že PSK dovolí skladovať nebezpečné odpady na svojom území, Košický samosprávny kraj, kde 

patria Ekologické služby mesta Strážske má za likvidáciu nebezpečných odpadov finančné benefity, 
Prešovský samosprávny kraj, kam patrí odkalisko Poša má nebezpečné odpady, zdevastovanú prírodu a 
onkologické ochorenia. 

4. Svoje stanovisko k problematike odkaliska som prezentoval už v roku 2011 vo veci rozsahu hodnotenia PHSR 
PSK na obdobie 2008-2015. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.4. a 5.5. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
 

 

Druhá pripomienka k prílohe č. 8 
Napojenie obcí PSK na verejnú kanalizáciu - str. 113. Pri obci Nižný Hrušov sa spomína ČOV len pre obce Nižný Hrušov. 

- Žiadam o zmenu textu na základe súhlasného stanoviska obecného zastupiteľstva obce Nižný Hrušov a 
súhlasu VVS, a.s. Obec Poša má byt' napojená na ČOV Nižný Hrušov, preto je potrebné zapracovať 
rozšírenie ČOV aj pre Obec Poša. 

Akceptuje sa, v smernej časti a v záväznej časti  

13/45 Prosačov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/46 Radvanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/47 Rafajovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/48 Remeniny  Nezaslali písomné stanovisko   
13/49 Rudlov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/50 Ruská Voľa  Nezaslali písomné stanovisko   
13/51 Sačurov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/52 Sečovská Polianka  Nezaslali písomné stanovisko   
13/53 Sedliská  Nezaslali písomné stanovisko   
13/54 Skrabské  Nezaslali písomné stanovisko   
13/55 Slovenská Kajňa  Nezaslali písomné stanovisko   
13/56 Soľ  Nezaslali písomné stanovisko   
13/57 Štefanovce  Nezaslali písomné stanovisko   
13/58 Tovarné  Nezaslali písomné stanovisko   
13/59 Tovarnianska Polianka  Nezaslali písomné stanovisko   
13/60 Vavrinec  Nezaslali písomné stanovisko   
13/61 Vechec  Nezaslali písomné stanovisko   
13/62 Vlača   Nezaslali písomné stanovisko   
13/63 Vranov nad Topľou  Nezaslali písomné stanovisko   
13/64 Vyšný Kazimír  Nezaslali písomné stanovisko   
13/65 Vyšný Žipov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/66 Zámutov  Nezaslali písomné stanovisko   
13/67 Zlatník  Nezaslali písomné stanovisko   
13/68 Žalobín  Nezaslali písomné stanovisko   
14 Vojenský obvod Valaškovce  Nezaslali písomné stanovisko   
15 Banskobystrický samosprávny 

kraj 
17.4.2018 Banskobystricky samosprávny kraj podľa § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov vydáva k návrhu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja" nasledovné stanovisko:   

v textovej časti - Smerná časť: 
- pre hranicu s Banskobystrickým krajom je nesprávne označenie hranice BSK (napr. na str. 171, str. 203), 

správne má byť BBSK (ozn. BSK používa Bratislavský samosprávny kraj); 

Akceptuje sa, opravené v celom dokumente aj smernej, jej prílohe a aj 
v záväznej časti.  

 
- v kapitole 13.2.2. Celoštátna doprava, susediace regióny, v časti Regionálnu dopravnú sieť PSK v nadväznosti 

na celoštátnu a sieť susediacich regiónov vytvárajú cesty: - v 4. odrážke bola omylom uvedená cesta I/77, 
správne označenie cesty l.tr. pri hranici s BBSK je I/67. 

Akceptuje sa, text je opravený v kapitole 13.2.2. v 4 odrážke. 

Vzhľadom k tomu, že návrh územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja" nie je v 
rozpore so Záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj vrátane jeho zmien a doplnkov, Banskobystrický samosprávny 
kraj 

- nemá k návrhu iné pripomienky. 

Berie sa na vedomie  

16 Košický samosprávny kraj 19.4.2018 V zmysle § 22 ods. 5 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) zasielajú k návrhu ÚPN PSK nasledovné stanovisko:   

Cestné komunikácie   
- Regulatív č. 9.3.3.1.2. „diaľničný privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa, nové technické riešenie 

privádzača od mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1 Levoča s napojením na cestu II/533" (VPS PSK č. 
1.1.1.2) je potrebné premietnuť aj do grafickej časti ako návrh, nie výhľad. Na území KSK v zmysle regulatívu 
6.9.5 a 6.13.3 (VPS KSK č. 1.2.4. a 1.6.3.) ide o napojenie mesta Spišská Nová Ves - Levoča (z cesty II/536 
na diaľnicu D1) v koridore cesty III/533 (obchvat obce Harichovce). 

Akceptuje sa, opravené v grafickej časti.  
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- V zmysle nášho predchádzajúceho stanoviska ku konceptu žiadame v návrhu ÚPN PSK navrhovanú cestu III. 
triedy „Nižný Hrušov II/554 -- hranica KSK" preradiť do výhľadu, pretože KSK neuvažuje s výstavbou cesty III. 
triedy v úseku hranica KSK s pokračovaním do obce Lesné (opraviť v grafickej časti a v regulatíve č. 
9.3.6.53.3. a VPS č. 1.1.52.34). 

Neakceptuje sa, návrh preložky je prevzatý zo schváleného ÚPN obce.  
Znovu prerokovaná pripomienka zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 07.05.2019 listom č.04934/2019/ORR-10 zo 
dňa 23.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.04.2019. 

- Obec Sečovská Polianka (PSK) má navrhovaný obchvat cesty 1/79 a prepojenie pod obcou do obce 
Stankovce (KSK) novou cestou III. triedy (regulatív č. 9.3.6.53.5. a VPS 1.1.52.36. „Sečovská Polianka I/79 - 
hranica KSK"). Opätovne pripomíname, že na území KSK je potrebné rešpektovať cestu č. III/3652 a 
nevytvárať nové miesto križovania, ktoré na území KSK nemá pokračovanie (KSK neuvažuje s novou cestou 
III. triedy). 

Akceptuje sa   

Železničná doprava   
- V záväznom regulatíve PSK č. 9.4.2.6. a VPS PSK č.1.2.5. je uvedené „zdvojkoľajnenie a elektrizácia 

železničnej trate Humenné -  Medzilaborce - Palota". V zmysle nášho predchádzajúceho stanoviska ku 
konceptu žiadame v návrhu ÚPN PSK do textu regulatívu a VPS doplniť aj úsek Humenné - hranica KSK. 
Návrh modernizácie železničnej trate pokračuje v smere do Strážskeho, Michaloviec a do obce Michaľany. 

Akceptuje sa , text regulatívov č. 9.4.2.6. a VPS 1.2.5. je doplnený.   

17 Žilinský samosprávny kraj 23.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú:   

Po preštudovaní predloženého návrhu územnoplánovacej dokumentácie Žilinský samosprávny kraj (ďalej aj ŽSK) požaduje 
v rámci zachovania vzájomnej nadväznosti územného rozvoja medzi ŽSK zosúladiť riešenie nadradenej prenosovej 
sústavy záväzného regulatívu č.7.6.4 Zmien a doplnkov č.5 ÚPN VÚC Žilinského kraja: „výstavbu nového 2x400 kV 
vedenia ZVN v trase Liptovská Mara - PVE Čierny Váh - Spišská Nová Ves a to variantne: 

Akceptuje sa  

- výstavbou nového 2x400 kV vedenia v koridore 220 kV vedenia V273 Medzibrod - Lemešany, pričom šírka 
koridoru sa zmení zo súčasných 55 m na 80 m vrátane ochranného pásma, 

- výstavbou nového 2x400 kV vedenia súbežne s existujúcim 1x400 kV vedením V407 a to za jeho prevádzky."  
Akceptuje sa  

18 Banskobystrický samosprávny 
kraj - 4 susediace obce     

 Okres Brezno     

18/1 Heľpa 18.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

18/2 Pohorelá  Nezaslali písomné stanovisko   
18/3 Šumiac  Nezaslali písomné stanovisko   
18/4 Telgárt  Nezaslali písomné stanovisko   

19 Košický samosprávny kraj - 64 
susediacich obcí     

 Okres Gelnica     

19/1 Hrišovce 5.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

19/2 Kluknava  Nezaslali písomné stanovisko   
19/3 Margecany  Nezaslali písomné stanovisko   
19/4 Richnava  Nezaslali písomné stanovisko   
 Okres Košice-okolie     
19/5 Budimír  Nezaslali písomné stanovisko   
19/6 Bunetice  Nezaslali písomné stanovisko   
19/7 Družstevná pri Hornáde  Nezaslali písomné stanovisko   
19/8 Herľany  Nezaslali písomné stanovisko   
19/9 Kecerovský Lipovec  Nezaslali písomné stanovisko   
19/10 Košická Belá  Nezaslali písomné stanovisko   
19/11 Malá Lodina  Nezaslali písomné stanovisko   
19/12 Mudrovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/13 Nová Polhora  Nezaslali písomné stanovisko   
19/14 Obišovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/15 Opiná  Nezaslali písomné stanovisko   
19/16 Ploské  Nezaslali písomné stanovisko   
19/17 Rankovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/18 Trebejov  Nezaslali písomné stanovisko   
19/19 Veľká Lodina  Nezaslali písomné stanovisko   
19/20 Vtáčkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/21 Vyšná Kamenica  Nezaslali písomné stanovisko   
 Okres Michalovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/22 Jovsa  Nezaslali písomné stanovisko   
19/23 Kaluža  Nezaslali písomné stanovisko   
19/24 Klokočov  Nezaslali písomné stanovisko   
19/25 Kusín  Nezaslali písomné stanovisko   
19/26 Lesné  Nezaslali písomné stanovisko   
19/27 Naciná Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
19/28 Oreské 12.4.2018 Obec v svojom stanovisku oznamuje: 

- že oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK bolo zverejnené dňa 15.3.2018   

- že nemá žiadne pripomienky k návrhu Berie sa na vedomie  
19/29 Poruba pod Vihorlatom  Nezaslali písomné stanovisko   
19/30 Pusté Čemerné  Nezaslali písomné stanovisko   
19/31 Rakovec  nad Ondavou 30.4.2018 Obec Rakovec nad Ondavou ako dotknutá obec pri posudzovaní strategického dokumentu „Návrh Územného plánu Prešovského 

samosprávneho kraja'' predkladá k predmetnému dokumentu nasledujúcu pripomienku:   
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Obec Rakovec nad Ondavou žiada o ukončenie využívania Odkaliska Poša ako skládky odpadu a zároveň žiadame o jeho 
postupnú likvidáciu.  
Odkalisko Poša je prepojené s Kyjovským potokom, ktorý sa vlieva do rieky Ondava. Nebezpečné PCB látky sa tak z odkaliska 
dostávajú priamo do Ondavy. Dochádza k znečisťovaniu a kontaminácii vôd, ktoré slúžia aj na rybolov. V letných mesiacoch z 
dôvodu vysokých teplôt a slabých zrážok Odkalisko v Poši vysychá. Pri silných vetroch sa prach z odkaliska šíri do okolitého 
prostredia, čím sa vážne ohrozuje životné prostredie a zdravie ľudí z okolitých obcí. 
Z uvedených dôvodov žiada, aby do Návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja bola zapracovaná pripomienka 
obce Rakovec nad Ondavou: 

- na uzavretie a následnú likvidáciu Odkaliska Poša. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.4. a 5.5. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
 
 

 

Zároveň Vám oznamujeme, že verejnosť sme o strategickom dokumente informovali obvyklým spôsobom - vyvesením 
oznámenia na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.   

19/32 Staré  Nezaslali písomné stanovisko   
19/33 Strážske 19.4.2018 Mesto Strážske podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 a podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení zmien a doplnení a podľa § 22 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: 

- nemá námietky k návrhu územnoplánovacej dokumentácii. 
Berie sa na vedomie  

19/34 Trnava pri Laborci  Nezaslali písomné stanovisko   
19/35 Vinné  Nezaslali písomné stanovisko   
 Okres Rožňava     
19/36 Dobšiná  Nezaslali písomné stanovisko   
19/37 Stratená  Nezaslali písomné stanovisko   
 Okres Sobrance     
19/38 Remetské Hámre  Nezaslali písomné stanovisko   
19/39 Ruská Bystrá  Nezaslali písomné stanovisko   
19/40 Ruský Hrabovec  Nezaslali písomné stanovisko   
19/41 

Vyšná Rybnica 24.4.2018 
Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

 Okres Spišská Nová Ves     
19/42 Arnutovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/43 Betlanovce 24.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 

k dokumentu   

19/44 Bystrany  Nezaslali písomné stanovisko   
19/45 Danišovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/46 Harichovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/47 Hincovce 7.5.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 

k dokumentu 
  

19/48 Hrabušice  Nezaslali písomné stanovisko   
19/49 Iliašovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/50 Jamník  Nezaslali písomné stanovisko   

19/51 Letanovce 24.4.2018 
Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

19/52 Oľšavka  Nezaslali písomné stanovisko   
19/53 Slatvina  Nezaslali písomné stanovisko   
19/54 Smižany  Nezaslali písomné stanovisko   
19/55 Spišské Tomášovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/56 Spišské Vlachy  Nezaslali písomné stanovisko   
19/57 Spišský Hrušov  Nezaslali písomné stanovisko   
19/58 Vojkovce  Nezaslali písomné stanovisko   
19/59 Žehra  Nezaslali písomné stanovisko   
 Okres Trebišov     
19/60 Bačkov 18.4.2018 Vo svojom stanovisku: 

- oznamuje že oznámenie o prerokovaní bolo vyvesené dňa 15.3.2018 a zvesené dňa 16.04.2018.   

- oznamuje že verejnosť a obec nemá k návrhu ÚPN PSK žiadne pripomienky Berie sa na vedomie  
19/61 Dargov  Nezaslali písomné stanovisko   
19/62 Kravany  Nezaslali písomné stanovisko   

19/63 Parchovany 24.4.2018 Zaslali potvrdené oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK o zverejnení na úradnej tabuli obce bez vyjadrenia 
k dokumentu   

19/64 Stankovce  Nezaslali písomné stanovisko   

 
Žilinský samosprávny kraj - 5 
susediacich obcí     

 Okres Liptovský Mikuláš     
20/1 Hybe  Nezaslali písomné stanovisko   
20/2 Liptovská Kokava  Nezaslali písomné stanovisko   
20/3 Pribylina  Nezaslali písomné stanovisko   
20/4 Važec  Nezaslali písomné stanovisko   
20/5 Východná  Nezaslali písomné stanovisko   
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Spracovali:  
Za obstarávateľa: Ing. Katarína Ježová  
Za spracovateľa:  Ing. arch. Jozef Kužma 
 
 

146 Zakarpatská Ukrajina,  
Zakarpatská oblastná štátna 
administratíva, Užhorod 

29.04.2018 Відповідно до звернення голови Пряшівського самоврядного краю пана Мілана Маєрського 16.05.2017 
№03384/2018/ODDUPZP-6 стосовно внесення пропозицій до Просторового плану Пряшівського самоврядного краю 
повідомляємо про наступне. 
- У травні 2013 року було затверджено Схему планування території Закарпатської області, розроблену 

Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст „Діпромісто” 
імені Ю.М. Білоконя (м.Київ) на розрахунковий період до 2031 року. З метою активізації словацько-
українського співробітництва на міжрегіональному рівні, поліпшення транспортного сполучення області з 
Пряшівським самоврядним краєм та розвитку туризму, планування та розбудови прикордонних територій у 
межах транскордонного регіону Україна – Словаччина зазначеною схемою передбачено на українсько-
словацькому кордоні облаштування та реконструкцію з подальшим розширенням пішохідного, автомобільного 
та вантажного пункту пропуску „Малий Березний – Убля” та відповідної інфраструктури (регіональна 
автомобільна дорога, автостоянка для вантажного транспорту, комплексний автосервіс тощо, а також – 
відкриття автомобільного, пішохідного та велосипедного пункту пропуску „Забрідь – Уліч”, будівництво 
територіальної автодороги протяжністю 5,0 км та  відповідної інфраструктури. Зазначені заходи мають 
важливе значення для Закарпатської області та враховані у проекті Просторового плану Пряшівського 
самоврядного краю. 
Одночасно повідомляємо, що текстові та графічні матеріали Схеми планування території Закарпатської 
області pозміщено на офіційній веб-сторінці обласної державної адміністрації: 

http://www.carpathia.gov.ua/storinka/shema-planuvannya-terytoriyi-zakarpatskoyi-oblasti  
Berie sa na vedomie  

Preklad do slovenského jazyka: 
Podľa adresy vedúceho Prešovského samosprávneho kraja pána Milana Mayerského, 16. máj 2017, č. 03384/2018 / 
ODDUPZP-6 o zavedení návrhov na Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, oznamujeme nasledovné: 
- V máji 2013 schválila režimy plánovaním región by rozvinuté štátneho podniku ukrajinského Štátneho výskumného 

ústavu urbanizmu "Dipromisto" pomenoval Y. Belokon (Kyjev) za zúčtovacie obdobie do roku 2031. V záujme 
posilnenia slovenského, ukrajinskej spolupráce na regionálnej úrovni, zlepšenie dopravnej Prešovskom kraji 
samosprávny pozemkov a rozvoj cestovného ruchu, plánovanie a rozvoju prihraničných oblastí v rámci 
cezhraničného regiónu Ukrajina - Slovensko špecifikovaný režim stanovený hraničný výstavbu a rekonštrukciu 
ďalšieho rozširovania peších ukrajinsko-slovenský , automobilové a nákladné miesto "Maly Berezny - Ublja" a 
príslušná infraštruktúra (regionálne auto mobile road parkovisko pre kamióny, umývanie áut komplex, atď., a - 
otvorenie cesty, pešie a cyklistické prechod bod "Zabrid - Ulič" územná dĺžka diaľničnej výstavba 5,0 km a 
infraštruktúra Tieto opatrenia sú dôležité pre región a Zakarpatskej. sú zohľadnené v návrhu územného plánu 
Prešovského samosprávneho územia. 
Zároveň informujeme, že textové a grafické materiály sú plánom plánovania územia Zakarpatskej oblasti uverejnené 
na oficiálnej webovej stránke regionálnej štátnej správy: http://www.carpathia.gov.ua/storinka/shema-planuvannya-
terytoriyi-zakarpatskoyi-oblasti  

148  Poľská republika, 
Podkarpatské vojvodstvo, 
Maršalkovský úrad, Rzeszów 

25.04.2018 W zwiazku z plismem, znak: 03384/2018/0DDUPZP-5 z dnia 05.03.2018r. w sprawie konsultacji projektu Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Samorzadowego Kraju Preszowskiego, informuje, že, po analizie ww. projektu Planu, 
w szczeqólnošci pod katem powiazaň z województwem podkarpackim, w zakresie dzialan í zadaň z zakresu gospodarki 
przestrzennej, služacych realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, nie wnosi sie zastrzežeň do 
przedmiotowego projektu dokumentu. 
Projekt Planu Zagospodarowanla Przestrzennego Samorzadowego Kraju Preszowskiego uwzglednia rekormendacje do 
polityki przestrzennej transgranicznej dla Slowacji, ujete w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego- Perspektywa 2030 (projekcie zmiany Pianu), tj.: 
• Wspólpraca w zakresie zintegrowanych dzialan majacych na celu prawidlowe funkcjonowanie i wykorzystanie 

walorów przyrodniczo-krajobrazcwych terenów položonych na poqraniczu polsko-slowackim. 
• Wspólpraca w zakresie dalszeqo rozwoju turystyki, 

• Wspólpraca w zakresie rozwoju polaczeň drogowych i kolejowych. 
 Berie sa na vedomie  
Preklad do slovenského jazyka: 
V súvislosti s listom číslo: 03384/2018 / 0DDUPZP-5 zo dňa 05/03/2018. o konzultáciách k Plánu územného rozvoja 
Prešovského kraja informuje, že po analýze vyššie uvedeného plánu, najmä pre Podkarpatské vojvodstvo, v rozsahu 
činností súvisiacich s územným riadením, ktoré slúžia na vykonávanie verejnoprospešných investícií nadradeného 
významu, sa k tomuto návrhu dokumentu nemáme žiadnu výhradu.  
V územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja  sa zohľadňuje priestorová cezhraničná politika pre Slovensko, 
zahrnutá do Plánu územného rozvoja vojvodstva Podkarpackie - perspektíva 2030 (návrh zmeny Plánu), tj:  

• Spolupráca v rámci integrovaných aktivít zameraných na správne fungovanie a využívanie prírodných a 
krajinných hodnôt nachádzajúcich sa na poľsko-slovenskej hranici.  

• Spolupráca v oblasti ďalšieho rozvoja cestovného ruchu,   
• Spolupráca pri rozvoji cestných a železničných spojení. 
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Územnoplánovacia dokumentácia: 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja 
Návrh 

 
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

 

 
TABUĽKA č.4   

Por. 
čís. 

Orgány verejnej správy, podnik. subjekty, 
verejnosť 

Stanovisko  
zo dňa /  č.  

 
Pripomienky a stanoviská 

 
Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk  

 
Znovu prerokovanie 

neakceptovaných 
pripomienok zo dňa 

Vlastníci sieti a zariadení technického a dopravného vybavenia územia 
93 Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava 24.04.2018 / 

5047/31983/30101/2018 
 
 

Vo svojom stanovisku:   
Národná diaľničná spoločnosť a. s. (ďalej NDS) konštatuje, že vydala stanovisko č. 6265/108516-30801/2016 zo dňa 04.10.2016 

ku konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len ÚPN PSK). NDS preskúmala návrh ÚPN PSK a konštatuje, že 
sú akceptované a zapracované podané pripomienky a podmienky NDS. 

  

NDS ďalej konštatuje, že riešeného územia v Územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja sa dotýkajú 
- Diaľnica D1 v prevádzke, vo výstavbe a v príprave 
- Rýchlostná cesta R4 v príprave. 

Berie sa na vedomie  

R4 Prešov - severný obchvat 
NDS požaduje rešpektovať úsek „Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat I. etapa", na ktoré je vydané právoplatné stavebné 
povolenie. 

Akceptuje sa   

R4 Svidník - Kapušany 
NDS konštatuje, že na úsek Rýchlostnej cesty R4 Svidník - Kapušany je aktuálne vydané právoplatné záverečné stanovisko MŽP č. 
1267/2017- 1.7/ml zo dňa 30.10.2017. NDS preto požaduje rešpektovať záverečné stanovisko MŽP. 

Akceptuje sa   

NDS ako vlastník, správca a prevádzkovateľ diaľnic a rýchlostných ciest požaduje: 
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný 

zákon), 
Berie sa na vedomie   

- rešpektovať koridor a ochranné pásmo diaľnice D1, ktoré je v zmysle § 11 cestného zákona v znení neskorších 
predpisov vo vzdialenosti 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu, 

Akceptuje sa, ochranné pásma sú uvedené v kap. č. 22 
smernej časti.   

- v súlade s ustanoveniami cestného zákona v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, 
ktorá by mohla ohroziť rýchlostné cesty alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán v tomto prípade 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len "MDV SR“) môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku z tohto 
zákazu a zároveň môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľnosti alebo zariadenia, aby v cestnom 
ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu, 

Berie sa na vedomie, text je súčasťou ustanovení platného 
zákona a súvisiacich predpisov.  

 

- požiadať o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 cestný správny orgán MDV SR a postupovať v 
zmysle cestného zákona, 

Berie sa na vedomie, text je súčasťou ustanovení platného 
zákona a súvisiacich predpisov. 

 

- ďalšie stupne projektovej dokumentácie oznámiť a zaslať na vyjadrenie NDS na vyjadrenie, Berie sa na vedomie   
- stavebnou činnosťou nezasahovať do cestného telesa diaľnice D1 a jeho súčastí,  Berie sa na vedomie   
- a ďalej upozorňujeme, že NDS nebude súhlasiť s prípadnou zmenou funkcie využitím lokalít v blízkosti a v 

ochrannom pásme prevádzkovanej diaľnice D1 na funkciu bývania. V prípade, že sa funkčné plochy v blízkom okolí 
diaľnice D1 plánujú využiť je nevyhnutné venovať pozornosť posúdeniu objektivizácie hluku a prípadné prekročenie 
prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí následne eliminovať návrhom opatrení výhradne na strane 
investora budúcej zástavby. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný do smernej časti do kap. 
č.13.2. v Návrhu opatrení. 

 

- na základe vyššie uvedeného, vás žiadame všetky investičné akcie (rodinných domov, HBV, priemyselných parkov, 
inžinierske siete ... ), ktoré budú navrhované v blízkosti prevádzkovanej diaľnice D1 predložiť na vyjadrenie NDS. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný do smernej časti do kap. č. 
13.2. v návrhu opatrení.  

NDS ďalej upozorňuje, že v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len cestný zákon)v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo 
miestne komunikácie alebo premávku na nich;  príslušný cestný správny orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR povoľuje v odôvodnených 
prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. V zmysle § 11 ods. 5 povolením výnimiek v cestnom 
ochrannom pásme nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácií.  V zmysle § 11 ods. 6 ak ide o povolenie 
výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra SR. V zmysle § 11 ods. 3 cestného 
zákona príslušný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom 
ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy a kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. NDS 
postupuje v zmysle platných všeobecne záväzných právnych a technických predpisov  a poskytnutých územno-technických informácií 
a v súlade s platným  návrhom ÚPN PSK. V prípade zmeny využitia takto posudzovaného územia pre bývanie t.j. na vonkajšie prostredie s 
budovami na trvalé bývanie je nutné individuálne posúdiť podľa rozsahu zámeru aké regulatívy vzhľadom ku požiadavkám na ochranu 
vnútorného prostredia budova priľahlého územia pred hlukom musia byť v danej lokalite prijaté. Avšak NDS upozorňuje, že bytové domy 
vybudované v blízkosti diaľnice D1, môžu byť vystavené zvýšeným hladinám hluku, ktoré NDS neplánuje riešiť a to z dôvodu, že poloha 
trasovania D1 s jej vplyvom na okolie je v súčasnosti zrejmá. NDS preto ďalej upozorňuje, že s budúcim funkčným rozširovaním navrhovanej 
lokality s funkciou bývania v blízkosti diaľnice D1 bude návrh protihlukových opatrení výhradne vecou na strane investora budúcej zástavby 
(napr. doplniť ochranný pás trvalo zelenej vegetácie stromov a kríkov prípadne inými vhodnými urbanisticko-architektonickými a dispozičnými 
riešeniami). NDS preto musí upozorniť, že dodatočné protihlukové opatrenia nebude možné nárokovať u správcu diaľnice D1. V zmysle § 11 
ods. 3 cestného zákona príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľnosti alebo 
zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby 
upravil povrch pôdy. 

Berie sa na vedomie  

NDS na základe zverejneného návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja požaduje upraviť nasledovné:   
-   V zmysle územnoplánovacích opatrení záverečného stanoviska MŽP požadujeme zapracovať do záväznej časti „V záujme 

ochrany obyvateľstva pred nepriaznivým pôsobením hluku z dopravy po diaľnici by bolo vhodné pristúpiť k zmenám 
v územnom pláne a v blízkosti diaľnice usmerniť budúci rozvoj územia tak, aby boli vytvorené širšie plochy izolačnej zelene, 
ktoré môžu čiastočne tlmiť nepriaznivý vplyv nadlimitného hluku v území“. 

Akceptuje sa, zapracované v záväznej časti do kapitoly 5. 
v reg. 5.2..  
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- Vypustiť mimoúrovňovú križovatku v blízkosti obce Lužany pri Topli pri Giraltovciach, s ktorou NDS neuvažuje. V správe o 
hodnotení nebola zakreslená a teda ani posudzovaná a vyhodnotená. Jej umiestnenie bolo z našej strany vyargumentované 
v priebehu vypracovania správy o hodnotení, čo bolo so strany MŽP SR akceptované a v záverečnom stanovisku sa už 
nespomína. Žiadame ju teda z ÚPN PSK vypustiť z grafickej a textovej časti a rešpektovať tak záverečné stanovisko MŽP SR. 

Akceptuje sa, mimoúrovňová križovatka je vypustená 
z grafickej časti, v textovej časti nebola uvedená. 

 

94 Národná diaľničná spoločnosť a.s., investičný odbor Prešov  Nezaslali písomné stanovisko   
95 Slovenská správa ciest Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   

96 Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest 
Košice  Nezaslali písomné stanovisko   

97 Správa a údržba ciest PSK, Prešov 02.05.2018 / 
SÚCPSK-VT/151/2018 
 

Vo svojom stanovisku má tieto pripomienky:   
- Požadujeme rešpektovať jestvujúce číslovanie ciest a ponechať ho aj z dôvodu evidencie hodnoty majetku (napr. uvádzate číslo 

cesty III/3624 v obci Dlhé Klčovo, v súčasností je to III/3621). 
Akceptuje sa, číslovanie ciest II. a III. je v grafickej aj textovej 
časti opravené. 

 

- S navrhovaným prepojením obcí, resp. predlžením ciest III. tried súhlasíme za dodržania podmienok TP 15/2013 (Usporiadanie 
cestnej siete). Akceptuje sa  

- Požadujeme rešpektovať existujúce trasovanie ciest II. a III. tried s ohľadom na ich budúce výhľadové rozšírenie, Akceptuje sa  
  -       Navrhujeme zapracovať do konceptu územného plánu PSK obchvat obce Tovarné a zároveň prebudovať križovatku ciest II/558 

a II/554 pred obcou Tovarné. 
Akceptuje sa čiastočne, prebudovanie križovatky je uvedené 
v smernej aj v záväznej časti v regulatívoch č. 9.3.5.15.2. 
a 1.1.5.14.2.  

Znovu prerokovaná pripomienka  
dňa 15.05.2019 na Ú PSK 

- Navrhujeme upraviť parametre cesty III/3635, tak aby bolo možné uvedenú cestu pretriediť na cestnú komunikáciu II. triedy z 
dôvodu dopravnej spojnice okresov Prešov a Vranov n. T. v území rekreačnej oblasti Domaša. 

Akceptuje sa  

98 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
99 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 02.05.2018 / 

30 530/2018/O Mo ÚVR 
Vo svojom stanovisku uvádzajú nasledovné:   

1. K strane č. 208 smernej časti: Z VN Starina bol rozhodnutím OUŽP Košice - vidiek v roku 1993 povolený odber 1000 l.s-1 - toto 
rozhodnutie bolo upravené a doplnené rozhodnutím OUŽF Košice - vidiek, č. ŽP-785/94-Ku, zo dňa 25.1.1995, Akceptuje sa,  kapitole č. 14. už bolo akceptované,   

2. K strane č.208 smernej časti: VVS je prepojená s Prešovským skupinovým vodovodom s využívaním najmä veľkokapacitných 
zdrojov (povrchov odber Tichý potok Torysa a prameň Vyšný Slavkov). Akceptuje sa, upravený text v smernej časti v kapitole č. 14.    

3. V rozsahu smernej časti žiadame neuvádzať SKV Medzilaborce -- Bardejov (napr. str. č. 209...). Príprava a realizácia stavby 
skupinového vodovodu v tejto trase nie je výhľadovo plánovaná. 

Akceptuje sa, v smernej časti v kapitole č. 14. je stavba 
vypustená.   

4. K strane č. 214 smernej časti: V povodí Torysy ukončiť rozostavanú skupinovú kanalizáciu a ČOV Drienov - Šarišské 
Bohdanovce – Nová Polhora. – Takáto stavba nebola doposiaľ začatá. 

Akceptuje sa, text je upravený v smernej časti v kapitole č. 14.   

5. K strane č. 215 smernej časti: Uvedená aglomerácia v okrese Stropkov - nad 2000 EO Svidník Akceptuje sa, text je upravený v smernej časti kapitole č. 14.   
6. V rozsahu textových častí elaborátu žiadame uvádzať terminus-technikus vodárenský vodný, ako súvisiaci so zásobovaním 

obyvateľstva pitnou vodou. (napr. vodárenská nádrž, zdroj, systém a pod .... ) Akceptuje sa, upravený text v v smernej časti kapitole č. 14.   

So schválením návrhu ÚPN VÚC Prešovského kraja súhlasíme, za predpokladu rešpektovania vyššie uvedených bodov.   
Naše vyjadrenie platí jeden rok odo dňa vydania a stanoviska platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.   

100 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad  Nezaslali písomné stanovisko   
101 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica  Nezaslali písomné stanovisko   
102 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštepný závod 

Piešťany 
26.04.2018 / 
CS SVP OZ PN 
36222/2018/2 
CZ 10938/220 

Vo svojom stanovisku oznamuje, že:   
Ku Konceptu Územného plánu sme vyjadrili listom č. CS SVP OZ PN 4540/2/2016 zo dňa 9.9.2016 a naďalej zostáva v platnosti. Berie sa na vedomie   
Do Smernej aj Záväznej časti predloženej územnoplánovacej dokumentácie požadujeme do príslušných kapitol doplniť a rešpektovať:   

- V zmysle vykonávacej normy STN 75 2102 je ochranné pásmo pozdĺž brehov vodných tokov v šírke od 4 m do 10 m 
obojstranne od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty ochrannej hrádze v závislosti od šírky vodného toku. V ochrannom pásme nie je dovolená 
orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcii zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, 
vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí. 

Akceptuje sa, text je doplnený do smernej časti v kapitole č. 
22.   

- Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné 
pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku 
sú pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10m od 
vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Akceptuje sa, text je doplnený do smernej časti v kapitole č. 
22.  

V súčasnosti náš podnik v rámci svojho Podnikového rozvojového programu investícií neplánuje, resp. nemá zaradené 
investičné akcie v súvislostí s úpravou vodných tokov v riešenom území, taktiež neplánuje riešiť protipovodňovú ochranu daného územia. Berie sa  na vedomie  

103 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštepný závod 
Košice 

24.04.2018 / 
CS SVP OZ KE 

Vo svojom stanovisku uvádza:   
Z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva má nasledovné pripomienky:   

- V kapitole 19.2. Voda na str. 279 žiadame vypustiť odkaz na stránku 
http:/vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&id=120&Itemid=127&lang=sk. Na predmetnej stránke nie sú uverejnené 
mapy povodňového rizika. 

Akceptuje sa, odkaz na stránku je vypustený.  

- V grafickej prílohe vodné hospodárstvo a v schéme záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je zakreslená 
navrhovaná ochranná hrádza vodného toku Topľa v úseku Hanušovce nad Topľou-Vranov nad Topľou a vodného toku Ondava 
v úseku Miňovce – Stropkov. Predmetný návrh ochranných hrádzí požadujeme z návrhu vypustiť. 

Akceptuje sa, navrhovaná ochranná hrádza je z návrhu 
vypustená je presunutá do výhľadu.  

- V grafickej prílohe vodné hospodárstvo sú zakreslené navrhované poldre. Upozorňujeme, že poldre vo Vranove nad Topľou, Fričke, 
Vyšnom Tvarožci a Lipanoch sú už vybudované. 

Akceptuje sa, poldre sú vypustené z grafickej  a textovej časti.   

 -       Medzi verejnoprospešné stavby požadujeme zaradiť stavby súvisiace s protipovodňovou ochranou - výstavba úprav korýt 
vodných tokov a ochranných hrádzi a ich rekonštrukcie. 

Akceptuje sa, zapracované v záväznej časti v regulatíve č. 
2.4.2.   

Z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením k predloženému návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja nemáme 
pripomienky. Berie sa  na vedomie  

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany a z hľadiska ochranných pásiem 
povrchových vodárenských zdrojov k predloženému návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja nemáme námietky. Berie sa  na vedomie  

K navrhovaným opatreniam v oblasti vodného hospodárstva máme tieto pripomienky:   
-  Využitie územia pre jednotlivé lokality v dotyku s vodnými tokmi v rámci projekčnej prípravy žiadame konzultovať so zástupcom 

SVP, š. p. OZ Košice. Berie sa  na vedomie  

 -      Rešpektovať pripomienky týkajúce sa používania termínov, úprav znení jednotlivých úloh, správnych názvov orgánov ochrany 
pred povodňami a o Súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch ... , atď., (bod 1 - 4) uvedené v našom stanovisku č. CS 
SVP OZ KE 1825/2016/169 zo dňa 27.9.2016. 

Akceptuje sa, smerná časť už bola upravená v návrhu v kap. 
č. 21.4.  
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- V grafickej prílohe vodné hospodárstvo je zakreslené ochranné pásmo (OP) povrchového vodárenského zdroja (VZ) Topľa - 
Giraltovce. Uvedené OP tohto VZ bolo zrušené LČ. 4/2013/00295/007/Kra zo dňa 22.7.2013, vydané OÚ ZP Bardejov. 
Predmetné OP VZ Topľa - Giraltovce žiadame z návrhu vypustiť. 

Akceptuje sa, OP VZ Topľa – Giraltovce je z grafiky 
vypustené.  

- V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými 
stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o 
ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami 
vôd, splaveninami a radom. 

Berie sa na vedomie  

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.Z. o vodách v znení neskorších predpisov 
nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou, Berie sa na vedomie  

104 Hydromeliorácie, š.p. Bratislava 06.07.2018 / 
1469-2/120/2018 
 

Vo svojom stanovisku oznamuje:   
Neskoršie vybavenie Vašej žiadosti bolo spôsobené rozsahom preverovaného území a ako aj overovaním kanálov v teréne, za 

čo sa Vám ospravedlňujeme. Berie sa na vedomie  

Vyjadrenie bude podkladom k schváleniu návrhu územnoplánovacej dokumentácie Prešovského samosprávneho kraja v zmysle 
ust. § 14 zákona č, 71í1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení a zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v úplnom znení. 

Berie sa na vedomie  

Hranica riešeného územia pre vypracovanie ÚPN PSK je totožná s administratívnou hranicou PSK. Z hľadiska správneho 
usporiadania je riešené územie súčasťou Prešovského kraja, ktorý má spolu s jedným vojenským obvodom celkom 665 správnych obci a je 
rozčlenený do 13 okresov. 

Berie sa na vedomie  

Ku konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja sme sa vyjadrili Listom č. 4924-2/120/2016 zo dňa 
16.12.2016. Berie sa na vedomie  

Vyjadrenie je k lokalitám navrhnutým na vyňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle výkresu č. 7 „Perspektívne použitie 
poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely" v M 1 : 1 00 000, ktoré sú vyznačené červenou prerušovanou čiarou: Berie sa na vedomie  

v okr. Bardejov 
Lokalita č.   10 v k. ú. Hutka - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   65 v k. ú. Dubinné - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   66 v k. ú. Lascov - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   67 v k. ú. Brezov - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 
Lokalita č.   68 v k. ú. Bartošovce - Osikov - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 

Berie sa na vedomie  

v okr. Humenné 
Lokalita č.   72 v k. ú. Porúbka - hranica KSK - navrhované funkčné využitie „komunikácia" Berie sa na vedomie  

v okr. Kežmarok 
Lokalita č.   74 v k. ú. Rakúsy - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.  75 v k. ú. Rakúsy - navrhované funkčné využitie "komunikácia" 
Lokalita č.   76 v k. ú.  Stráne pod Tatrami - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   78 v k. ú.  Stará Lesná - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   81 v k. ú. Ľubica - Ihľany - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 143 v k. ú. Veľká Franková - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  

Berie sa na vedomie  

v okr. Levoča 
Lokalita č.   51 v k. ú. Spišský Štvrtok - navrhované funkčné využitie „komunikácia"    

v okr. Poprad 
Lokalita č.   54 v k. ú. Starý Smokovec - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 134 v k. ú. Štrba - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 

Berie sa na vedomie  

v okr. Prešov 
Lokalita č.   20 v k. ú. Lipníky - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   92 v k. ú. Petrovany - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.    93 v k. ú. Kendice - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 
Lokalita č.   94 v k. ú. Drienovská Nová Ves - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 
Lokalita č.    95 v k. ú. Prešov - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   96 v k. ú. Prešov - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   97 v k. ú. Ľubotice - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č.   98 v k. ú. Fintice - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 101 v k. ú. Lažany - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 
Lokalita č. 102 v k. ú. Svinia - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 103 v k. ú. Kojatice - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 104 v k. ú. Ľubovec - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  

Berie sa na vedomie  

v okr. Sabinov 
Lokalita č.   23 v k. ú. Lipany - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 107 v k. ú. Krivany - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  

Berie sa na vedomie  

okr. Stará Ľubovňa 
Lokalita č.    24 v k. ú. Podolínec - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 111 v k. ú. Stará Ľubovňa - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 112 v k. ú. Jarabina - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 113 v k. ú. Litmanová - navrhované funkčné využitie „komunikácia“  
Lokalita č. 114 v k. ú. Kremná - navrhované funkčné využitie „komunikácia'"  
Lokalita č. 115 v k. ú. Mníšek n/P - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 

Berie sa na vedomie  

v okr. Stropkov 
Lokalita č. 116 v k, Ú. Oľšavka - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  Berie sa na vedomie  

v okr. Svidník 
Lokalita č.   29 v k. ú. Vyšný Mirošov - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 118 v k. ú. Krajné Čierno - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 119  v k. ú. Krajná Bystrá - navrhované funkčné využitie „komunikácia"  
Lokalita č. 120 v k. ú. Kečkovce - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 

Berie sa na vedomie  
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v okr. Vranov nad Topľou 
Lokalita č.   34 v k. ú. Benkovce - navrhované funkčné využitie „komunikácia" 
Lokalita č. 124 v k. ú. Sečovská Polianka - navrhované funkčné využitie "komunikácia" 

Berie sa na vedomie  

Po preverení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na lokalitách navrhnutých na 
vyňatie v zmysle výkresu č. 7 riešených v návrhu „Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja" v jednotlivých k. ú. sa nachádzajú 
nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.: 

Berie sa na vedomie  

- Lokality č. 20, 23, 24, 29, 66, 72, 74, 75, 81, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
118, 119, 120, 121, 134, 143 - komunikácie - v trase komunikácií neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej 
správe. 

Berie sa na vedomie  

- Lokalita č. 10 - komunikácia v k. ú. Nižná Polianka trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál krytý (evid. č. 5401 
092 010),  ktorý bol vybudovaný v r. 1986 o celkovej dĺžke 0,104 km v rámci stavby „OP Nižná Polianka“. Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 10 - komunikácia v k. ú. Hutka - v trase komunikácie neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej 
správe. Berie sa na vedomie  

- Lokalita č. 34 - komunikácia v k. ú. Benkovce trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál 05 (evid. č. 5413 047 005), 
ktorý bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 0,700 km v rámci stavby „OP JRD Benkovce", odvodňovací kanál 03 (evid. 
č. 5413 047 004), ktorý bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 0,409 km v rámci stavby „OP JRD Benkovce" a 
odvodňovací kanál 02 (evid. č. 5413 047 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 0,712 km v rámci stavby 
„OP JRD Benkovce" . 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 34 - komunikácia v k. ú. Tovarné trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál 03 (evid. č. 5413 082 004), ktorý 
bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 0,546 km v rámci stavby "OP JRD Tovarné" . Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 34 - komunikácia v k. ú. Sedliská trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál 01 (evid. č. 5413 087 005), ktorý 
bol vybudovaný v r. 1979 o celkovej dĺžke 1,890 km v rámci stavby „OP JRD Kladzany" a podzemné rozvody závlahovej 
vody - vetvy C a C1 vodnej stavby „ZP Tovarné" (evid. č. 5413 107), ktorá bola daná do užívania v r. 1983 s celkovou 
výmerou 99 ha. 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č.34 – komunikácia v k. ú. Majerovce trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál 01 (evid. č. 5413 084 004), 
ktorý bol vybudovaný v r. 1977 o celkovej dĺžke 2,095 km v rámci stavby „OP JRD V. Dlhá a Kladzany“. 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 51 - komunikácia v k. ú. Spišský Štvrtok trasa komunikácie sa nachádza v tesnej blízkosti ZČS stavebná časť- 
Spiš. Štvrtok (evid. Č. 5409 064 003) vybudovanej v rámci vodnej stavby „ZH JRD Spišský Štvrtok“ (evid. č. 5409 064), 
ktorá bola daná do užívania vr, 1967 s celkovou výmerou 99 ha. 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 54 - komunikácia v k. ú. Demjata - v trase komunikácie neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej 
správe. Berie sa na vedomie  

- Lokalita č. 54 - komunikácia v k. ú. Tulčík trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál krytý D (evid. č. 5407 154 018), 
ktorý bol vybudovaný v r. 1980 o celkovej dĺžke 0,082 km v rámci stavby „OP Tulčík". 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 65 - komunikácia v k. ú. Dubinné v trase komunikácie neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej 
správe. 

Berie sa na vedomie  

- Lokalita č. 65 - komunikácia v k. ú. Kurima trasa komunikácie sa nachádza v blízkosti odvodňovacieho kanála Hrabské 
(evid. č. 5401 081 013), ktorý bol vybudovaný v r. 1982- o celkovej dĺžke 0,693 km v rámci stavby „OP Kurima" a 
odvodňovacieho kanála Vivany (evid. č. 5401 081 007), ktorý bol vybudovaný v r. 1981 o celkovej dĺžke 0,810 km v rámci 
stavby „OP Kurima" . 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 65 - komunikácia v k. ú. Nemcovce/Kučín trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál Mlynisko (evid. č. 5401  
081 010), ktorý bol vybudovaný vr, 1981 o celkovej dĺžke 1,250 km v rámci stavby „OP Kurima"; odvodňovací kanál Za 
Mlákou (evid. č. 5401 081 016), ktorý bol vybudovaný vr. 1982 o celkovej dĺžke 0,721 km v rámci stavby "OP Kurima" a 
odvodňovací kanál Strýčkov (evid. č. 5401 081 014), ktorý bol vybudovaný v r, 1982 o celkovej dĺžke 0,160 km v rámci 
stavby "OP Kurima". 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 65 - komunikácia v k. ú. Marhaň - v trase komunikácie neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej 
správe. 

Berie sa na vedomie  

- Lokalita č. 67 - komunikácia v k. ú. Brezov trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál (evid. č. 5401 021 001), ktorý bol 
vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke 0,902 km v rámci stavby „OP Lascov 2'". Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 68 - komunikácia v k. ú. Osikov trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál Farský (evid. č. 5401 099 009), 
ktorý bol vybudovaný v r. 1987 o celkovej dĺžke 0,804 km v rámci stavby „OP JRD Osikov". Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 76 - komunikácia v k. Ú. Stráne pod Tatrami trasa komunikácie sa nachádza v blízkosti odvodňovacieho 
kanála 03 (evid. č. 5406 138 007), ktorý bol vybudovaný v r. 1983 o celkovej dĺžke 0,526 km v rámci stavby "OP Kežmarok 
1“. 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 76 - komunikácia v k. ú. Mlynčeky - v trase komunikácie neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v 
našej správe. Berie sa na vedomie  

- Lokalita č. 78 - komunikácia v k. ú. Stará Lesná trasa komunikácie križuje podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu B 1-1 
DN 150 vodnej stavby „ZP SŠM Veľká Lomnica" (evid. č. 5406 148), ktorá bola daná do užívania v r. 1987 s celkovou 
výmerou 632 ha. 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 96 - komunikácia v k. ú. Solivar trasa komunikácie sa nachádza v tesnej blízkosti odvodňovacieho kanála C2 
(evid. č. 5407 082 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 0,737 km v rámci stavby „OP ŠM Solivar", 

Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 96 - komunikácia v k. ú. Ruská Nová Ves - v trase komunikácie neevidujeme žiadne hydromelioračné 
zariadenia v našej správe. Berie sa na vedomie  

- Lokalita č. 124 - komunikácia v k. ú. Sečovská Polianka trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál Parchovany (evid. č. 
5412 031 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1962 o celkovej dĺžke 2,400 km v rámci stavby „OP Parchovany 1". Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Lokalita č. 124 - komunikácia v k. ú. Stankovce trasa komunikácie križuje odvodňovací kanál Poľanský (evid. č. 5412 015 
002), ktorý bol vybudovaný v r. 1968 o celkovej dĺžke 1,900 km v rámci stavby „OP Stankovce - Višňov". Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  

- Zároveň Vás upozorňujeme, že na lokalitách č, 10, 29, 64, 66, 67, 121, 34, 78, 51, 96, 54, 76, 68, 124, 24, 75, 102, 98, 20 
je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. Akceptuje sa, zapracované do smernej časti do kap. č. 24.  
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V prílohe Vám zasielame situácie v M 1 : 10 000, M 1 : 7 000, v M 1 : 17 000 s orientačným vyznačením záujmového územia závlahy, 
podzemného závlahového potrubia, závlahovej čerpacej stanice, riešených komunikácií a drenáže a situácie v M : 3 000, v M : 24 000, 1: 
12 000 (2x), v M 1 : 18000, v M 1 : 8000 (2x), v M 1 : 7000 a v M 1 : 17 000 s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov, riešených 
komunikácií a drenáže. Zároveň Vás upozorňujeme, že zákres lokalít je vyznačený len orientačne z dôvodu nepresnosti trás na veľkej 
mierke. 

Neakceptuje sa Znovu prerokované pripomienky 
dňa 05.04.2019. na Ú PSK. 

Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahových stavieb Vám k nahliadnutiu poskytne a ich vytýčenie v teréne ako aj identifikáciu odvodňovacích 
kanálov, hlavne krytých v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice - 
kontaktná osoba Ing. Makranská, č. t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č. t. 0948914343. 

Berie sa na vedomie  

-   Závlahovú stavbu - záujmové územie závlahy, závlahovú čerpaciu stanicu a podzemné závlahové potrubie s nadzemnými 
objektmi žiadame rešpektovať. S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho 
ochrannom pásme nesúhlasíme. 

Akceptuje sa čiastočne, zapracované do záväznej časti do 
regulatívu č.10.5.9. a v smernej časti v kap. č.24. 

Znovu prerokované pripomienky 
dňa 05.04.2019.na Ú PSK 

V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas so 
zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákonač.220/2004 Z. z. a následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 
uvedeného zákona, žiadame správny orgán, aby v rozhodnutí zaviazal vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebného konania 
na príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby  so š.p. Hydromeliorácie - Odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na základe 
predloženej dokumentácie a odborného posúdenia určí stavebníkovi jednu z podmienok. stanovených v bodoch: 

Berie sa na vedomie  

a) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto preukazuje 
žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š.p.), zaviazať vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebného 
konania majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového 
potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 
v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k  
činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj 
časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete; 

Berie sa na vedomie  

b) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala 
naďalej využiteľná, zaviazať vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa 
schválenej PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie 
a prevzatie realizovanej preložky potrubia bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Vybudovaná preložka bude 
správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii; 

Berie sa na vedomie  

c) ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazať vlastníka stavebných pozemkov o rešpektovanie 
jestvujúceho závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude 
stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky, 
Zároveň požadujeme zaviazať vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových 
činností a nevyhnutných opráv (Zákon o vodách č. 364/2004). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 
6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami". V prípade poškodenia majetku štátu, ku 
ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa – stavebníka. 
Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za škody na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na 
závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní. 

Berie sa na vedomie  

d) Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š.p.   
 Ďalej vo svojom stanovisku uvádzajú:   

- Taktiež odvodňovacie kanále žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie územného plánu a realizácii stavieb 
rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary u otvorených kanálov a 5m od osi krytých kanálov. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný do smernej časti do kap. č. 
22. 

 

- Križovanie komunikácie so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 
73 6961. „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z roku 1983, Berie sa na vedomie  

- Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanálov je nutné konzultoval' s Odborom správy a prevádzky HMZ nášho 
š.p., Berie sa na vedomie  

- Projektové dokumentácie stavieb, ktoré sa dotknú hydromelioračných zariadení v našej správe žiadame predložiť na 
odsúhlasenie. Berie sa na vedomie  

- Územné plány v jednotlivých katastrálnych územiach Prešovského samosprávneho kraja žiadame predložiť na posúdenie, 
nakoľko v nich evidujeme hydromelioračné zariadenia. Berie sa na vedomie  

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia Berie sa na vedomie  
105 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava 19.04.2018 / 

PS/2018/006026 
Vo svojom stanovisku oznamuje:   

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR v súčasností zálohuje v územnoplánovacej dokumentácii Prešovského 
samosprávneho kraja územné rezervy pre plánovanú výstavbu nových prenosových vedení 400 kV v nasledovnom rozsahu:   

1/ koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v súbehu s vedeniami V407 Liptovská Mara - Spišská Nová Ves a V408 Spišská 
Nová Ves - Lemešany, z dôvodu zdvojenia severnej vetvy. Akceptuje sa  

2/ koridor existujúceho vedenia WN 220 kV V273 v úseku Liptovská Mara - Lemešany a to pre výstavbu nového 2x400 kV 
vedenia ZVN, pričom sa koridor rozšíri zo súčasných 55m na 80m vrátane ochranného pásma, z dôvodu zdvojenia severnej 
vetvy. 

Akceptuje sa  

3/ koridor existujúceho vedenia VVN 2x220 kV V071/072 Lemešany - Voľa pre výstavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN, pričom 
sa koridor rozšíri zo súčasných 60m na 80m vrátane ochranného pásma. Akceptuje sa  

Z dôvodu prípravy predmetných stavieb SEPS z vlastnej iniciatívy rozhodla zabezpečiť také územnotechnické štúdie, ktoré určia relevantné 
trasy pre ďalšie zálohovanie potrebné k realizácii plánovaných investičných zámerov. Úlohou týchto územnotechnických štúdií bol prieskum 
územia, v ktorých sú obsiahnuté križovania s cestami, železnicou, vodnými tokmi, potrubiami a kolízie so zastavanými územiami a inými 
obmedzeniami, ale aj získanie stanovísk dotknutých obcí, správcov a prevádzkovateľov inžinierskych sieti.  

Berie sa na vedomie  

Nové vedenie 2x400 kV sa uvažuje zrealizovať v konfigurácii DONAU so šírkou koridoru 80m. Presné trasovania oboch koridorov Vám vo 
formáte „dgn" zasielame na CD nosiči. Akceptuje sa  
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Územnotechnické štúdie, ktorých koridory žiadame zapracovať do územného plánu Prešovského samosprávneho kraja: 
„Posúdenie koridorov plánovaných vedení 2x400 kV pre určenie konečného koridoru na zdvojenie severnej vetvy v úseku Est.  L. 
Mara po Est. Sp. N. Ves" 
„Posúdenie koridorov zálohovaných na výstavbu vedenia 2x400kV pre zdvojenie severnej vetvy v úseku Est. Spišská Nová Ves – 
Est. Lemešany", 

Akceptuje sa  
  

Výsledkom týchto územnotechnických štúdií je vytýčenie relevantnej trasy jedného koridoru vedenia 2x400kV potrebného pre zdvojenie 
severnej vetvy prenosovej sústavy SR v trase Est. Liptovská Mara – Est. Spišská Nová Ves - ESt Lemešany. Odbor regionálneho rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja sa k predmetným štúdiám vyjadril listami: ,,04436/2017/0DDUPZP-2" zo dňa: ,,30.05.2017“ a 
,,03059/2018/0DDVPZP-2" zo dňa: „01.02.2018“. 

Berie sa na vedomie  

V prípade otázok, alebo ak budete považovať za prínosné, resp. potrebné nahliadnuť do niektorej z územnotechnických štúdii, tak nás 
neváhajte kontaktovať emailom (jozef.mikus@sepsas.sk), alebo telefonicky na vyššie uvedenej klapke. Berie sa na vedomie  

106 Slovenské telekomunikácie, š.p., Poštová 18, Košice   Nezaslali písomné stanovisko   
107 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava 13.04.2018 / 

PS/2018/006026 
 

Vo svojom stanovisku uvádza:   
1. K návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja nemá pripomienky Berie sa na vedomie  
2. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení v riešenom. území Prešovského samosprávneho kraja považujeme za 

informatívne vzhľadom k použitej mierke mapového podkladu spracovania časti energetika. Trasovanie plynárenských zariadení, 
vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany, regulačných a prepúšťacích staníc a pod.) bude v rámci 
vypracovania územnoplánovacej dokumentácie samostatných obcí spadajúcich do Prešovského samosprávneho kraja 
spresnené a zakreslené v podrobnejších mapových, pokladoch vrátane ochranných, a bezpečnostných pásiem vyplývajúcich z 
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Berie sa na vedomie 

 

3. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP") existujúcich plynárenských 
zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP" a „BP" a 
obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D. 

Akceptuje sa, už bolo akceptované v smernej časti v kapitole 
č. 22. 

 

4. Zriaďovať stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom a 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete za podmienok 
ním určených. 

Akceptuje sa, zapracované v smernej časti do kapitoly č. 8  
 

5. SPP - distribúcia a.s. Bratislava v súčasnosti v rámci územia Prešovského samosprávneho kraja nemá vlastné rozvojové zámery. Berie sa na vedomie  
6. Plynofikácia uvažovaných území v rámci Prešovského samosprávneho kraja bude riešená koncepčne v súlade s podmienkami, 

vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP - distribúcia a.s. Bratislava, 
ako prevádzkovateľa siete. 

Berie sa na vedomie 
 

7. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné 
kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie. Berie sa na vedomie  

8. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z . o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme 
plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre 
územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, 
informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa 
posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk . 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v smernej časti do kap. č. 
22  

 

9. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej 
dokumentácie vybavuje: Spp - distribúcia, a.s., oddelenie stratégie siete ~ koncepcia a hydraulika MS, Spp - D, Mlynské Nivy 
44/b 825 II Bratislava 26, pracoviská v Poprade Ing. Vincent Bukovinský a Košiciach Ing. Jozef Szamosi 

Berie sa na vedomie 
 

10. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, 
regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba 
poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk 

Berie sa na vedomie 
 

11. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Nie je súhlasným 
vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k 
uskutočneniu stavieb v riešenom území. 

Berie sa na vedomie 
 

Stanovisko spoločnosti SPP _ distribúcia a.s. Bratislava nenahrádza stanovisko spoločnosti EUSTREAM a.s. Bratislava, Votrubova 11/A821 
09 Bratislava 

Berie sa na vedomie, trasa plynovodu bola schválená v roku 
2017 v Zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Prešovského kraja 
2017 a do návrhu ÚPN PSK  boli údaje zapracované presne 
podľa tejto  územnoplánovacej dokumentácie a podľa výkresov 
k územnom konaniu stavby plynovodu.. 

 

108 Orange Slovensko a.s., Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
109 Slovak Telecom, a.s. Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
110 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
 
 
Spracovali:  
Za obstarávateľa: Ing. Katarína Ježová  
Za spracovateľa:  Ing. arch. Jozef Kužma  
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Územno-plánovacia dokumentácia: 
 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja 
Návrh 

 
 

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 
 
 

 
 

TABUĽKA č. 5 
 

Por. 
čís. Orgány verejnej správy, podnik. subjekty, verejnosť Stanovisko 

zo dňa /č. Pripomienky a stanoviská Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk po 
znovu prerokovaní Poznámka 

Dotknuté právnické  osoby 
111 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica  Nezaslali písomné stanovisko   
112 ŠOP SR, správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba  Nezaslali písomné stanovisko   
113 ŠOP SR, správa národného parku Nízke Tatry, Banská Bystrica 12.04.2018 / 

NAPANT/31-
006/2018 

Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
 V rámci predloženého návrhu ÚPN PSK neevidujú skutočnosti, zámery a návrhy, ktoré by v územnej pôsobnosti S-NAPANT boli v priamom 
rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny. 

Berie sa na vedomie  

K samotnému zneniu návrhu (Smerná a Záväzná časť) ÚPN PSK majú nasledovné pripomienky, ktoré sú v zásade zhodné s pripomienkami 
ku konceptu, nakoľko neevidujú  ich akceptáciu: 

  

- Kapitola 23. Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem a chránených území  nereflektuje „pohľad na krajinu", teda 
krajinársky  aspekt, čo je v prípade územnoplánovacej dokumentácie obzvlášť  potrebné. Navyše z tejto kapitoly vypadol (oproti 
konceptu) prehľad a vymedzenie chránených území ochrany prírody v zmysle zákona  č.  543/2002 Z. Z.  Bolo by žiaduce aspoň 
odkázať na príslušnú kapitolu 16. 

Akceptuje sa, odkaz na prehľad a vymedzenie chránených 
území je doplnený v kap. č. 22. 

 

- Vo výkrese 6. Ochrany prírody absentuje územie NATURA 2000 SKUEV1310  Kráľovohoľské Tatry,  zrejme však z dôvodu 
mierky výkresu. 

Akceptuje sa,  doplnené  do grafickej časti.  

-     Uvažovaná VN Garajky nie je v súlade so záujmami ochrany prírody Národného parku Nízke Tatry, čo Správa NAPANT 
deklarovala vo všetkých dotknutých stanoviskách v minulosti. VN Garajky je uvažovaná vo viacerých častiach  smernej aj 
záväznej časti dokumentu. 

Neakceptuje sa, bolo rešpektované platné znenie ÚPN VÚC 
Žilinského kraja. 

Znovu prerokované pripomienky 
dňa 16.05.2019 na Ú PSK. 

- V oblasti ochrany prírody vid' kap. 6.1.3. Záväznej časti (v koncepte sme takto pripomienkovali bod 5.2.3. bol ponechaný zámer 
prepájania koncových obcí verejnými účelovými komunikáciami, cit: „V územiach Natura 2000 a v ostatných chránených 
územiach so 4.a 5. stupňom územnej ochrany neprepájať koncové obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými 
účelovými lesnými a poľnými komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území" (doplnená zmena oproti 
konceptu). Máme za to, že takéto riešenie je v rozpore so záujmami ochrany prírody v územiach s vyšším stupňom ochrany. 

Akceptuje sa inak, text regulatívu 6.1.3. je preformulovaný 
tak, že už nerieši prepojenia obcí účelovými komunikáciami. 

 

- Detto v oblasti cestnej infraštruktúry (viď. body  9.3.7.8.,  9.3.7.9. a 9.3.7.10.  Záväznej časti) Akceptuje sa,  reg. č. 9.3.7.8, 9.3.7.9. a 9.3.7.10. sú 
vypustené . 

 

- V oblasti výstavby veterných elektrární upozorňujeme na rozpor v bodoch 10.6.19. Zamedziť výstavbu elektrární  a 10.8.3.1. – 
12. kde je definované len obmedzenie pre rôzne druhy území. Všeobecne definované zásady smernej časti pre výstavbu MVE, 
solárnych (fotovoltaických) zdrojov, veterných parkov a veterných elektrární, elektrární na biomasu a pestovanie monokultúr 
rýchlorastúcich energetických drevín a energetických rastlín plantážovým spôsobom je potrebné jednoznačne preniesť do 
záväznej časti. 

Akceptuje sa inak,  text je upravený v smernej časti  a 
v záväznej časti je reg. č. 10.6.19. je vypustený na základe 
pripomienky od MDV SR. Regulatívy č. 10.8.3.1. – 12 sú 
ponechané. Čo sa týka elektrární na biomasu to bude riešené 
v rámci EIA posudzovania konkrétnych zámerov a pestovanie 
monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a 
energetických rastlín plantážovým spôsobom nepodlieha 
územnému plánovaniu. 

 

114 ŠOP SR, správa národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves  Nezaslali písomné stanovisko   
115 ŠOP SR, správa PIENAP, Spišská Stará Ves       26.04.2018 / 

PIENAP/108-
003/18 

Vo svojom stanovisku majú k predmetnému dokumentu nasledovné pripomienky a požiadavky:   
V Návrhu,  Záväzná časť ÚPN PSK:   

- Bod 4.13. „Územie bývalého VO Javorina funkčne využiť pre rozvoj rekreácie, rekreačného bývania a ubytovania ... " je v rozpore 
napr.. s. bodom 4.11., bodom 4.31., bodom 4.33., ale aj 2.2.2., 2.2.3. a 2.2.2.4. Správa PIENAP-u opakovane nesúhlasí s 
rekreačným bývaním, obnovou dedín a osád v CHVÚ Levočské vrchy. Takéto aktivity spejú k fragmentácii územia Levočských 
vrchov. K narušeniu migračných trás živočíchov a to od obojživelníkov po veľké cicavce a niektoré druhy vtákov, ďalej vyvolávajú 
požiadavku na budovanie dopravnej siete, telekomunikačnej siete a pod. Navrhované aktivity v CHVÚ Levočské vrchy sú aj v 
rozpore napr. s bodom 5.11., 6.3.1. a pod. 

Neakceptuje sa Znovu prerokovania 
neakceptovaných pripomienok z 
08.11.2018 v Prešove, z 
18.02.2019 v Banskej Bystrici 
a zo 16.07.2019 v Spišskej Starej 
Vsi. Dohodnuté až na základe 
stanoviska MŽP SR ako 
nadradeného orgánu zo dňa 18. 
06.2019. 

- Z bodu 4.15.3.4. vypustiť slovo vyhliadok, ktoré zvádza k živelnému budovaniu vyhliadkových veži v krajine. Akceptuje sa, regulatív 4.15.3.4. je vypustený   
- Bod 6.1.3. Správa PIENAP-u opakovane upozorňuje na nezmyselnosť prepájania koncových obcí v akomkoľvek stupni ochrany, 

príp. či územia sú alebo nie sú zaradené v sústave NATURA 2000.  Nie je možné nastaviť na takúto aktivitu  paušálny regulatív. 
Narúša krajinnú štruktúru, biocentrá, biokoridory, vyvolá fragmentáciu územia. Regulatív podporuje kategorizáciu cestnej siete 
napr. Levočských vrchov a Spišskej Magure, s ktorou Správa PIENAP-u dlhodobo z objektívnych dôvodov zásadne nesúhlasí, 
Dôvody uvádzame v predchádzajúcich stanoviskách a na ústnych konaniach. Požadujeme tento regulatív aj regulatív o prepojení 
koncových obci z návrhu vylúčiť. 

Neakceptuje sa  
 

Znovu prerokovania 
neakceptovaných pripomienok z 
08.11.2018 v Prešove, z 
18.02.2019 v Banskej Bystrici 
a zo 16.07.2019 v Spišskej Starej 
Vsi. Dohodnuté až na základe 
stanoviska MŽP SR ako 
nadradeného orgánu zo dňa 18. 
06.2019. 

- Bod 6.1.8.  Návrh ÚPN prevzal podklady RÚSES okresu Stará Ľubovňa a RÚSES okresu Poprad neaktualizovaný min. 20 rokov. 
Oba dokumenty sú vzhľadom k dnešným poznatkom neaktuálne. Požadujeme, aby tak vážny dokument ako predkladaný ÚPN 
PSK pracoval s aktuálnymi údajmi. 

Berie sa na vedomie, boli zapracované najaktuálnejšie platné  
dostupné podklady RÚSES-ov. Boli opravené RÚSES-y pre 
okres Humenné a okres Medzilaborce podľa platných  
podkladov od  Správy CHKO Východné Karpaty 
v Medzilaborciach.  

 

- Do bodu 7.13. na koniec vety doplniť „a výškových stavieb". V mnohých prípadoch, kde už existujú vybudované komíny, 
telekomunikačné stožiare, veže sa nevyužívajú na prenos GSM signálu, ale budujú sa nové výškové stavby. 

Akceptuje sa, doplnené do reg. 7.13.  
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- Bod 9.3.5.6. Správa PlENAP-u nesúhlasí s obchvatom obce Červený Kláštor, zasiahne biotopy a druhy európskeho a národného 
významu, naruší krajinnú štruktúru, zamedzí rozvoju tzv. mäkkých foriem turizmu. Požadujeme vypustiť z návrhu. 

Akceptuje sa, obchvat je vypustený zo smernej, záväznej  a 
grafickej časti  

 

- Body 9.3.6.13.3. a 9.3.6.13.4. sú uvedené dvakrát pri rôznych cestných spojeniach. Požadujeme opraviť v následnosti bodov, a 
zároveň vyhodiť z návrhu UPN PSK. 

Akceptuje sa, reg.  9.3.6.13.3. a 9.3.6.13.4. sú vypustené  

- K nezmyselnosti a opakovanému odvolávaniu sa na prepojenie koncových obci sa Správa PIENAP-u niekoľko krát vo svojich 
stanoviskách vyjadrovala. Uvedené na prepojenie koncových obcí nerešpektujú body Návrhu napr. 5.11., 6.1.8., 6.1.14., 6.1.15. 

Berie sa na vedomie, či sú návrhy prepojenia obcí cestami III. 
triedy s uvedenými regulatívmi preukáže EIA posudzovanie.  

 

- Opakovane požadujeme z návrhu z textovej a grafickej časti odstrániť prepojenia koncových obcí Ľubica – Ihľany, Ľubica - 
Levočská dolina, Vlkovce - Dlhé Stráže, Veľká Franková - Kacwin, obchvat obce Jarabina, Litmanová - Kamienka, Sulín - 
Kremná a ďalšie. Dôvody sme rozpísali a uviedli vyššie. 

Akceptuje sa čiastočne,  z návrhu ÚPN PSK sú vypustené  
cestné prepojenia obcí Ľubica – Ihľany, Ľubica - Levočská 
dolina, Vlkovce - Dlhé Stráže, Veľká Franková – Kacwin.  

Znovu prerokovanie pripomienok 
a zo 16.07.2019 v Spišskej Starej 
Vsi.  

- V grafickej časti sa nachádza aj prepojenie Veľká Franková - Ždiar a Osturňa - Ždiar. Požadujeme z návrhu odstrániť. Akceptuje sa čiastočne, zostalo len jedno prepojenie Ždiar – 
Osturňa navrhované ako výhľad a jeho trasovanie bolo 
presunuté do koridoru už vybudovanej protipožiarnej cesty.  

Znovu prerokovanie pripomienok 
a zo 16.07.2019 v Spišskej Starej 
Vsi. 

- V Bode 9.10.1.3. písm. j) Stráňany - Jaworky a písm. k) Vel'ký Lipník - Szlachtowka je nesúlad s grafickou časťou, kde tieto 
prechody figurujú aj ako prechody pre cyklistov. Požadujeme zosúladiť grafickú a textovú časť, Navrhované prechody môžu 
slúžiť len ako prechody pre peších, ako je to v textovej časti. 

Akceptuje sa, je upravené označenie peších  priechodov  
v grafickej časti vrátane legendy  

 

- Bod 10.5.13. požadujeme tento bod vypustiť, alebo ho konkretizovať, v opačnom prípade bude nepriamo vyvolávať ťažbu štrku, z 
odvolávaním sa na tvorbu rybníkov a účelových vodných nádrži. 

Neakceptuje sa, výstavba rybníkov a účelových vodných 
nádrží je jedným z opatrení zadržiavania vody v území.  

Znovu prerokovanie pripomienok 
a zo 16.07.2019 v Spišskej Starej 
Vsi. 

- Bod 1.1.18. časť obchvat Červeného Kláštora požadujeme vypustiť z návrhu. Akceptuje sa, obchvat je vypustený z textovej aj z grafickej 
časti. 

 

- Body 1.1.52. na str. 41 cesty III. tr. prepojenie (koncovej/ých) obce/í sme sa už vyjadrovali vyššie. Neakceptuje sa, z návrhu ÚPN PSK sú vypustené  cestné 
prepojenia obcí Ľubica – Ihľany, Ľubica - Levočská dolina, 
Vlkovce - Dlhé Stráže, Veľká Franková – Kacwin. 

Znovu prerokovanie pripomienok 
a zo 16.07.2019 v Spišskej Starej 
Vsi. 

Návrh riešenia: 
Na časti ÚP, ktoré sú pre ochranu prírody problematické, sme poukázali už v našich stanoviskách napr. PIENAP/126/15 zo dňa 

7.4.2015 a PIENAP/464/16 zo dňa 6.10.2016. Keďže po preštudovaní predloženej dokumentácie sú tieto zámery opäť premietnuté do 
záväznej aj grafickej častí, navrhujeme tento problém riešiť spoločným rokovaním za účastí dotknutých subjektov - navrhovateľ, OÚ Prešov, 
odbor starostlivosti o ŽP a Štátna ochrana prírody SR. 

Akceptuje sa  Znovu prerokovania 
neakceptovaných pripomienok z 
08.11.2018 v Prešove 
a z 18.02.2019 v Banskej Bystrici 
a Dohodnuté až na základe 
stanoviska MŽP SR ako 
nadradeného orgánu zo dňa 18. 
06.2019. 

116 ŠOP SR, správa národného parku Poloniny, Stakčín 12.04.2018 /  
NP PO/101-
004/2018  

Vo svojom elektronicky zaslanom stanovisku uvádzajú nasledovné:   
Identifikácia územia a charakter činnosti 
Hranica riešeného územia je vymedzená na juhu a západe administratívnou hranicou s Košickým, Banskobystrickým a Žilinským krajom, na 
severe a východe štátnou hranicou s Poľskou republikou a Ukrajinou. Správa NP Poloniny sa vyjadruje len k návrhom priestorového 
usporiadania a funkčného využívania v kompetenčnom území Správy NP Poloniny. 

Berie sa na vedomie 
 

Zo záväzných regulatívov, týkajúcich sa najmä územia okresu Snina: 
I.   Záväzné regulatívy územného rozvoja PSK 
4.10 Zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Národného parku Poloniny bez ich výrazného plošného 

rozširovania s dôrazom na limity únosnosti územia. 
6.1.2. Rešpektovať a zohľadňovať veľkoplošné chránené územia prírody (NP Poloniny) ako aj legislatívne vymedzené a navrhované 

maloplošné chránené územia prírody ležiace na území PSK. 
1.2.2 Podporovať rozvoj centier osídlenia podľa KURS: 
1.2.2.5.  3. skupiny, 1. podskupiny – Snina 
1.2.5. Podporovať rozvojové osi podľa KURS: 
1.2.5.2.4. vihorlatskú rozvojovú os: Humenné – Snina – hranica s Ukrajinou. 
1.2.13. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch .... Snina, ... 
9.3.4. Chrániť územný koridor a realizovať cesty I. triedy: 
9.3.4. cesta I/74: obchvaty obce .... Dlhé nad Cirochou, mesta Snina a obcí Kolonica, Ladomírov, Ubľa s úpravou parametrov celého 

úseku cesty v trase podľa Štúdie realizovateľnosti pre stavbu „Cesta I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa (z roku 2016) obstaranej SSC – 
IVSC Košice. 

9.3.5. Chrániť územný koridor a realizovať cesty II. triedy. 
9.3.5.12 cesta II/558: 
9.3.5.12.1.  úpravu parametrov a predĺženie cesty v úseku Ulič – hranica Ukrajina (Zbriď). 
9.5.3.12.2.  náhradné nové cestné prepojenie Ublianskej a Uličskej doliny z dôvodu zrušenia úseku cesty Jalová – Starina – Príslop pre jej 

kolíziu s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany Vodárenskej nádrže Starina. 
9.5.3.14. cesta II/567: 
9.3.5.14.1. preložku v úseku Nižná Jablonka – Hostovice, 
9.3.5.14.3. úpravu parametrov v úseku Hostovice, Pčoliné – Snina, 
9.10.1. Chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných komunikácií pretínajúcich štátnu hranicu bez kontroly, vnútri 

schengenského priestoru na úseku hranice s Poľskom a to: 
9.10.1.3. pešie a cyklistické komunikácie pretínajúce štátnu hranicu, turistické a pre prihraničný styk: 
 l) Osadné – Balnica, peší, cyklisti, 
 m) Ruské – Roztoky Górne, peší, cyklisti. 
9.10.2. chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových kontrolovaných hraničných priechodov na schengenskej hranici na 

úseku hranice s Ukrajinou, a to: 
a) Ubľa – Malyj Bereznyj, medzinárodný colný priechod, VŠS, cestný, na ceste I/74, osobná doprava, nákladná doprava do 3,5 

t, návrh na nákladnú dopravu bez obmedzenia, 
b) Ulič – Zabriď, návrh na rekonštruovanej ceste II/558, do 3,5 t,  

10.5.24. Pri príprave, realizácii, posudzovaní a povoľovaní výstavby vodných stavieb s energetickým využitím (vodné elektrárne) 
postupovať v súlade „Aktualizáciou koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do 
roku 2030“, kde sú uvedené kritériá na výber vhodných profilov a environmentálne požiadavky a všeobecné zásady a podmienky 
pre procesy prípravy, posudzovania, povoľovania, realizácie a prevádzkovania malých vodných elektrární, vrátane lokalít 

Berie sa na vedomie 
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NATURA 2000. 
10.5.25. Rešpektovať stavby a realizáciu protieróznych opatrení na prítokoch a v PHO VN Starina v súlade s rozhodnutím o využívaní 

PHO VN Starina a potrebami tohto významného vodného zdroja.   
10.6.10. Rezervovať koridor pre zmenu napájania existujúcej elektrickej stanice Snina po zmene bude vedením Vranov – Snina, ktoré sa 

zrekonštruuje na dvojité a zrekonštruuje na dvojité a zaústi sa do existujúcej elektrickej stanice Humenné. 
10.6.11. Rezervovať územie a koridor 2x 110 kV napájanie ES Sobrance/KSK – Snina/PSK 
10.7.2.1. Rešpektovať koridory pre rekonštrukciu VTL plynovodov: 
10.7.2.1.3. VTL DN 300 PN 40 Humenné – Snina, 
10.7.2.2. Chrániť koridory pre výstavbu VTL plynovodov: 
10.7.2.2.2.  VTL DN 100 Stakčín – Ladomírov,  
10.7.2.3. Chrániť koridory pre výstavbu STL plynovodov. 
10.7.2.3.5.   STL Stakčín – Kolonica – Ladomírov – Ubľa – Ulič, 
10.7.2.3.12  STL Ubľa – Klenová Ruská Volová – Brezovec, 
10.7.2.3.13. STL Ubľa – Ulič – Uličské Krivé – Zboj – Nová Sedlica, 
10.7.2.3.15. STL Ulič – Kolbasov – Príslop, Topoľa – Runina, 
10.7.2.3.14. STL Stakčín – Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka, 
10.7.2.3.15. STL Ubľa – Dúbrava – Strihovce, 
II. Verejnoprospešné stavby 
1.1.11. cesta I/74: obchvaty .... Dlhé nad Cirochou, mesta Snina a obcí Kolonica, Ladomírov, Ubľa s úpravou parametrov celého úseku 

cesty v trase podľa Štúdie realizovateľnosti pre stavbu „Cesta I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa (z roku 2016) obstaranej SSC – IVSC 
Košice. 

1.1.23. cesta II/567: preložka cesty v úseku Nižná Jablonka – Hostovice. 
1.1.52. cesta III. triedy prepojenie (koncovej/ých) obce/í: 
1.1.52.38.   Osadné III/3887 – hranica PL (Balnica) – podmienené procesom EIA. 
1.4.3. Stavby cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy 
1.5.1 Stavby chodníkov pre chodcov okolo ciest I., II. a III. triedy 
2.2.2.10. Stavba zmeny napájania existujúcej elektrickej stanice Snina, ktorá je v súčasnosti napájaná 110 kV vedením z Vranova. 

Napájanie ES Snina po zmene bude vedením Vranov – Snina, ktoré sa zrekonštruuje na dvojité a zaústi sa do existujúcej 
elektrickej stanice Humenné, keďže trasa vedenia v jej blízkosti a novým dvojitým 110 kV vedením z elektrickej stanice Sobrance 
v Košickom kraji. 

2.1.1.11. Stavba nového vedenia 2x 110 kV v novom koridore pre napájanie ES Sobrance/KSK – Snina/PSK. 
2.1.2.3. Rešpektovať koridory pre rekonštrukciu VTL plynovodov: 
2.1.2.3.3. VTL DN 300 PN 40 Humenné – Snina, 
2.1.2.3.5.  Chrániť koridory pre výstavbu VTL plynovodov: 
2.1.2.3.7. VTL DN 100 Stakčín – Ladomírov, 
2.1.2.4. Chrániť koridory pre výstabu STL plynovodov: 
2.1.2.4.5. STL Stakčín – Koloninca – Ladomírov – Ubľa – Ulič, 
2.1.2.4.13  STL Ubľa – Klenová – Ruská Volová – Brezovec, 
2.1.2.4.14  STL Ubľa – Ulič – Uličské Krivé – Zboj – Nová Sedlica, 
2.1.2.4.15  STL Ulič – Kolbasov – Príslop, Topoľa – Runina, 
2.1.2.4.16  STL Stakčín – Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka, 
2.1.2.4.17  STL Ubľa – Dúbrava – Strihovce, 
2.2.2.5. Zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín, s pokračovaním do Vranova n/Topľou až po ČS Hanušovce nad 

Topľou. 
2.2.2.6. Prívod z úpravne vody Stakčín pre skupinový vodovod pre Ubliansku dolinu pre zásobovanie vodou obcí Stakčínska Roztoka, 

Kalná Roztoka, Klenová Ruská Volová, Ladomírov, Michajlov, Dúbrava a Šmigovec. 
2.2.3.   Nové skupinové vodovody: 
2.2.3.2. Skupinový vodovod v Zbojskej doline – obce Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica napojenia na skupinový vodovod Ulič 
2.2.3.5.  Skupinový  vodovod Ulič – Topoľa – Príslop – Kolbasov – Ruský Potok, 
Návrh ÚPN PSK je spracovaný invariantne. 

Berie sa na vedomie 

 

Hodnotenie zámeru z hľadiska ochrany prírody:   
- V mapovej prílohe 6_ochrana_prírody_a_krajiny_n_2016_200.pdf a e_schema_zavaznych_casti_riesenia_vps_n_2016_200.pdf 

nie sú vyznačené: PR Bahno a PR Hostovické lúky, územia európskeho významu SKUEV0234 Ulička a SKUEV0063 
Ublianka. 

Akceptuje sa, doplnené do grafickej časti  

-       V mapovej prílohe 1_sirsie_vztahy_n_2016_200.pdf je zakreslené cestné prepojenie II/566 Ruská Volová – Ulič. Toto prepojenie 
chýba v záväznej časti ÚPN PSK. 

Neakceptuje sa, v smernej časti doplnené textácia,  
že preložka cesty  Jalová - Starina - Príslop bude realizovaná 
cestným prepojením II/566 Ruská Volová – Ulič prípadne 
Brezovec – Ulič. Do záväznej časti to nebolo možné 
zapracovať z dôvodu, že to nebolo riešené v koncepte 
a neprešlo SEA posudzovaním, v grafike je uvedené cestné 
prepojenia II/566 Ruská Volová – Ulič vo  výhľade, text 
regulatívu 9.3.5.10.2 je opravený podľa stanoviska  Okresného 
úradu Prešov odboru starostlivosti o ŽP a ochrany prírody 
a krajiny.. 

Znovu prerokované pripomienky 
dňa 14.05.2019 na Ú PSK. 

- V mapovej prílohe 6b_uses_n_2016-200.pdf sú prvky R-ÚSES okresu Snina:  
- PBc Poloniny – vyznačené nesprávne, 
- PBc Rožok – nevyznačené, 
- NRBc Malý Bukovec – nevyznačené, 
- NRBc Veľký Bukovec – nevyznačené, 
- NRBc Udava - vyznačené nesprávne, 
- NRBc Havešová - vyznačené nesprávne, 
- RBc Bzaná – nevyznačené, 
- RBc Makovisko – nevyznačené správne, v mapovej časti je vyznačené v RBc Stredný grúň, 
- RBc Stredný grúň – nevyznačené, 
- RBk Ulička – nevyznačený 

Akceptuje sa, zapracované v grafickej časti podľa podkladov 
NP Poloniny  
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- V Prílohe č. 5 smernej časti sú chybne uvedené prvky R-ÚSES v okrese Snina: PBc Poloniny je uvedené ako BBc, RBk Nastaz 
a RBk Vihorlat-Jasenovský vrch – neevidujeme. 

Akceptuje sa, opravené v smernej časti  

Návrh riešenia a odôvodnenie:   
- ŠOP SR – Správa NP Poloniny požaduje vyššie uvedené prílohy opraviť, doplniť, resp. vyznačiť chýbajúce maloplošné chránené 

územia, územia sústavy Natura 2000 a prvky R-ÚSES. 
Akceptuje sa, viď. ako hore  

Zároveň navrhujeme do záväzne] časti ÚPN PSK doplniť text:   
- náhradné nové cestné prepojenie Ublianskej a Uličskej doliny Ruská Volová – Ulič (alt. Brezovec – Ulič) z dôvodu zrušenia  

úseku cesty Jalová – Starina – Príslop pre jej kolíziu s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany Vodárenskej nádrže 
Starina.  

Neakceptuje sa, uvedené prepojenie je doplnené do smernej 
časti a grafickej časti ako výhľad, dôvodu že neprešlo 
posudzovaním SEA   

Znovu prerokované pripomienky 
dňa 14.05.2019 na Ú PSK. 

- rešpektovať schválený Program starostlivosti o NP Poloniny na roky 2017 až 2026, ktorý bol schválený č. 293 zo dňa 7. júla 
2016. 

Berie sa na vedomie  

Správa NP Poloniny požaduje zrušiť v záväznej časti:    
- vylúčenie existujúcej cesty II/558 v úseku Jalová - Starina – Príslop a realizáciu navrhovaného prepojenia Stakčín - Stakčínska 

Roztoka - Príslop v kategórii cesty II. triedy ako náhradu za vylúčený úsek. 
Akceptuje sa, cestný úsek Stakčín - Stakčínska Roztoka - 
Príslop v kategórii cesty II. triedy uvedený vo výhľade je 
vypustený zo smernej aj grafickej časti 

 

Odôvodnenie:   
Navrhované náhradné prepojenie nie je prijateľné z hľadiska záujmov ochrany prírody: 
- navrhované nové prepojenie bude mať priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie, vplyvy na flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, 

klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, 
- zasahuje do Národného parku Poloniny, ktorému bol Radou Európy znovu udelený Európsky diplom do roku 2028, a to do jeho 

vlastného územia (3 st. ochrany) a jeho ochranného pásma (2. st. ochrany),  
- zasahuje v rámci siete NATURA 2000 do územia európskeho významu SKUEV0229 Bukovské vrchy a chráneného vtáčieho územia 

SKCHVU002 Bukovské vrchy,  
- zasahuje do nárazníkovej zóny lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných 

regiónov Európy. V lokalite navrhovanej trasy cesty podľa manažmentového plánu Programu starostlivosti o NP Poloniny na roky 
2017 až 2026 platí opatrenie: „Zabezpečiť realizáciu švajčiarského skupinovite clonného hospodárskeho spôsobu v nárazníkovej zóne 
k lokalitách Svetového dedičstva – Karpatské bukové pralesy“, 

- zasahuje do prvkov R-ÚSES:  
 nadregionálny biokoridor Vihorlat-Poloniny - spája NRBc Vihorlat a PBc Poloniny, 
 regionálne biocentrum Stredný Grúň - enkláva starého bukového porastu s významnou avifaunou, 
 regionálne biocentrum Makovisko - enkláva starého bukového porastu s významnou avifaunou, 
 regionálny biokoridor Gazdoráň-Stavenec-Závozy. 

- navrhovaná trasa bude mať za následok zvýšenie erózie v danom území, 
- navrhovaná trasa by si vyžadovala vysoké náklady na údržbu najmä počas zimných mesiacov vzhľadom na prekonávané nadmorské 

výšky (nad 700 m n. m.) a tým pádom vyšší počet dní so snehovou pokrývkou oproti súčasnému stavu, muselo by sa používať väčšie 
množstvo posypového materiálu, čo by malo ďalší nepriaznivý vplyv na chránené územia a záujmy ochrany prírody v tomto území. 

- navrhovaná trasa nerešpektuje „6. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a tvorby 
krajiny, v oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability, využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia“ 
uvedené v záväznej časti návrhu ÚPN PSK, a je navrhovaná v rozpore s bodom „6.1.5. Navrhované činnosti, ktoré zasahujú do 
území Natura 2000 alebo ktoré sú vedené v ich blízkosti, nemôžu byť bez primeraného posúdenia ich vplyvu na životné 
prostredie súčasťou takého strategického dokumentu, ktorým by sa stali záväznými“. 

Berie sa na vedomie 

 

117 ŠOP SR, správa chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, Michalovce 23.04.2018 / 
CHKO VI/86-
003/2018 

Vo svojom stanovisku   
- konštatuje, že v územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat, sa v dotknutom území nachádzajú nasledovné chránené územia: Berie sa na vedomie  

Územia národnej siete chránených území: 
CHKO Vihorlat – 2. Stupeň ochrany 

Akceptuje sa   

Maloplošné chránené územia: 
NPR Vihorlat - 5. stupeň ochrany – k.ú. Valaškovce  
NPR Postavka - 5. stupeň ochrany – k.ú. Valaškovce  
NPR Motrogon - 5. stupeň ochrany - k.ú. Valaškovce 
PR Ďurova mláka - 4. stupeň ochrany - k.ú. Valaškovce  
PP Čierny potok - 5. stupeň ochrany - k.ú. Valaškovce 
PP Sninský kameň - 4. stupeň ochrany - k.ú. Valaškovce  

 
Akceptuje sa 
 

 

Veľkoplošné chránené územia:  
CHKO Vihorlat - 2. stupeň ochrany. Akceptuje sa  

                   Územia európskej siete NATURA 2000 
CHVÚ Vihorlatské vrchy (SKUEV035) – časť 
ÚEV Morské oko (SKUEV0209) – časť 

 
Akceptuje sa 
 

 

Územia medzinárodného významu: 
Lokalita Svetového prírodného dedičstva UNESCO - Bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy 

Akceptuje sa, názov lokality je opravený v smernej časti 
v kapitole 16. 

 

Hodnotenie z hľadiska OP a K: 
                 Obsah a štruktúra navrhovaného Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja je dostačujúca z hľadiska ochrany prírody 
v územnej pôsobnosti CHKO Vihorlat. Dokument je vypracovaný bezvariantne. 

Berie sa na vedomie 
 

Návrh riešenia:   
Správa CHKO Vihorlat doporučuje predmetný dokument schváliť s pripomienkou:   

- V dokumente sa uvádza nesprávny názov územia Svetového prírodného dedičstva UNESCO. V roku 2017 pristúpili 
ďalšie krajiny a územie sa teraz volá Bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. 

Akceptuje sa, názov je opravený v smernej časti v kapitole 16.  

Odôvodnenie:   
ÚPN VÚC Prešovského kraja v platnom znení vychádza z údajovej základne prvej polovice 90-tych rokov minulého storočia a po 

viacerých aktualizáciách (v rokoch 2002, 2003, 2004, 2009 a 2017) zohľadňuje legislatívny stav a platné strategické dokumenty. Verejný, 
súkromný a nevládny sektor pripravil v poslednom období mnoho špecifických rozvojových zámerov a návrhov na vykonávanie činností, ktoré 
výrazne ovplyvnili priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia kraja a platný územný plán ich, ani napriek posledných aktualizácii v 
rokoch 2009 a 2017 (čiastková zmena týkajúca sa len zapracovania Prepojovacieho vysokotlakého (VTL) plynovodu Poľsko - Slovensko), 

Berie sa na vedomie 
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nezohľadňuje dostatočne. V Návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja sú zohľadnené pripomienky, ktoré boli dávané k 
predchádzajúcim aktualizáciám ÚPN. 

118 ŠOP SR, správa chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, 
Medzilaborce 

 Nezaslali písomné stanovisko   

119 ŠOP SR, regionálne centrum ochrany prírody Prešov 24.04.2018 /  
RCOP PO/277-
001/2018 

Vo svojom stanovisku    
- oznamuje že stanovisko bolo zaslané na riaditeľstvo ŠOP Banská Bystrica, ktoré vydá súhrnné stanovisko za všetky dotknuté 

správy v Prešovskom kraji pre OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ako orgán ochrany prírody a krajiny je 
kompetentný vydať na základe tohto stanoviska záväzné vyjadrenie k predmetnej ÚPD. 

 
Berie sa na vedomie 

 

120 ŠOP SR, správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš  Nezaslali písomné stanovisko   
121 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica  Nezaslali písomné stanovisko   
122 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 27.03.2018 /  

231-588/891/18 
Vo svojom stanovisku   

- oznamujú, že po vypracovaní substanoviska postúpili vyjadrenie MŽP SR, sekcii geológie a prírodných zdrojov, Bratislava Berie sa na vedomie  
123 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
124 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
125 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
126 Geodetický a kartografický ústav, Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   
127 SAV archeologický ústav, pracovisko Spišská Nová Ves 27.03.2018 / 

72/2018-SNV 
Vo svojom stanovisku   

- odporúča pri realizácii stavieb v rámci územného plánu splniť tieto podmienky:   
- stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej zemné práce si od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni 

územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej akcii vo vzťahu 
k možnosti narušenia archeologických nálezísk, 

Akceptuje sa, už bolo uvedené v návrhu v smernej časti v kap. 
17. ešte pred prerokovaním. 
 

 

- upozorňuje zároveň na § 37 ods. 3 citovaného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon 208/209 Z. z.) 
„O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum“ rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického 
výskumu KPÚ vydá rozhodnutie. 

 
Berie sa na vedomie 

 

Zdôvodnenie:   
V katastrálnych územiach viacerých obcí resp. miest riešeného územia eviduje AÚ SAV významné archeologické lokality polykultúrneho 

charakteru, ako aj  náleziská s výskytom ojedinelých pamiatok hmotnej kultúry. Akékoľvek stavebné aktivity v jednotlivých chotároch 
územného obvodu Prešovského samosprávneho kraja musia byť riešené samostatne pre dotknuté katastrálne územia jednotlivých obci. 

Berie sa na vedomie 
 

128 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 27.04.2018 / 
9346/2018-ZSSK 

Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
K zaslanému „Návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja- oznámenie o prerokovaní", číslo 

03384/2Q1810DDUPZP-I, zo dňa 26,02.2018, doručené na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej ZSSK), dňa 16,03.2018 
Vám potvrdzujeme pôvodne zaslané stanovisko ZSSK. č. 81712015~SeMN/BA, zo dňa 31.03.2015 vo veci plánovanej výstavby 
strediska THU (technicko-hygienickej údržby)  Humenné (príloha). 

Akceptuje sa, doplnené do smernej časti do kap. 13.3. 

 

Súčasne Vám oznamujeme že v k.ú. Poprad, v blízkosti železničnej stanice má ZSSK vo vlastníctve a držbe pracovisko 
rušňového depa Poprad (ďalej RO), ktoré je významným pracoviskom pre tento železničný uzol, nakoľko ZSSK plní výkony vo verejnom 
záujme v osobnej železničnej doprave, ako národný dopravca s obsluhou tatranských elektrických železníc i Popradského uzla v smere do 
Košíc i Bratislavy a okolia. ZSSK pravidelne udržiava a postupne modernizuje toto významné pracovisko v Poprade.  

Berie sa na vedomie 

 

Rovnako ZSSK v opravovni ozubnicovej železnice v k. ú. Štrba (vo vlastníctve ZSSK) rieši pravidelný chod osobnej dopravy na 
ozubnicovej železnici zo Štrby na Štrbské pleso a späť, kde pravidelne vykonáva údržbu a plní požadované výkony vo verejnom záujme. K 
uvedeným pracoviskám Vám pripájame príslušné listy vlastníctva ZSSK a plnú moc k zastupovaniu. 

Berie sa na vedomie 
 

Na základe nám dostupných informácií podávame toto stanovisko a žiadame o zapracovanie do návrhu zmien ÚPN PSK s 
rešpektovaním vyššie uvedených stavieb ZSSK. V prípade možných kolízií "zmien ÚPN" so stavbami ZSSK Vás žiadame o ich prerokovanie 
vopred, v štádiu spracovania zmien UP.  

Berie sa na vedomie 
 

129 Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s.  Nezaslali písomné stanovisko   
130 Národné lesnícke centrum, Zvolen  Nezaslali písomné stanovisko   
131 Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica  Nezaslali písomné stanovisko   
132 Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica  Nezaslali písomné stanovisko   
133 Vojenské lesy a majetky, š.p., Pliešovce  Nezaslali písomné stanovisko   
134 Vojenské lesy a majetky, OZ Kežmarok  Nezaslali písomné stanovisko   
135 Vojenské lesy a majetky, OZ Kamenica nad Cirochou  Nezaslali písomné stanovisko   
136 Východoslovenská energetika a.s., Košice  Nezaslali písomné stanovisko   
137 Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 16.04.2018 /  

007/AMS/2018 
Vo svojom stanovisku súhlasí so znením návrhu ÚPN PSK s nasledujúcimi pripomienkami:   
Do zoznamu stavieb v časti Energetika boli zapracované stavby podľa našej požiadavky – „elektrická stanica Spišské Hanušovce" a 
„elektrická stanica Výborná". Umiestnenie predmetných elektrických staníc je zahrnuté aj v grafickej časti, avšak plánované trasy VVN vedení 
k týmto elektrickým staniciam v grafickej časti (súbor 5_energetika_n_2016-200.pdf) sú v staršej verzii. V marci 2017 sme predložili 
aktualizovanú verziu trasovania týchto vedení, ktorá vznikla ako kompromisné riešenie na rokovaniach za účasti zástupcov Štátnej ochrany 
prírody, starostov obcí Veľká Lomnica, Výborná, Lendak a zástupcov VSD, a.s. 

Akceptuje sa, trasy sú upravené podľa opätovne zaslaných 
podkladov od VSD.  

 

 Vzhľadom na zmenu trasovania navrhujeme upraviť popis stavby v smernej časti v kapitole 14.2.1. (str.225) Akceptuje sa, zapracované do smernej časti v kapitole 
č.14.2.1. 

 

 a v záväznej časti v regulatíve 10.6.1.3. a verejnoprospešnej stavbe 2.1.1.13 takto: 
- rezervovať územie a koridor pre výstavbu elektrickej stanice Spišské Hanušovce, ktorá sa napojí dvojitým vedením s odbočením 
        od plánovanej trasy do Výbornej pri obci Slovenská Ves. 

Akceptuje sa, zapracované do záväznej časti aj VPS. 
 

- Žiadajú o aktualizáciu plánovaných trás VVN vedení k novým elektrickým staniciam v grafickej časti. Podklady nám opätovne 
zašlú formou e-mailu (podklady boli zaslané e-mailom dňa.......). 

Akceptuje sa, opravené v grafickej časti na základe zaslaných 
podkladov. 

 

- Ďakujú za zapracovanie našich nových zámerov do návrhu ÚPN počas pripomienkovania konceptu v roku 2016. Zapracované 
zámery  v regulatívoch 10.6.16 a 10.6.17 požadujú zaradiť taktiež do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 

Akceptuje sa  

137a Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 14.05.2018 Doplňujúce stanovisko   
Žiadosť o doplnenie jedného zo zámerov do aktuálne spracovávaného ÚPN PSK: 

- Zapracovanie novej elektrickej stanice (ES) v obci Lučivná a zriadenie s tým súvisiaceho VVN vedenia v lokalite Svit (Lopušná 
dolina) – Lučivná.  

 
Akceptuje sa 
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Navrhujú doplniť do zoznamu plánovaných stavieb: 
- nová Elektrická stanica Lučivná v extraviláne pri obci Lučivná, ktorá zabezpečí dodávku elektriny pre zamýšľaný rozvoj 

priemyslu, infraštruktúry a cestovného ruchu v oblasti Svit, Štrba- štrbské pleso a časť Vysokých Tatier. 

Akceptuje sa, na základe rokovania s dotknutými orgánmi  zo 
dňa 24.07.2018 v obci Lučivná (obec Lučivná, mesto Svit, 
TANAP, PSK, VSD a.s.) a súhlasného stanoviska Okr. úradu – 
ochrany prírody zo dňa  12.02.2019. 

 

Elektrická stanica Lučivná bude napájaná: 
- dvojitým napojením z existujúceho vedenia V6724 trasovaného medzi Svitom a Tatranskou Štrbou, 
- novým dvojitým 110 kV vedením, ktoré bude trasované medzi Svitom a Lučivnou. 

Akceptuje sa, na základe rokovania s dotknutými orgánmi  zo 
dňa 24.07.2018 v obci Lučivná (obec Lučivná, mesto Svit, 
TANAP, PSK, VSD a.s.) a súhlasného stanoviska Okr. úradu – 
ochrany prírody zo dňa 12.02.2019. 

 

138 Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska  Nezaslali písomné stanovisko   
139 Klub slovenských turistov 

Regionálna rada klubu slovenských turistov Prešov 
 Nezaslali písomné stanovisko   

140 Ing. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor  Nezaslali písomné stanovisko   
141 Slovenský rybársky zväz  Nezaslali písomné stanovisko   
142 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava  Nezaslali písomné stanovisko   

 
 
Spracovali:  
Za obstarávateľa: Ing. Katarína Ježová, v.r.  
Za spracovateľa:  Ing. arch. Jozef Kužma  
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Územnoplánovacia dokumentácia: 

 
Územný plán Prešovského 
samosprávneho kraja 
Návrh 

 
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

 

 

TABUĽKA č.6 
 

Por. 
čís. 

Orgány verejnej správy, 
podnik. subjekty, 
verejnosť 

Stanovisko  
zo dňa  č.  

 
Pripomienky a stanoviská 

 
Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk po znovu 

prerokovaní 

 
Poznámka 

Verejnosť 
1. Nadácia Aevis, 

Hlavná 133 
08001 Prešov 

05.05.2018 Vo svojom stanovisku predkladajú tieto pripomienky:   
Záväzná časť:   

- Rešpektovať pri stanovení hraníc lokality UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných 
regiónov Európy návrh nových rezervácií podľa dokumentácie ŠOP z roku 2011-2012. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Podľa nominačného dokumentu lokality UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy (KBP) má 
predstavovať jadrové územie tejto lokality zložené zo 4 podlokalít  spolu rozlohu 5766 ha. V rokoch 2011-2012 predložila 
ŠOP odborný návrh na vyhlásenie piatich nových rezervácií, ktoré mali vzniknúť na území NP Poloniny a CHKO 
Vihorlat, a ktoré mali spolu s existujúcimi rezerváciami v týchto chránených územiach spolu rozlohu rovnakú ako jadrová 
zóna podľa nominačného dokumentu. Cieľom tejto iniciatívy ŠOP bolo zabezpečiť ochranu územia KBP v rozsahu 
výmery pôvodnej nominácie a naplniť tak požiadavky Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO, ktoré sú do dnešných dní 
nesplnené. Návrhy rezervácií z dielne ŠOP sú k nahliadnutiu na tomto linku https://goo.gl/qSsk2. 
Viac podrobností k tejto problematike je zosumarizovaných v dokumente Karpatské bukové pralesy (KBP) - Základné 
informácie o UNESCO lokalite Karpatských bukových pralesov na Slovensku z dielne Nadácie Aevis - 
https://goo.gl/fSyyB9 

Neakceptuje sa, je zapracovaný aktuálny právny stav lokality UNESCO - 
Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 26.04.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
44 zo dňa 15.04.2019, ktorá nebola prevzatá. Opätovne bolo PSK oslovené e-
mailom zo dňa 05.06.2019 od Aevis n.o., kde im bola na ich žiadosť opätovne 
zaslaná pozvánka na znovu prerokovanie neakceptovaných pripomienok aj 
s vyhodnotením a s návrhom nového termínu prerokovania. Po prečítaní 
pozvánky bolo zo strany Aevis n.o. skonštatované, že nakoľko sú rozhodnutia 
o neakceptovaní ich pripomienok PSK zdôvodnené a zrozumiteľné, nie je 
nevyhnutné sa stretnúť.   

- Umožniť vyhlásenie jadrovej zóny lokality UNESCO Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných 
regiónov Európy podľa dokumentácie ŠOP z roku 2011-2012 aj na území Vojenského obvodu 
Valaškovce vrátane jeho ochranných a bezpečnostných pásiem. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Podľa nominačného dokumentu lokality UNESCO KBP má predstavovať jadrové územie tejto lokality zložené zo 4 
podlokalít spolu rozlohu 5766 ha. V rokoch 2011-2012 predložila ŠOP návrh na vyhlásenie piatich nových rezervácií, 
ktoré mali vzniknúť na území NP Poloniny a CHKO Vihorlat, a ktoré mali spolu s existujúcimi rezerváciami v týchto 
chránených územiach spolu rozlohu rovnakú ako jadrová zóna podľa nominačného dokumentu. Nakoľko na území 
Vojenského obvodu Valaškovce vrátane jeho ochranných a bezpečnostných pásiem sa už aj v súčasnosti nachádzajú 
chránené územia s vyšším stupňom ochrany a nakoľko poslaním Štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, ktorý 
vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských 
výcvikových priestoroch armády SR, nie je primárne dosahovanie zisku pri obhospodarovaní hospodárskych lesov 
(nakoľko lesy vo vojenskom obvode sa nachádzajú lesy osobitného určenia - lesy, ktoré sú nevyhnutné pre potreby 
obrany štátu), vyhlásenie jadrového územia UNESCO lokality KBP podľa návrhu z roku 2011-2012 v hrebeňových 
partiách a svahoch CHKO Vihorlat by nemalo obmedziť aktivity v tomto Vojenskom obvode. Návrhy rezervácií z dielne 
ŠOP sú k nahliadnutiu na tomto linku https://goo.gl/qSsk2. Viac podrobností k tejto problematike je zosumarizovaných v 
dokumente Karpatské bukové pralesy (KBP) - Základné informácie o UNESCO lokalite Karpatských bukových pralesov 
na Slovensku z dielne Nadácie Aevis - https://goo.gl/fSyyB9 

Neakceptuje sa, je zapracovaný aktuálny právny stav lokality UNESCO - 
Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy a VO 
Valaškovce nie je súčasťou urbanisticky riešeného územia 
územnoplánovacej dokumentácie regiónu. 

- detto-  ako hore 

- Vytváranie podmienok pre ochranu celých dolinových celkov v národných parkoch pre zabezpečenie 
estetických podmienok a kľudových zón pre rozvoj prírodného turizmu. V ostatných územiach 
zabezpečiť podmienky pre tvorbu koridorov oddeľujúcich ťažbové aktivity od turistických 
chodníkov. V národných parkoch vylúčiť približovanie dreva po cestách, ktoré sú turistickými 
chodníkmi minimálne v hlavnej turistickej sezóne (od 1. mája do 31. októbra). 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Pri súčasnej ochrane prírody, kedy sú prísne chránené len prírodné rezervácie, ležiace často krát len vo vyšších 
polohách alebo v záveroch dolín, je bežné, že turista musí na ceste k nim prejsť okolo vyrúbaných porastov, skladov 
dreva, musí sa vyhýbať veľkej ťažbovej a odvoznej technike a v zlom počasí sa kvôli tejto technike často krát brodí 
blatom priamo na turistickom chodníku. Spolu so zvukovou kulisou motorových píl sa tak vytráca dobrý pocit z rekreácie 
v takomto území. Preto by bolo treba zabezpečiť aspoň v národných parkoch v územiach so zvýšenou návštevnosťou 
buď časové obmedzenie lesníckych aktivít alebo vytvorenie podmienok, aby sa turisti s touto činnosťou dostali do 
kontaktu čo najmenej. Riešením je preto obmedzenie týchto činností mimo hlavnú turistickú sezónu, vytvorenie koridorov 
okolo turistických chodníkov s vylúčením lesníckej činnosti, odklonenie turistických chodníkov mimo lesné cesty alebo 
celkové vylúčenie lesníckych aktivít v dolinách, ktoré sú turisticky atraktívne. 
 

Neakceptuje sa, pripomienka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu. - detto-  ako hore 

- Podporovať rastúci význam prírodného turizmu v chránených územiach kraja. 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Prírodný turizmus je rýchlo sa rozvíjajúci segment turizmu, ktorý má veľký potenciál zabezpečiť alternatívny rozvoj málo 
rozvinutých regiónov. Týka sa to predovšetkým území, kde sa vyskytujú národné parky. Tento segment, ktorý je závislý 
od prírodných hodnôt územia, primeranej infraštruktúry a neraz aj od kvalitných sprievodcov by mal byť podporovaný na 
všetkých týchto úrovniach, aby sa mohol ďalej rozvíjať. Preto je dôležité zabezpečiť primeranú ochranu území s 
potenciálom pre rozvoj tohto turizmu, podporiť rozvoj vhodnej infraštruktúry a rovnako vytvárať podmienky pre 
fungovanie regionálnych sprievodcov alebo sprievodcov v cestovnom ruchu, ktorí môžu umocniť zážitok v prírodnom 
prostredí. 

Akceptuje sa, pripomienka je  zapracované do záväznej časti  do reg. 
4.30.   
 

 

- Podporovať turizmus založený na sprievodcovskej činnosti s využitím regionálnych sprievodcov a 
sprievodcov v cestovnom ruchu 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Segment turistických sprievodcov sa pomaly rozvíja. Výlety so sprievodcom za kultúrnymi pamiatkami sú celkom bežné 

Neakceptuje sa  - požiadavka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu, 
neprešlo prerokovaním 

- detto-  ako hore 
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a pomaly sa začína zväčšovať aj záujem o sprievodcovské služby v prírodnom prostred. Tento segment má veľký 
potenciál nakoľko ekonomická situácia sa zlepšuje a ľudia sú stále viac ochotní zaplatiť za sprievodcu, ktorý im vie 
umocniť zážitok pri ich turistických aktivitách. Je to príležitosť hlavne pre miestnych ľudí, ktorí najlepšie poznajú svoje 
okolie a v územiach hojne navštevovaných turistami si takto môžu ako regionálny sprievodcovia privyrobiť, čo môže byť 
zaujímavé hlavne pre obyvateľov málo rozvinutých regiónov. 

- Rozvíjať územie NP Poloniny na báze udržateľnej ochrany a ekonomického využitia prírodných 
a kultúrnych hodnôt regiónu so zámerom zachovať jeho pokojný a autentický charakter a podporiť 
historické formy využívania krajiny. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Územie NP Poloniny je vysoko hodnotné nie len z prírodného ale aj z kultúrneho hľadiska. Zároveň je to územie, ktoré je 
v súčasnosti ako turistická destinácia vyhľadávané len špecifickou klientelou momentálne v nízkych počtoch. Jeho 
potenciál hlavne v oblasti prírodnej turistiky je ale obrovský. Preto by bolo potrebné už teraz uvažovať o rozvoji tohto 
územia v medziach trvalej udržateľnosti. Nakoľko je rozvoj tohto územia len úplne na začiatku, bolo by vhodné pristúpiť 
k jeho komplexnému plánovaniu a nastaviť jeho parametre v duchu udržateľnej filozofie. Pri správnom nastavení 
ochrany a ekonomického využitia tohto územia s primeranými investičnými aktivitami je možné zabezpečiť jeho 
dlhodobý a nedeštruktívny rozvoj. 

Neakceptuje sa, v záväznej časti návrhu ÚPN PSK sú zapracované 
regulatívy podporujúce šetrné využívanie  chránených území. 
 

- detto-  ako hore 

- Rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov predovšetkým v prameniskových oblastiach a lesnatej 
krajine vymedzené na pozemkoch do vzdialenosti 30 m od vodného toku na oboch stranách toku. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Uvedené opatrenie má za cieľ zmierniť vplyv ťažby na zachovanie vodozádržnej funkcie lesov a pozitívne ovplyvniť 
zadržiavanie vody v lesných porastoch, čo má veľký význam pri stabilizácii krajiny a znižovanie hrozby povodní, ktoré sú 
práve z dôvodu zvýšeného zastúpenia flyšového podkladu na území kraja oveľa častejšie ako v územiach s iným 
podkladom. Toto opatrenie pomáha vytvárať podmienky pre prirodzený vznik drobných prehrádzok v koryte, ktoré majú 
potenciál zachytiť značné množstvo vody a zároveň predchádzať erózii, nakoľko sa v nich vo väčšej miere zachytávajú 
splaveniny. Je to opatrenie, ktoré prirodzeným spôsobom vytvára štruktúry, ktoré boli v minulosti aktívne budované na 
vodných tokoch v rôznych obciach kraja a ktoré vo veľkom propagoval pán Kravčík z organizácie Ľudia a voda. 
 

Neakceptuje sa – OP vodných tokov sú stanovené platnou legislatívou 
a prameniskové oblasti nie sú v území vymedzené.  

- detto-  ako hore 

- Na územiach národných parkov (predovšetkým NP Poloniny) podporovať prestavbu verejnej 
dopravy na báze elektromobility. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Z pohľadu transformácie dopravného systému na území NP Poloniny sa popri podpore bezmotorovej dopravy (hlavne 
cyklodopravy) a plánovaní záchytných parkovísk pre individuálnu dopravu, ukazuje v prvej fáze ako optimálne začať 
s prestavbou verejnej dopravy na báze elektromobility vrátane posilňovania intenzity verejnej dopravy vyvolanej 
rozvojom cestovného ruchu. Mnohé samosprávy vo svete už takúto zásadnú rekonštrukciu verejnej dopravy 
v neporovnateľne väčšom rozsahu realizujú alebo plánujú a dieselové autobusy postupne nahrádzajú elektrobusmi. Na 
Slovensku je modernizácia a podpora využívania verejnej dopravy, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu žiaduca 
nielen v mestách, ale aj v chránených územiach. Elektrobusy zvyčajne nepotrebujú väčší dojazd ako 150 – 200 km na 
jedno nabitie, čo je ideálne riešenie na ich zavedenie napr. na dopravnej linke Snina – Nová Sedlica v NP Poloniny. 
Náhradné batérie sa môžu nabíjať buď počas dňa zo slnečnej energie, alebo v noci z verejnej siete. Orientačná nákupná 
cena jedného elektrobusu je od 400 do 600 tisíc EUR (t.j. približne polovičná cena oproti dieselovým autobusom). Ich 
údržba je oveľa jednoduchšia a lacnejšia, keďže ich motor obsahuje oveľa menej komponentov a spotreba energie je asi 
tretinová vzhľadom na menšiu hmotnosť. Súhrnné investičné a prevádzkové náklady elektrobusov (tzv. total cost of 
ownership – celkové vlastnícke náklady) sú už porovnateľné s autobusmi so spaľovacími motormi. 
 

Akceptuje sa, pripomienka je zapracovaná v záväznej časti v regulatíve 
č. 6.1.12. 
 
 
 

 

- V regióne NP Poloniny navrhujeme podporovať prírodné – extenzívne – systémy čistenia 
odpadových vôd, tzv. koreňové čistiarne. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Potreba dobudovať neexistujúcu vodárenskú infraštruktúru v NP Poloniny ponúka príležitosť uplatniť nový inovatívny 
prístup, a to tak z pohľadu technologického ako aj organizačného. Technologická inovácia vo forme kanalizačných 
systémov ukončených koreňovými čistiarňami odpadových vôd (ČOV) – správne navrhnuté a prevádzkované koreňové 
ČOV majú práve v prípade malých obcí na území NP Poloniny porovnateľný, alebo dokonca lepší čistiaci efekt, 
životnosť a výrazne nižšiu energetickú náročnosť oproti bežným mechanicko-biologickým (aktivačným) ČOV. Výstavba 
prostredníctvom obecných podnikov – vďaka vysokému podielu manuálne náročných terénnych prác a výrobe 
jednoduchých komponentov realizovateľných s využitím lokálnej pracovnej sily a lokálneho prírodného materiálu (tieto 
položky spolu tvoria rozhodujúcu časť investičných nákladov), zostane veľký podiel investičných nákladov v regióne (a 
“neodtečie” z neho ako v prípade klasickej výstavby “na kľúč”). 
Prevádzka pod lokálnou kontrolou – jednoduché vodárenské a sanitačné siete s koreňovou ČOV umožnia obciam 
zabezpečovať aj budúcu prevádzku tejto infraštruktúry vlastnými kapacitami. To vytvára predpoklad veľmi nízkych 
prevádzkových nákladov, a teda aj vysokej miery napojenosti domácností a následnej sebestačnosti. Impulz k rozvoju 
sociálnej ekonomiky v regióne – obecné podniky, ktoré sa v prvých etapách sústredia na výstavbu infraštruktúry, ju 
neskôr môžu prevádzkovať. Ich primárnym cieľom nebude dosahovanie zisku a v ďalších etapách môžu využiť získané 
vybavenie, skúsenosti a osvedčených pracovníkov a pokračovať v poskytovaní rôznych technických služieb a činností 
vo svojom okolí. Môžu sa tak stať zdrojom trvalej práce a príjmov pre obce a tieto príjmy spätne investovať vo verejnom 
záujme. 

Neakceptuje sa, pripomienka je nad rámec riešenia ÚPN R. - detto-  ako hore 

- Požadujeme vypustenie niektorých regulatívov z textu tejto časti dokumentu, konkrétne 9.3.6.57. 
cesta III/3887: predĺženie cesty v úseku Osadné – hranica PL (Balnica) – podmienené procesom EIA. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Územie nad dedinou Osadné spolu s rezerváciou Udava je jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít územia NP 
Poloniny. Je to jedna z mála lokalít, kde sa dá dostať priamo po turistickom chodníku k lokalite UNESCO KBP pričom 
návštevník neprechádza územím, v ktorom by boli viditeľné lesnícke činnosti ako ťažba a približovanie dreva v takej 
miere ako v iných častiach NP Poloniny (pri obciach Runina a Nová Sedlica). Toto územie je tiež dôležité ako nástupná 
lokalita pre turistov idúcich hrebeňovku po SK-PL hranici až do obce Nová Sedlica alebo v opačnom smere pričom hneď 
za obcou Osadné sa nachádza miestne táborisko s možnosťou prenocovania. Táto oblasť má preto vysokú hodnotu pre 
rozvoj prírodného turizmu a vytvorenie hraničného prechodu v tejto časti a zhusťovanie dopravy by výrazne negatívne 
ovplyvnilo potenciál tohto územia z pohľadu ochranárskeho aj turistického. 

Akceptuje sa  
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- Požadujeme vypustenie niektorých regulatívov z textu tejto časti dokumentu, konkrétne č. 9.3.5.12.1. 
– úpravu parametrov a predĺženie cesty v úseku Ulič – hranica Ukrajina (Zabriď) a č. 9.10.2. chrániť 
priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových kontrolovaných hraničných priechodov na 
Schengenskej hranici na úseku hranice s Ukrajinou, a to: ... b) Ulič – Zabriď, návrh na 
rekonštruovanej ceste II/558, do 3,5t. 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Úprava tohto úseku cesty a následná výstavba hraničného prechodu v tejto lokalite je nekoncepčná z pohľadu ochrany 
NP Poloniny. V prípade, že by sa tento prechod vybudoval, územie NP Poloniny by sa stalo po ceste zo Stakčína do 
Uliča a ďalej na Ukrajinu tranzitným, čo by znamenalo výrazný nárast dopravy v tomto území. Má to viaceré negatívne 
dopady – samotné znečisťovanie územia exhalátmi, zhoršovanie kvality ŽP kvôli zvyšovaniu prašnosti a hluku, 
zhoršenie situácie pre rozvoj nemotorovej – cyklistickej dopravy a rekreácie v tejto časti NP Poloniny, zvýšené riziko 
zranenia divej zvery a chránených druhov ako sú napr. vtáky, plazy a obojživelníky, zmena charakteru územia, ktoré je 
zaujímavé práve svojou pokojnou atmosférou a dojmom “konca sveta” kde končia všetky cesty. Všetky menované 
dopady negatívne ovplyvnia rekreačný a prírodný potenciál územia a znížia jeho hodnotu. Uvedomujeme si, že prechod 
by teoreticky prilákal viac návštevníkov, ale ak chceme do budúcna rozvíjať toto územie na báze trvalej udržateľnosti, 
k čomu patrí aj riešenie dopravnej situácie, tá by sa mala v chránených územiach riešiť skôr rozvojom hromadnej ako 
individuálnej dopravy (napr. budovaním záchytných parkovísk v okrajových častiach NP Poloniny a následnou prepravou 
turistov hromadnou prepravou, ideálne elektrobusmi…) 

Neakceptuje sa – zámer vybudovania cezhraničného prechodu je 
v súlade so záväzkami v rámci Slovensko-ukrajinskej medzivládnej 
komisie pre cezhraničnú spoluprácu. 
 
 
 

- detto-  ako hore 

- Požadujeme vypustenie niektorých regulatívov z textu tejto časti dokumentu, konkrétne č. 1.1.52.38. 
Osadné III/3887 – hranica PL (Balnica) – podmienené procesom EIA. 
 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Územie nad dedinou Osadné spolu s rezerváciou Udava je jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít územia NP 
Poloniny. Je to jedna z mála lokalít, kde sa dá dostať priamo po turistickom chodníku k lokalite UNESCO KBP pričom 
návštevník neprechádza územím, v ktorom by boli viditeľné lesnícke činnosti ako ťažba a približovanie dreva v takej 
miere ako v iných častiach NP Poloniny (pri obciach Runina a Nová Sedlica). Toto územie je tiež dôležité ako nástupná 
lokalita pre turistov idúcich hrebeňovku po SK-PL hranici až do obce Nová Sedlica alebo v opačnom smere pričom hneď 
za obcou Osadné sa nachádza miestne táborisko s možnosťou prenocovania. Táto oblasť má preto vysokú hodnotu pre 
rozvoj prírodného turizmu a vytvorenie hraničného prechodu v tejto časti a zhusťovanie dopravy by výrazne negatívne 
ovplyvnilo potenciál tohto územia z pohľadu ochranárskeho aj turistického. 

Akceptuje sa  

Grafická časť: výkres č. 07 PPF   
- Odstrániť z mapy cestu č. 110 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Územie nad dedinou Osadné spolu s rezerváciou Udava je jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít územia NP 
Poloniny. Je to jedna z mála lokalít, kde sa dá dostať priamo po turistickom chodníku k lokalite UNESCO KBP pričom 
návštevník neprechádza územím, v ktorom by boli viditeľné lesnícke činnosti ako ťažba a približovanie dreva v takej 
miere ako v iných častiach NP Poloniny (pri obciach Runina a Nová Sedlica). Toto územie je tiež dôležité ako nástupná 
lokalita pre turistov idúcich hrebeňovku po SK-PL hranici až do obce Nová Sedlica alebo v opačnom smere pričom hneď 
za obcou Osadné sa nachádza miestne táborisko s možnosťou prenocovania. Táto oblasť má preto vysokú hodnotu pre 
rozvoj prírodného turizmu a vytvorenie hraničného prechodu v tejto časti a zhusťovanie dopravy by výrazne negatívne 
ovplyvnilo potenciál tohto územia z pohľadu ochranárskeho aj turistického. 

Akceptuje sa  

- Odstrániť z mapy cestu č. 558 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Úprava tohto úseku cesty a následná výstavba hraničného prechodu v tejto lokalite je nekoncepčná z pohľadu ochrany 
NP Poloniny. V prípade, že by sa tento prechod vybudoval, územie NP Poloniny by sa stalo po ceste zo Stakčína do 
Uliča a ďalej na Ukrajinu tranzitným, čo by znamenalo výrazný nárast dopravy v tomto území. Má to viaceré negatívne 
dopady – samotné znečisťovanie územia exhalátmi, zhoršovanie kvality ŽP kvôli zvyšovaniu prašnosti a hluku, 
zhoršenie situácie pre rozvoj nemotorovej – cyklistickej dopravy a rekreácie v tejto časti NP Poloniny, zvýšené riziko 
zranenia divej zvery a chránených druhov ako sú napr. vtáky, plazy a obojživelníky, zmena charakteru územia, ktoré je 
zaujímavé práve svojou pokojnou atmosférou a dojmom “konca sveta” kde končia všetky cesty. Všetky menované 
dopady negatívne ovplyvnia rekreačný a prírodný potenciál územia a znížia jeho hodnotu. 
Uvedomujeme si, že prechod by teoreticky prilákal viac návštevníkov, ale ak chceme do budúcna rozvíjať toto územie na 
báze trvalej udržateľnosti, k čomu patrí aj riešenie dopravnej situácie, tá by sa mala v chránených územiach riešiť skôr 
rozvojom hromadnej ako individuálnej dopravy (napr. budovaním záchytných parkovísk v okrajových častiach NP 
Poloniny a následnou prepravou turistov hromadnou prepravou, ideálne elektrobusmi…) 

Neakceptuje sa – zámer vybudovania cezhraničného prechodu je 
v súlade so záväzkami v rámci Slovensko-ukrajinskej medzivládnej 
komisie pre cezhraničnú spoluprácu 

- detto-  ako hore 

Grafická časť: výkres č. 05 Energetika   

- Odstrániť z mapy plánovanú cestu nad obcou Osadné v okrese Snina 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Územie nad dedinou Osadné spolu s rezerváciou Udava je jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít územia NP 
Poloniny. Je to jedna z mála lokalít, kde sa dá dostať priamo po turistickom chodníku k lokalite UNESCO KBP pričom 
návštevník neprechádza územím, v ktorom by boli viditeľné lesnícke činnosti ako ťažba a približovanie dreva v takej 
miere ako v iných častiach NP Poloniny (pri obciach Runina a Nová Sedlica). Toto územie je tiež dôležité ako nástupná 
lokalita pre turistov idúcich hrebeňovku po SK-PL hranici až do obce Nová Sedlica alebo v opačnom smere pričom hneď 
za obcou Osadné sa nachádza miestne táborisko s možnosťou prenocovania. Táto oblasť má preto vysokú hodnotu pre 
rozvoj prírodného turizmu a vytvorenie hraničného prechodu v tejto časti a zhusťovanie dopravy by výrazne negatívne 
ovplyvnilo potenciál tohto územia z pohľadu ochranárskeho aj turistického.  

Akceptuje sa  

Grafická časť: výkres č. 04 Vodné hospodárstvo   



VYHODNOTENIE   PRIPOMIENOK  K  NÁVRHU  ÚZEMNÉHO PLÁNU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 

TABUĽKA č. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VEREJNOSŤ 

 4

- Odstrániť z mapy plánovanú cestu nad obcou Osadné v okrese Snina 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Územie nad dedinou Osadné spolu s rezerváciou Udava je jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít územia NP 
Poloniny. Je to jedna z mála lokalít, kde sa dá dostať priamo po turistickom chodníku k lokalite UNESCO KBP pričom 
návštevník neprechádza územím, v ktorom by boli viditeľné lesnícke činnosti ako ťažba a približovanie dreva v takej 
miere ako v iných častiach NP Poloniny (pri obciach Runina a Nová Sedlica). Toto územie je tiež dôležité ako nástupná 
lokalita pre turistov idúcich hrebeňovku po SK-PL hranici až do obce Nová Sedlica alebo v opačnom smere pričom hneď 
za obcou Osadné sa nachádza miestne táborisko s možnosťou prenocovania. Táto oblasť má preto vysokú hodnotu pre 
rozvoj prírodného turizmu a vytvorenie hraničného prechodu v tejto časti a zhusťovanie dopravy by výrazne negatívne 
ovplyvnilo potenciál tohto územia z pohľadu ochranárskeho aj turistického.  

Akceptuje sa   

Grafická časť: výkres č. 03 Verejné dopravné vybavenie 
 

  

- Odstrániť z mapy plánovanú cestu nad obcou Osadné v okrese Snina 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Územie nad dedinou Osadné spolu s rezerváciou Udava je jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít územia NP 
Poloniny. Je to jedna z mála lokalít, kde sa dá dostať priamo po turistickom chodníku k lokalite UNESCO KBP pričom 
návštevník neprechádza územím, v ktorom by boli viditeľné lesnícke činnosti ako ťažba a približovanie dreva v takej 
miere ako v iných častiach NP Poloniny (pri obciach Runina a Nová Sedlica). Toto územie je tiež dôležité ako nástupná 
lokalita pre turistov idúcich hrebeňovku po SK-PL hranici až do obce Nová Sedlica alebo v opačnom smere pričom hneď 
za obcou Osadné sa nachádza miestne táborisko s možnosťou prenocovania. Táto oblasť má preto vysokú hodnotu pre 
rozvoj prírodného turizmu a vytvorenie hraničného prechodu v tejto časti a zhusťovanie dopravy by výrazne negatívne 
ovplyvnilo potenciál tohto územia z pohľadu ochranárskeho aj turistického.  

Akceptuje sa  

- Odstrániť z mapy plánovaný hraničný prechod pri obci Ulič 
Zdôvodnenie pripomienky:  
Úprava tohto úseku cesty a následná výstavba hraničného prechodu v tejto lokalite je nekoncepčná z pohľadu ochrany 
NP Poloniny. V prípade, že by sa tento prechod vybudoval, územie NP Poloniny by sa stalo po ceste zo Stakčína do 
Uliča a ďalej na Ukrajinu tranzitným, čo by znamenalo výrazný nárast dopravy v tomto území. Má to viaceré negatívne 
dopady – samotné znečisťovanie územia exhalátmi, zhoršovanie kvality ŽP kvôli zvyšovaniu prašnosti a hluku, 
zhoršenie situácie pre rozvoj nemotorovej – cyklistickej dopravy a rekreácie v tejto časti NP Poloniny, zvýšené riziko 
zranenia divej zvery a chránených druhov ako sú napr. vtáky, plazy a obojživelníky, zmena charakteru územia, ktoré je 
zaujímavé práve svojou pokojnou atmosférou a dojmom “konca sveta” kde končia všetky cesty. Všetky menované 
dopady negatívne ovplyvnia rekreačný a prírodný potenciál územia a znížia jeho hodnotu. Uvedomujeme si, že prechod 
by teoreticky prilákal viac návštevníkov, ale ak chceme do budúcna rozvíjať toto územie na báze trvalej udržateľnosti, 
k čomu patrí aj riešenie dopravnej situácie, tá by sa mala v chránených územiach riešiť skôr rozvojom hromadnej ako 
individuálnej dopravy (napr. budovaním záchytných parkovísk v okrajových častiach NP Poloniny a následnou prepravou 
turistov hromadnou prepravou, ideálne elektrobusmi…) 

Neakceptuje sa – zámer vybudovania cezhraničného prechodu je 
v súlade so záväzkami v rámci Slovensko-ukrajinskej medzivládnej 
komisie pre cezhraničnú spoluprácu 

- detto-  ako hore 

Grafická časť: výkres č. 02 Urbanizmus   
- Odstrániť z mapy plánovaný hraničný prechod pri obci Ulič 

Zdôvodnenie pripomienky:  
Úprava tohto úseku cesty a následná výstavba hraničného prechodu v tejto lokalite je nekoncepčná z pohľadu ochrany 
NP Poloniny. V prípade, že by sa tento prechod vybudoval, územie NP Poloniny by sa stalo po ceste zo Stakčína do 
Uliča a ďalej na Ukrajinu tranzitným, čo by znamenalo výrazný nárast dopravy v tomto území. Má to viaceré negatívne 
dopady – samotné znečisťovanie územia exhalátmi, zhoršovanie kvality ŽP kvôli zvyšovaniu prašnosti a hluku, 
zhoršenie situácie pre rozvoj nemotorovej – cyklistickej dopravy a rekreácie v tejto časti NP Poloniny, zvýšené riziko 
zranenia divej zvery a chránených druhov ako sú napr. vtáky, plazy a obojživelníky, zmena charakteru územia, ktoré je 
zaujímavé práve svojou pokojnou atmosférou a dojmom “konca sveta” kde končia všetky cesty. Všetky menované 
dopady negatívne ovplyvnia rekreačný a prírodný potenciál územia a znížia jeho hodnotu. Uvedomujeme si, že prechod 
by teoreticky prilákal viac návštevníkov, ale ak chceme do budúcna rozvíjať toto územie na báze trvalej udržateľnosti, 
k čomu patrí aj riešenie dopravnej situácie, tá by sa mala v chránených územiach riešiť skôr rozvojom hromadnej ako 
individuálnej dopravy (napr. budovaním záchytných parkovísk v okrajových častiach NP Poloniny a následnou prepravou 
turistov hromadnou prepravou, ideálne elektrobusmi…) 

Neakceptuje sa – zámer vybudovania cezhraničného prechodu je 
v súlade so záväzkami v rámci Slovensko-ukrajinskej medzivládnej 
komisie pre cezhraničnú spoluprácu 

- detto-  ako hore 

Príloha k stanovisku:   
Karpatské bukové pralesy (KBP) 
Základné informácie o UNESCO lokalite Karpatských bukových pralesov na Slovensku 
Spracovala Nadácia Aevis v októbri 2017 

Berie sa na vedomie  

2. Lesooschranárske zoskupenie 
VLK Čergov 
082 13 Tulčík č. 183 

30.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú a žiadajú o zapracovanie nižšie uvedených pripomienok:   
Obraciame sa na vás so žiadosťou o zapracovanie nižšie uvedených pripomienok do návrhu záväznej častí Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja, Pripomienky zohľadňujú potrebu zabezpečenia ochrany prísne chránených 
území bez zásahovým režimom (5. Stupeň ochrany, A zóny), t.j. režimom ochrany v rámci ktorého sú vylúčené zámerné 
ľudské aktivity, zmena prirodzeného rázu prostredia ako aj zásahy do prirodzeného vývoja daného prísne chráneného 
územia. Bez zásahový režim legislatíva v súčasnosti umožňuje aplikovať iba na ploche 1,7% rozlohy Slovenska. 
Vytvárať prostredníctvom územného plánu podmienky umožňujúce nerešpektovať prísnu ochranu pokladáme za 
problematické a nevhodné. V prípade, že prísna ochrana daného konkrétneho územia nie je celoslovensky žiadúca, 
legislatíva umožňuje dané územie prekategorizovať do nižšieho stupňa ochrany s menej prísnym režimom ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Považujeme za dôležité, aby územný plán vytváral i podmienky pre prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesov, 
keďže tie sú dôležité nielen z hľadiska produkcie drevnej hmoty, ale predovšetkým i z hľadiska zadržiavania 
a distribúcie vody v krajine.  

Berie sa na vedomie  

Viaceré zo stavieb uvádzaných v navrhovanom územnom pláne pokladáme za nevhodné, zvlášť ak ich realizáciou budú 
ovplyvnené chránené územia zaradené v národnej alebo európskej sústave chránených území. Považujeme za  
konfliktné, ak sú zámery stavieb umiestňované do chránených území, pričom je zjavné, že tieto návrhy nerešpektujú 
obmedzenia dané platnou legislatívou na úseku ochrany prírody. 

Berie sa na vedomie  

Za problematický považujeme aj zámer výstavby cesty v úseku Osadné – Balnica a zámer výstavby VN Tichý potok, 
ktoré požadujeme z územného plánu odstrániť. Už v roku 1996 vtedajšie Ministerstvo životného prostredia neodporučilo 
(po vykonanom posudzovaní) zámer výstavby VN Tichý potok realizovať a odporučilo nulový variant bez výstavby 

Berie sa na vedomie  
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nádrže. Jedným z argumentov bol aj inžiniersko- geologický prieskum, ktorý potvrdil, že sa nejedná o vhodné miesto na 
jej výstavbu.  Za rovnako nevhodné považujeme aj zámer cestného prepojenia Osadné – Balnica, ktoré by výrazne 
znížilo prírodnú i krajinársku hodnotu daného územia s potenciálom pre rozvoj mäkkých foriem turizmu zameraných na 
peších turistov a cyklistov, ktorí bezpochyby ocenia prostredie bez premávajúcich sa áut.  
Požadujeme, aby cesty navrhované v území národných parkov alebo v NATURA územiach boli v územnom pláne 
podmienené ich komplexným hodnotením, a to nie ako jednotlivých stavieb ale ako stavieb vzájomne súvisiacich 
a vytvárajúcich kumulatívny účinok (v rámci konkrétnych veľkoplošne chránených území). 

Neakceptuje sa, rieši platná legislatíva v zákone o EIA a SEA. Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

Pripomienky:   
bod 2.2.1. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov v chránených 
územiach, v pásmach hygienickej ochrany, v územiach začlenených do územného systému ekologickej 
stability a v územiach významných z hľadiska zadržiavania vody z dôvodu predchádzania 
povodňových škôd“. 

Neakceptuje sa, územia významné z hľadiska zadržiavania vody  nie sú 
zatiaľ definované v ÚPD. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

bod 2.3.9. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnené je zvýraznené boldom): 

Nevytvárať nové a nerozširovať existujúce dobývacie priestory v chránených územiach s 2. a vyšším 
stupňom ochrany a v územiach patriacich do Natura 2000. 

Akceptuje sa inak, na úrovni MŽP SR je navrhnutý nový text regulatívu č. 
2.3.3.(pôvodné č. reg. 2.3.9.): „Zosúlaďovať požiadavky na využívanie 
ložísk nerastných surovín  pre potreby  rozvoja  hospodárstva so 
záujmami ochrany prírody“. 

 

bod 4.2. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja 
cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať 
aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany. V existujúcich alebo 
navrhovaných chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzásahový 
režim ochrany. 

Akceptuje sa, v regulatíve 4.2. (pôvodné č.4.1.) takto: 
„Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky 
optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v 
rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať 
aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej 
ochrany. V navrhovaných a existujúcich chránených územiach s 5. 
stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzásahový režim 
ochrany“. 

 

bod  4.11. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zariadenia CR a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk cestovného 
ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie  
rekreačných činností závislých od prírodných danosti. Zariadenia, služby alebo vybavenosť 
neumiestňovať do existujúcich alebo navrhovaných chránených území s 5. stupňom ochrany a do 
existujúcich alebo navrhovaných zón A. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v novom reg.4.16.  takto: 
„Zariadenia, služby alebo vybavenosť umiestňovať mimo  
navrhovaných a existujúcich chránených území s 5. stupňom 
ochrany a navrhovaných a existujúcich zón A“. 
 

 

bod 4.32. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznene boldom): 

Pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových tratí rešpektovať ako limitujúci faktor 
biologické limity a limity vyplývajúce z prítomnosti území zaradených v európskej sieti NATURA 2000 a 
osobitne chránených častí prírody a krajiny. Budovanie nových a rozširovanie existujúcich zjazdových  
tratí  a súvisiacej infraštruktúry neuskutočňovať' v existujúcich alebo navrhovaných chránených 
územiach s 5. stupňom ochrany a v existujúcich alebo navrhovaných zónach A. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v regulatíve č.4.29. (pôvodné 
č.reg.4.32.)  takto: 
„Budovanie nových a rozširovanie existujúcich zjazdových  tratí  
a súvisiacej infraštruktúry uskutočňovať' mimo navrhovaných a 
existujúcich chránených území s 5. stupňom ochrany a 
navrhovaných a existujúcich zón A. národných parkov“. 

 

bod 6.1.3. 
Pôvodný text „V územiach Natura 2000 a v ostatných  chránených územiach so 4. a 5. stupňom územnej 'ochrany 
neprepájať koncové obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území“. zmeniť nasledovne: 
(nové znenie) 

Prepojenie koncových obcí cestnými alebo účelovými komunikáciami nerealizovať cez chránené 
územia s 5. stupňom ochrany. Pri rozširovaní cestnej siete v ostatných chránených územiach 
rešpektovať ochranu druhov a biotopov, a rešpektovať obmedzenia určené zákonom alebo 
programom starostlivosti o chránené územie. V prípade variantných riešení uprednostňovať' 
prepojenia vedené územím s nižším stupňom ochrany. V územiach Nátura 2000 neprepájať koncové 
obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území. 

Akceptuje sa inak,  regulatív je na základe stanoviska od  MŽP SR 
vypustený.  
 
 

 

bod 10.5.4. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zlepšovať vodohospodárske pomery (odtokových úprav) na malých vodných tokoch v povodí prírode 
blízkym spôsobom lesného hospodárenia bez uplatňovania  veľkoplošných spôsobov výrubu lesov 
a zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov 
využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov, s cieľom zachytávať povodňové prietoky. 

Akceptuje sa  

bod 10.5.5. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov, upraviť lesné hospodárenie  smerom 
k prírode blízkym spôsobom bez uplatňovania veľkoplošných spôsobov výrubu lesov a budovať 
primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a ochranu 
pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, vrátane ich sprírodňovania, ochranné hrádze a poldre). 

Akceptuje sa inak, regulatív bol na základe pripomienky MDV SR 
vypustený. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

bod 10.5.6. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých treba 
umožniť vytváranie prirodzených zábran prostredníctvom do toku padnutých stromov (na lesnom 
pôdnom fonde) a budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch 
bez narušenia biotopu, zabezpečiť ochranné zóny bez výrubov v okolí tokov na lesnom pôdnom fonde 
do vzdialenosti 30 metrov od osi toku po oboch stranách. 

Neakceptuje sa, požiadavka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

bod 10.5.7. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde, na ktorom je 

Akceptuje sa  
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potrebné preferovať prírode blízke obhospodarovanie lesa. 

Nasledovné body nemožno považovať za verejnoprospešné stavby, pokiaľ sa v lesnatých častiach  dotknutých 
povodí uplatňuje a naďalej bude uplatňovať obhospodarovanie lesov, ktoré zhoršuje až minimalizuje prirodzenú 
vodozádržnu schopnosť lesov. 

  

Bod 2.4.2. 
navrhujeme odstrániť celý bod 
(Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami a ochranných hrádzi, so 
zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami.) 

Neakceptuje sa   Znovu prerokované dňa neakceptované pripomienky 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

bod 2.4.3. 
navrhujeme odstrániť‘ celý bod 
(Stavby rybníkov, poldrov, zdrží, prehrádzok, malých viacúčelových vodných nádrží a vodárenských nádrží 
pre stabilizáciu prietoku.) 

Neakceptuje sa   Znovu prerokované dňa neakceptované pripomienky 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

bod 2.2.1.1. 
navrhujeme odstrániť celý bod Zdroj vody Tichý Potok (okres Kežmarok), 
V celom návrhu územného plánu odstrániť v regulatívoch zmienky týkajúce sa VN Tichý Potok. 

Neakceptuje sa, je to v súlade s požiadavkami dotknutých štátnych 
orgánov a v súlade s Vodným plánom SR. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

3. VLK Východné Karpaty, 
Ul. Kpt. Nálepku 102, 062 01 
Snina  

30.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú a žiadajú o zapracovanie nižšie uvedených pripomienok:   
Obraciame sa na vás so žiadosťou o zapracovanie nižšie uvedených pripomienok do návrhu záväznej častí Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja, Pripomienky zohľadňujú potrebu zabezpečenia ochrany prísne chránených 
území bez zásahovým režimom (5. Stupeň ochrany, A zóny), t.j. režimom ochrany v rámci ktorého sú vylúčené zámerné 
ľudské aktivity, zmena prirodzeného rázu prostredia ako aj zásahy do prirodzeného vývoja daného prísne chráneného 
územia. Bez zásahový režim legislatíva v súčasnosti umožňuje aplikovať iba na ploche 1,7% rozlohy Slovenska. 
Vytvárať prostredníctvom územného plánu podmienky umožňujúce nerešpektovať prísnu ochranu pokladáme za 
problematické a nevhodné. V prípade, že prísna ochrana daného konkrétneho územia nie je celoslovensky žiaduca, 
legislatíva umožňuje dané územie prekategorizovať do nižšieho stupňa ochrany s menej prísnym režimom ochrany. 

Berieme sa vedomie  

Považujeme za dôležité, aby územný plán vytváral i podmienky pre prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesov, 
keďže tie sú dôležité nielen z hľadiska produkcie drevnej hmoty, ale predovšetkým i z hľadiska zadržiavania 
a distribúcie vody v krajine. 

Berieme sa vedomie  

Viaceré zo stavieb uvádzaných v navrhovanom územnom pláne pokladáme za nevhodné, zvlášť ak ich realizáciou 
budú ovplyvnené chránené územia zaradené v národnej alebo európskej sústave chránených území. Považujeme za  
konfliktné, ak sú zámery stavieb umiestňované do chránených území, pričom je zjavné, že tieto návrhy nerešpektujú 
obmedzenia dané platnou legislatívou na úseku ochrany prírody. 

Berieme sa vedomie  

Za problematický považujeme aj zámer výstavby cesty v úseku Osadné – Balnica, ktorý požadujeme z územného 
plánu odstrániť. Za nevhodné považujeme zámery cestného prepojenia Osadné – Balnica, ktoré by výrazne znížilo 
prírodnú i krajinársku hodnotu daného územia s potenciálom pre rozvoj mäkkých foriem turizmu zameraných na peších 
turistov a cyklistov, ktorí bezpochyby ocenia prostredie bez premávajúcich sa áut. Navyše v súčasnosti vedie MŽP SR 
a MZ SR jednania , ktorých výsledkom má byť spresnenie hraníc tzv. Lesov UNESCO. Nie je vylúčené že sa to bude 
týkať aj miesta plánovanej cesty.  

Akceptuje sa  

Požadujeme, aby cesty navrhované v území národných parkov alebo v  NATURA územiach boli v územnom pláne 
podmienené ich komplexným hodnotením, a to nie ako jednotlivých stavieb, ale ako stavieb vzájomne súvisiacich 
a vytvárajúcich kumulatívny účinok (v rámci konkrétnych veľkoplošne chránených území). 

Neakceptuje sa Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 

Pripomienky:   
bod 4.32. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových tratí rešpektovať ako limitujúci faktor 
biologické limity a limity vyplývajúce z prítomnosti území zaradených v európskej sieti NATURA 2000 a 
osobitne chránených častí prírody a krajiny. Budovanie nových a rozširovanie existujúcich zjazdových  
tratí  a súvisiacej infraštruktúry neuskutočňovať' v existujúcich alebo navrhovaných chránených 
územiach s 5. stupňom ochrany a v existujúcich alebo navrhovaných zónach A. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v regulatíve č.4.29. (pôvodne 
č.reg.4.32.)  takto: 
„Budovanie nových a rozširovanie existujúcich zjazdových  tratí  
a súvisiacej infraštruktúry uskutočňovať' mimo navrhovaných a 
existujúcich chránených území s 5. stupňom ochrany a 
navrhovaných a existujúcich zón A. národných parkov“. 

 

bod 6.1.3. 
Pôvodný text „V územiach Natura 2000 a v ostatných  chránených územiach so 4. a 5. stupňom územnej 'ochrany 
neprepájať koncové obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území“. zmeniť nasledovne: 
(nové znenie) 

Prepojenie koncových obcí cestnými alebo účelovými komunikáciami nerealizovať cez chránené 
územia s 5. stupňom ochrany. Pri rozširovaní cestnej siete v ostatných chránených územiach 
rešpektovať ochranu druhov a biotopov, a rešpektovať obmedzenia určené zákonom alebo 
programom starostlivosti o chránené územie. V prípade variantných riešení uprednostňovať' 
prepojenia vedené územím s nižším stupňom ochrany. V územiach Nátura 2000 neprepájať koncové 
obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území. 

Akceptuje sa inak,  regulatív je na základe stanoviska MŽP SR 
vypustený.  

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 6.1.13. 
Pôvodný text: ,,Neumiestňovať stavby do chránených území s najvyšším stupňom ochrany, do existujúcich a. 
navrhovaných A zón, okrem odôvodnených prípadov nevyhnutných verejnoprospešných stavieb súvisiacich s 
manažmentom územia." zmeniť nasledovne: 
(nové znenie) 

Neumiestňovať stavby do chránených území s najvyšším stupňom ochrany, do existujúcich a 
navrhovaných A zón. 

Akceptuje sa inak,  regulatív  6.1.13. bol vypustený.   

bod 9.3.6.57. 
Jeho znenie: „cesta III13887: predĺženie cesty v úseku Osadné - hranica .PL (Balnica) - 
podmienené procesom ElA".   

Bod požadujeme odstrániť celý. 

Akceptuje sa  
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(primerane upraviť zvyšok dokumentu) 

bod 9.3.7.9. 
Pôvodný text „prepájanie koncových obcí verejnými alebo účelovými lesnými a poľnými komunikáciami v úsekoch 
Natura 2 000 a v ostatných chránených územiach so 4. A 5. Stupňom územnej ochrany len v prípade, že nebude inak 
možné“ zmeniť nasledovne: 
(nové znenie). 

Prepájanie koncových obci cestnými alebo účelovými komunikáciami nerealizovať' cez chránené 
územia s 5. stupňom ochrany. Pri rozširovaní cestnej siete v ostatných chránených územiach 
rešpektovať ochranu druhov a biotopov a rešpektovať obmedzenia určené zákonom alebo 
programom starostlivosti o chránené územie. V prípade variantných riešení uprednostňovať' 
prepojenia vedené územím s nižším stupňom ochrany. V územiach Nátura 2000 neprepájať koncové 
obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území. 

Akceptuje sa inak, regulatív je na základe stanoviska MŽP SR 
vypustený. 

 

bod 9.5.3.12.2. 
- akékoľvek nové náhradné cestné prepojenie „Ublianskej a Uličskej doliny z dôvodu zrušenia úseku cesty 

Jalová - Starina. - Príslop pre jej kolíziu s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany Vodárenskej 
nádrže Starina považujeme za neprimeraný negatívny zásah do územia NP Poloniny. Žiadame aby bolí 
vykonané technické opatrenia ktorými sa zabezpečí existujúca cesta a zminimalizuje sa riziko kontaminácie 
VN Starina. (primerane upraviť zvyšok dokumentu) 

Akceptuje sa čiastočne, náhradné cestné prepojenie „Ublianskej a 
Uličskej doliny je výhľadovo riešené mimo NP Poloniny a to prepojením 
ciest II. triedy Ruská Volová - Ulič. Návrh technických riešení na 
existujúcej ceste ja nad rámec riešenia  ÚPN regiónu. 
 

 

bod 9.3.6.55.2. 
- Výstavba zábavného parku Vtáčie údolie bude mať za následok negatívny vplyv na prírodu v pohorí Vihorlat 

a chránených územiach tejto lokality. Negatíva spočívajú hlavne v potrebe trvalého odlesňovania a 
výstavby. Zvýšená návštevnosť územia a pohyb motorových vozidiel bude mať tiež za následok výraznú 
zmenu v životoch ľudí ale i obyvateľov dotknutých lesov a celkovo tohto územia. Nesúhlasíme s úpravou 
parametrov cesty do nástupného priestoru Tematického zábavného parku Vtáčie údolie na kategóriu 
dvojpruhovej cesty Il. triedy. (primerane upraviť zvyšok dokumentu) 

Neakceptuje sa  Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 10.8. 
- Žiadame, aby v územnom pláne neboli nijak podporované obnoviteľné zdroj energie vo forme „biomasových 

elektrárni" na drevnú štiepku. Dlhoročná prax ukázala, že to prináša množstvo zničených cenných biotopov 
a dokonca časté nelegálne zásahy vo forme výrubov bez potrebných povolení alebo súhlasov. V súčasnosti 
je už zrejmé, že spaľujeme viac drevnej biomasy ako je dostupný prírastok v Prešovskom kraji. 
Podrobnejšie informácie tu: http://biomasaker.wolf.sk/. Za zmienku stojí aj zistenie príslušných úradov že 
napríklad firma Bioenergy spaľovala 84% dreva kvalitatívne vyššej triedy ako to je povolené a účelné 
vzhľadom na trvalú udržateľnosť, podrobnejšie tu: http:/biomasaker.wolf.sk/rozhodnutia-urso/ 

Akceptuje sa, regulatívy s podporou biomasy sú vypustené.  

bod 1.1.52.38. 
- Na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme aby cesta Osadné III/3887 - hranica PL (Balnica) bola v 

zozname verejnoprospešných stavieb, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej 
dokumentácie, spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov. 

Akceptuje sa  

4. Lesoochranárske zoskupenie 
VLK 
082 13 Tulčík č. 183 

27.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú a žiadajú o zapracovanie nižšie uvedených pripomienok:   
Obraciame sa na vás so žiadosťou o zapracovanie nižšie uvedených pripomienok do návrhu záväznej častí Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja, Pripomienky zohľadňujú potrebu zabezpečenia ochrany prísne chránených 
území bez zásahovým režimom (5. stupeň ochrany, A zóny), t.j. režimom ochrany v rámci ktorého sú vylúčené zámerné 
ľudské aktivity, zmena prirodzeného rázu prostredia ako aj zásahy do prirodzeného vývoja daného prísne chráneného 
územia. Bez zásahový režim legislatíva v súčasnosti umožňuje aplikovať iba na ploche 1,7% rozlohy Slovenska. 
Vytvárať prostredníctvom územného plánu podmienky umožňujúce nerešpektovať prísnu ochranu pokladáme za 
problematické a nevhodné. V prípade, že prísna ochrana daného konkrétneho územia nie je celoslovensky žiadúca, 
legislatíva umožňuje dané územie prekategorizovať do nižšieho stupňa ochrany s menej prísnym režimom ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Považujeme za dôležité, aby územný plán vytváral i podmienky pre prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesov, 
keďže tie sú dôležité nielen z hľadiska produkcie drevnej hmoty, ale predovšetkým i z hľadiska zadržiavania a 
distribúcie vody v krajine. 

Berie sa na vedomie  

Viaceré zo stavieb uvádzaných v navrhovanom územnom pláne pokladáme za nevhodné, zvlášť ak ich realizáciou 
budú ovplyvnené chránené územia zaradené v národnej alebo európskej sústave chránených území. Považujeme za  
konfliktné, ak sú zámery stavieb umiestňované do chránených území, pričom je zjavné, že tieto návrhy nerešpektujú 
obmedzenia dané platnou legislatívou na úseku ochrany prírody. 

Berie sa na vedomie  

Za problematický považujeme aj zámer výstavby cesty v úseku Osadné – Balnica a zámer výstavby VN Tichý potok, 
ktoré požadujeme z územného plánu odstrániť. Už v roku 1996 vtedajšie Ministerstvo životného prostredia 
neodporučilo (po vykonanom posudzovaní) zámer výstavby VN Tichý potok realizovať a odporučilo nulový variant bez 
výstavby nádrže. Jedným z argumentov bol aj inžiniersko- geologický prieskum, ktorý potvrdil, že sa nejedná o vhodné 
miesto na jej výstavbu.  Za rovnako nevhodné považujeme aj zámer cestného prepojenia Osadné – Balnica, ktoré by 
výrazne znížilo prírodnú i krajinársku hodnotu daného územia s potenciálom pre rozvoj mäkkých foriem turizmu 
zameraných na peších turistov a cyklistov, ktorí bezpochyby ocenia prostredie bez premávajúcich sa áut. 

Akceptuje sa  

Požadujeme, aby cesty navrhované v území národných parkov alebo v NATURA územiach boli v územnom pláne 
podmienené ich komplexným hodnotením, a to nie ako jednotlivých stavieb, ale ako stavieb vzájomne súvisiacich a 
vytvárajúcich kumulatívny účinok (v rámci konkrétnych veľkoplošne chránených území). 

Neakceptuje sa, rieši sa to v rámci posudzovania EIA. Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

Pripomienky:   
bod 2.2.1. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov v chránených 
územiach, v pásmach hygienickej ochrany, v územiach začlenených do územného systému ekologickej 
stability a v územiach významných z hľadiska zadržiavania vody z dôvodu predchádzania 
povodňových škôd“. 

Neakceptuje sa, územia významné z hľadiska zadržiavania vody  nie sú 
zatiaľ definované v ÚPD. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
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bod 2.3.9. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnené je zvýraznené boldom): 

Nevytvárať nové a nerozširovať existujúce dobývacie priestory v chránených územiach s 2. a vyšším 
stupňom ochrany a v územiach patriacich do NATURA 2000. 

Akceptuje sa inak, na úrovni MŽP SR je navrhnutý nový text regulatívu č. 
2.3.3. (pôvodné č. reg. 2.3.9.): „Zosúlaďovať požiadavky na využívanie 
ložísk nerastných surovín  pre potreby  rozvoja  hospodárstva so 
záujmami ochrany prírody“. 

 

bod 4.2. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja 
cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať 
aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany. V existujúcich alebo 
navrhovaných chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzásahový 
režim ochrany. 

Akceptuje sa, v regulatíve 4.1. takto: 
„Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky 
optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v 
rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať 
aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej 
ochrany. V navrhovaných a existujúcich chránených územiach s 5. 
stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzásahový režim 
ochrany“. 

 

bod  4.11. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zariadenia a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu. 
Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie  rekreačných 
činností závislých od prírodných danosti. Zariadenia, služby alebo vybavenosť neumiestňovať do 
existujúcich alebo navrhovaných chránených území s 5. stupňom ochrany a do existujúcich alebo 
navrhovaných zón A. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v novom reg.4.16.  takto: 
„Zariadenia, služby alebo vybavenosť umiestňovať mimo  
navrhovaných a existujúcich chránených území s 5. stupňom ochrany 
a navrhovaných a existujúcich zón A“. 
 

 

bod 4.32. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznene boldom): 

Pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových tratí rešpektovať ako limitujúci faktor 
biologické limity a limity vyplývajúce z prítomnosti území zaradených v európskej sieti NATURA 2000 a 
osobitne chránených častí prírody a krajiny. Budovanie nových a rozširovanie existujúcich zjazdových  
tratí  a súvisiacej infraštruktúry neuskutočňovať' v existujúcich alebo navrhovaných chránených 
územiach s 5. stupňom ochrany a v existujúcich alebo navrhovaných zónach A. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v regulatíve č.4.29. (pôvodné 
č.reg.4.32.)  takto: 
„Pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových 
tratí a súvisiacej infraštruktúry rešpektovať ako limitujúci faktor biologické 
limity a  limity vyplývajúce z prítomnosti území zaradených v európskej 
sieti NATURA 2000 a osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich 
výstavbu uskutočňovať mimo navrhovaných a existujúcich chránených 
území s 5. stupňom ochrany a navrhovaných a existujúcich zón 
A národných parkov. 

 

bod 6.1.3. 
Pôvodný text „V územiach Natura 2000 a v ostatných  chránených územiach so 4. a 5. stupňom územnej 'ochrany 
neprepájať koncové obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území“. zmeniť nasledovne: 
(nové znenie) 

Prepojenie koncových obcí cestnými alebo účelovými komunikáciami nerealizovať cez chránené 
územia s 5. stupňom ochrany. Pri rozširovaní cestnej siete v ostatných chránených územiach 
rešpektovať ochranu druhov a biotopov, a rešpektovať obmedzenia určené zákonom alebo 
programom starostlivosti o chránené územie. V prípade variantných riešení uprednostňovať' 
prepojenia vedené územím s nižším stupňom ochrany. V územiach Nátura 2000 neprepájať koncové 
obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území. 

Akceptuje sa inak,  regulatív je na základe stanoviska MŽP SR 
vypustený. 

 

bod 6.1.13. 
Pôvodný text: ,,Neumiestňovať stavby do chránených území s najvyšším stupňom ochrany, do existujúcich a. 
navrhovaných A zón, okrem odôvodnených prípadov nevyhnutných verejnoprospešných stavieb súvisiacich s 
manažmentom územia. " zmeniť nasledovne: 
(nové znenie) 

Neumiestňovať stavby do chránených území s najvyšším stupňom ochrany, do existujúcich a 
navrhovaných A zón. 

Akceptuje sa inak,  regulatív  6.1.13 je vypustený.  

bod 6.1.15. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Rešpektovať súvislú sieť migračných koridorov pre voľne žijúce druhy živočíchov, najmä srstnatej zveri, 
malej zveri a veľké šelmy z prvkov biocentier a biokoridorov nadregionálneho významu a zásady a 
regulatívy platné pre biocentrá a biokoridory nadregionálneho významu s funkciou migračných koridorov. 
Kde migračné koridory budú križovať navrhované alebo existujúce oplotené dopravné tepny (železničná a 
automobilová doprava) regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu navrhnúť a realizovať 
ekomosty a podchody. 

Akceptuje sa, v regulatíve 6.1.11. (pôvodne reg. 6.1.15.) 
 
 
 
 
 
   

 

bod 6.3.5. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu a vodohospodársky 
významné plochy zabezpečujúce retenciu vôd v krajine. 

Akceptuje sa, zapracované v reg. 6.3.2. (pôvodne č. reg. 6.3.5.).  

bod 7.17. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Podporovať  zakladanie aleji, stromoradí v poľnohospodárskej krajine. Chrániť existujúce. 

Akceptuje sa, zapracované v regulatíve č. 7.10. (pôvodne č. reg. 7.17.).  

bod 9.3.6.57. 
Jeho znenie, "cesta III/3887: predĺženie cesty v úseku Osadné – hranica PL (Balnica) – podmienené procesom EIA.  

Bod požadujeme odstrániť celý. 
(primerane upraviť zvyšok dokumentu) 

Akceptuje sa  

bod 9.3.7.9. 
Pôvodný text „prepájanie koncových obcí verejnými alebo účelovými lesnými a poľnými komunikáciami v úsekoch 
Natura 2 000 a v ostaných chránených územiach so 4. A 5. Stupňom územnej ochrany len v prípade, že nebude inak 
možné“ zmeniť nasledovne: 
(nové znenie). 

Prepájanie koncových obci cestnými alebo účelovými komunikáciami nerealizovať' cez chránené 
územia s 5. stupňom ochrany. Pri rozširovaní cestnej siete v ostatných chránených územiach 
rešpektovať ochranu druhov a biotopov a rešpektovať obmedzenia určené zákonom alebo 

Akceptuje sa inak,  
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programom starostlivosti o chránené územie. V prípade variantných riešení uprednostňovať' 
prepojenia vedené územím s nižším stupňom ochrany. V územiach Nátura 2000 neprepájať koncové 
obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území. 
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V je na základe stanoviska MŽP SR vypustený. 

bod 10.5.4. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zlepšovať vodohospodárske pomery (odtokových úprav) na malých vodných tokoch v povodí prírode 
blízkym spôsobom lesného hospodárenia bez uplatňovania  veľkoplošných spôsobov výrubu lesov a 
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov 
využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov, s cieľom zachytávať povodňové prietoky. 

Akceptuje sa   

bod 10.5.5. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov, upraviť lesné hospodárenie  smerom 
k prírode blízkym spôsobom bez uplatňovania veľkoplošných spôsobov výrubu lesov a budovať 
primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a ochranu 
pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, vrátane ich sprírodňovania, ochranné hrádze a poldre). 

Akceptuje sa inak - regulatív bol na základe pripomienky MDV SR 
vypustený. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 10.5.6. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých treba 
umožniť vytváranie prirodzených zábran prostredníctvom do toku padnutých stromov (na lesnom 
pôdnom fonde) a budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch 
bez narušenia biotopu, zabezpečiť ochranné zóny bez výrubov v okolí tokov na lesnom pôdnom fonde 
do vzdialenosti 3O metrov od osi toku po oboch stranách. 

Neakceptuje sa  - požiadavka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 10.5.7. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde, na ktorom je 
potrebné preferovať prírode blízke obhospodarovanie lesa. 

Akceptuje sa  

Nasledovné body nemožno považovať za verejnoprospešné stavby, pokiaľ sa v lesnatých častiach  dotknutých 
povodí uplatňuje a naďalej bude uplatňovať' obhospodarovanie lesov, ktoré zhoršuje až minimalizuje 
prirodzenú vodozádržnú schopnosť lesov. 

Berie sa na vedomie  

bod 2.4.2. 
navrhujeme odstrániť celý bod 
(Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami a ochranných hrádzi, so 
zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obci pred povodňami.) 

Neakceptuje sa   Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 2.4.3. 
navrhujeme odstrániť' celý bod 
(Stavby rybníkov, poldrov, zdrží, prehrádzok, malých viacúčelových vodných nádrží a vodárenských nádrží 
pre stabilizáciu prietoku.) 

Neakceptuje sa   Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 2.2.1.1. 
navrhujeme odstrániť celý bod (Zdroj vody Tichý Potok (okres Kežmarok), 
V celom návrhu územného plánu odstrániť v regulatívoch zmienky týkajúce sa VN Tichý Potok. 

Neakceptuje sa, je to v súlade s požiadavkami dotknutých štátnych 
orgánov a v súlade s Vodným plánom SR. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

5. p. Polčová 
 

30.04.2018 Vo svojom stanovisku predkladá  tieto pripomienky:   
Pripomienka ku kap. 22. V oblasti pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva: 

- žiadam doplniť v bode 2.2.1. aby sa prírode blízke obhospodarovanie lesov podporovalo všade, nielen 
v chránených územiach a ďalej spomínaných oblastiach. 

Akceptuje sa   

- v bode 2.2.5. doplniť - aby sa rešpektovala prioritná funkcia lesov na celom území Prešovského kraja. Neakceptuje sa   Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 08.11.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
41 zo dňa 25.10.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.10.2018. 

Odôvodnenie: 
Čelíme a budeme čeliť klimatickým poveternostným zmenám a jeden strom odparí niekoľko stoviek litrov vody za deň. 
Tú vodu potrebujeme všetci. Pri súčasnom spôsobe hospodárenia čelíme suchu, vysokým teplotám, záplavám, erózii 
pôdy, zosuvom. Žijeme v regióne chudobnom na zásoby podzemných vôd, preto ochrana lesov je súčasne ochranou 
pitnej vody! 

Berie sa na vedomie  

Žiadam doplniť do časti 9.3. Cestná doprava: 
- rekonštrukcia cesty III. triedy medzi obcou Oľka – Radvaň nad Laborcom, 

Akceptuje sa v regulatívoch č. 9.3.6.12.   
. 
 

 

- rekonštrukcia cesty II. triedy medzi obcou Oľka – Varechovce. Akceptuje sa,  text regulatívu č. 9.3.5.13.2. je upravený takto: na ceste 
II./554 - modernizácia v úseku Havaj - Varechovce – Repejov – Oľka - 
Ruská Kajňa 

 

Odôvodnenie: 
Ničenie áut obyvateľov, ktorí dennodenne musia čeliť tankodromu na týchto trasách. A tí čo tie cesty ničia (ako napr. 
lesná ťažká technika, preplnené kamióny dreva) aj niekoľkokrát do dňa porušujú cestný zákon(ako napr. Nakládka 

Berie sa na vedomie  
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drevnej hmoty priamo na ceste, znečisťovanie cesty, používanie reťazí na kolesách mimo zimné obdobie a pod.) 
Rekonštrukciou cesty sa podporí turistický ruch a cyklodoprava. 

Pripomienka k bodu 2.3. V oblasti ťažby:   
- nesúhlasím aby sa vytvárali nové prieskumné územie na uhľovodík ako je napr. ropa a horľavý zemný 

plyn. 
Neakceptuje sa, pripomienka je v rozpore so zákonom o geologických 
prácach. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 08.11.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
41 zo dňa 25.10.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.10.2018. 

Odôvodnenie: 
Je neprípustné, aby sa v dnešnej dobe mohlo určiť a schváliť prieskumné územie niekde od stola, bez overených 
skutočností úradníkov, ktorí nemali šainu o tom ako to na danej lokalite vyzerá a aký dopad má ich rozhodnutie na 
životné prostredie a život obyvateľov v daných lokalitách pri uskutočňovaní takých činností ako je prieskum a ťažba 
nerastných surovín.  

Berie sa na vedomie  

6. p. Zajaková  03.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   
V súvislosti so smernou časťou vznášam pripomienku týkajúcu sa skládky odpadov Bartošovce. Nesúhlasím, aby 
uvedená skládka bola naďalej uvádzaná v smernej časti územného plánu ako zámer, ktorý má reálny predpoklad na 
vybudovanie v ďalšom období. Uvedenej skládke bolo rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 
Inšpektorát Košice č. 486-11895/2017/Hut,Mer/750290104/Z8-SP zo dňa 10.05.2017 zmenené integrované povolenie 
a to spôsobom, že bolo povolené uskutočňovanie stavby „Skládka odpadov NNO Hertník – Bartošovce SO 21 
Rekultivácia“. Z uvedeného rozhodnutia je zrejmé, že s ďalšou prevádzkou skládky sa neuvažuje a prebieha jej 
rekultivácia.  

Akceptuje sa  

Uvedený zámer požadujem zo smernej časti odstrániť:   
Zámery na rozšírenie skládok odpadov do roku 2015 
Názov zariadenia / Kapacita m3 / Katastrálne územie a lokalita / Druhy odpadov / 
Predpokladaný termín realizácie / Názov investora / Finančné náklady (Eur) 
Okres Bardejov 
Skládka odpadov 
Ekočergov – rozšírenie skládky odpadov / 200 000 Bartošovce / Odpady kategórie „O“ / 2014 / 800 000 / 
Ekočergov a.s. Bardejov 

Akceptuje sa  

Obraciame sa na vás so žiadosťou o zapracovanie nižšie uvedených pripomienok do návrhu záväznej častí 
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, Pripomienky zohľadňujú potrebu zabezpečenia ochrany prísne 
chránených území bez zásahovým režimom (5. stupeň ochrany, A zóny), t.j. režimom ochrany v rámci ktorého sú 
vylúčené zámerné ľudské aktivity, zmena prirodzeného rázu prostredia ako aj zásahy do prirodzeného vývoja daného 
prísne chráneného územia. Bez zásahový režim legislatíva v súčasnosti umožňuje aplikovať iba na ploche 1,7% rozlohy 
Slovenska. Vytvárať prostredníctvom územného plánu podmienky umožňujúce nerešpektovať prísnu ochranu 
pokladáme za problematické a nevhodné. V prípade, že prísna ochrana daného konkrétneho územia nie je 
celoslovensky žiadúca, legislatíva umožňuje dané územie prekategorizovať do nižšieho stupňa ochrany s menej prísnym 
režimom ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Považujeme za dôležité, aby územný plán vytváral i podmienky pre prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesov, 
keďže tie sú dôležité nielen z hľadiska produkcie drevnej hmoty, ale predovšetkým i z hľadiska zadržiavania a distribúcie 
vody v krajine. 

Berie sa na vedomie  

Viaceré zo stavieb uvádzaných v navrhovanom územnom pláne pokladáme za nevhodné, zvlášť ak ich realizáciou budú 
ovplyvnené chránené územia zaradené v národnej alebo európskej sústave chránených území. Považujeme za  
konfliktné, ak sú zámery stavieb umiestňované do chránených území, pričom je zjavné, že tieto návrhy nerešpektujú 
obmedzenia dané platnou legislatívou na úseku ochrany prírody. 

Berie sa na vedomie  

Za problematický považujeme:   
Zámer výstavby cesty v úseku Osadné – Balnica;   
Za nevhodné považujeme aj zámer cestného prepojenia Osadné – Balnica, ktoré by výrazne znížilo prírodnú 
i krajinársku hodnotu daného územia s potenciálom pre rozvoj mäkkých foriem turizmu zameraných na peších turistov 
a cyklistov, ktorí bezpochyby ocenia prostredie bez premávajúcich sa áut. 

Akceptuje sa  

Zámer výstavby VN Tichý potok, ktoré požadujeme z územného plánu odstrániť. Už v roku 1996 vtedajšie Ministerstvo 
životného prostredia neodporučilo (po vykonanom posudzovaní) zámer výstavby VN Tichý potok realizovať a odporučilo 
nulový variant bez výstavby nádrže. Jedným z argumentov bol aj inžiniersko-geologický prieskum, ktorý potvrdil, že sa 
nejedná o vhodné miesto na jej výstavbu.   

Neakceptuje sa, je to v súlade s požiadavkami dotknutých štátnych 
orgánov a v súlade s Vodným plánom SR. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

Požadujem, aby cesty navrhované v území národných parkov alebo v NATURA územiach boli v územnom pláne 
podmienené ich komplexným hodnotením, a to nie ako jednotlivých stavieb, ale ako stavieb vzájomne súvisiacich a 
vytvárajúcich kumulatívny účinok (v rámci konkrétnych veľkoplošne chránených území). 

Neakceptuje sa, je to riešené v rámci posudzovania EIA. Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

Pripomienky:   
bod 2.2.1. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov v chránených 
územiach, v pásmach hygienickej ochrany, v územiach začlenených do územného systému ekologickej 
stability a v územiach významných z hľadiska zadržiavania vody z dôvodu predchádzania 
povodňových škôd“. 

Neakceptuje sa, územia významné z hľadiska zadržiavania vody  nie sú 
zatiaľ definované v ÚPD. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 2.3.9. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnené je zvýraznené boldom): 

Nevytvárať nové a nerozširovať existujúce dobývacie priestory v chránených územiach s 2. a vyšším 
stupňom ochrany a  územiach patriacich do NATURA 2000. 

Akceptuje sa  inak,  je navrhnuté nové znenie regulatívu  v zmysle 
pripomienky od MH SR a v súlade so stanoviskom  MŽP SR. 
„Zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín 
pre potreby rozvoja hospodárstva so záujmami ochrany prírody“. 
 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 4.2. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja 
cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať 
aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany. V existujúcich alebo 
navrhovaných chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzásahový 

Akceptuje sa, v regulatíve 4.2. (pôvodne reg. č.4.1.) takto: 
„Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky 
optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v 
rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať 
aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej 
ochrany. V navrhovaných a existujúcich chránených územiach s 5. 
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režim ochrany. stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzásahový režim 
ochrany“. 

bod 4.11. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zariadenia a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu. 
Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie  rekreačných 
činností závislých od prírodných danosti. Zariadenia, služby alebo vybavenosť neumiestňovať do 
existujúcich alebo navrhovaných chránených území s 5. stupňom ochrany a do existujúcich alebo 
navrhovaných zón A. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v novom reg.4.16.  takto: 
„Zariadenia, služby alebo vybavenosť umiestňovať mimo  
navrhovaných a existujúcich chránených území s 5. stupňom 
ochrany a navrhovaných a existujúcich zón A“. 
 

 

bod 4.32. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznene boldom): 

Pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových tratí rešpektovať ako limitujúci faktor 
biologické limity a limity vyplývajúce z prítomnosti území zaradených v európskej sieti NATURA 2000 a 
osobitne chránených častí prírody a krajiny. Budovanie nových a rozširovanie existujúcich zjazdových  
tratí  a súvisiacej infraštruktúry neuskutočňovať' v existujúcich alebo navrhovaných chránených 
územiach s 5. stupňom ochrany a v existujúcich alebo navrhovaných zónach A. 

Akceptuje sa, text je zapracovaný v regulatíve č.4.29. (pôvodné 
č.reg.4.32.)  takto: 
„Pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových 
tratí a súvisiacej infraštruktúry rešpektovať ako limitujúci faktor biologické 
limity a  limity vyplývajúce z prítomnosti území zaradených v európskej 
sieti NATURA 2000 a osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich 
výstavbu uskutočňovať mimo navrhovaných a existujúcich chránených 
území s 5. stupňom ochrany a navrhovaných a existujúcich zón 
A národných parkov.“ 

 

bod 6.1.3. 
Pôvodný text „V územiach Natura 2000 a v ostatných  chránených územiach so 4. a 5. stupňom územnej 'ochrany 
neprepájať koncové obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území“. zmeniť nasledovne: 
(nové znenie) 

Prepojenie koncových obcí cestnými alebo účelovými komunikáciami nerealizovať cez chránené 
územia s 5. stupňom ochrany. Pri rozširovaní cestnej siete v ostatných chránených územiach 
rešpektovať ochranu druhov a biotopov, a rešpektovať obmedzenia určené zákonom alebo 
programom starostlivosti o chránené územie. V prípade variantných riešení uprednostňovať' 
prepojenia vedené územím s nižším stupňom ochrany. V územiach Nátura 2000 neprepájať koncové 
obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území. 

Akceptuje sa inak,  regulatív je na základe stanoviska MŽP SR 
vypustený. 

 

bod 6.1.13. 
Pôvodný text: ,,Neumiestňovať stavby do chránených území s najvyšším stupňom ochrany, do existujúcich a. 
navrhovaných A zón, okrem odôvodnených prípadov nevyhnutných verejnoprospešných stavieb súvisiacich s 
manažmentom územia. " zmeniť nasledovne: 
(nové znenie) 

Neumiestňovať stavby do chránených území s najvyšším stupňom ochrany, do existujúcich a 
navrhovaných A zón. 

Akceptuje sa inak,  regulatív  6.1.13 je vypustený. Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 6.1.15. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Rešpektovať súvislú sieť migračných koridorov pre voľne žijúce druhy živočíchov, najmä srstnatej zveri, 
malej zveri a veľké šelmy z prvkov biocentier a biokoridorov nadregionálneho významu a zásady a 
regulatívy platné pre biocentrá a biokoridory nadregionálneho významu s funkciou migračných koridorov. 
Kde migračné koridory budú križovať navrhované alebo existujúce oplotené dopravné tepny (železničná a 
automobilová doprava) regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu navrhnúť a realizovať 
ekomosty a podchody. 

Akceptuje sa, v regulatíve 6.1.10. (pôvodne reg. 6.1.15.) 
 
 

 

bod 6.3.5. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu a vodohospodársky 
významné plochy zabezpečujúce retenciu vôd v krajine. 

Akceptuje sa, zapracované v reg. 6.3.2. (pôvodne č. reg. 6.3.5.).  

bod 7.17. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Podporovať  zakladanie aleji, stromoradí v poľnohospodárskej krajine. Chrániť existujúce. 

Akceptuje sa, zapracované v regulatíve č. 7.10. (pôvodne č. reg. 7.17.).  

bod 9.3.6.57. 
Jeho znenie: cesta III/3887: predĺženie cesty v úseku Osadné – hranica PL (Balnica) – podmienené procesom EIA.  

Bod požadujeme odstrániť celý. 
(primerane upraviť zvyšok dokumentu) 

Akceptuje sa   

bod 9.3.7.9. 
Pôvodný text „prepájanie koncových obcí verejnými alebo účelovými lesnými a poľnými komunikáciami v úsekoch 
Natura 2 000 a v ostaných chránených územiach so 4. A 5. Stupňom územnej ochrany len v prípade, že nebude inak 
možné“ zmeniť nasledovne: 
(nové znenie). 

Prepájanie koncových obci cestnými alebo účelovými komunikáciami nerealizovať' cez chránené 
územia s 5. stupňom ochrany. Pri rozširovaní cestnej siete v ostatných chránených územiach 
rešpektovať ochranu druhov a biotopov a rešpektovať obmedzenia určené zákonom alebo 
programom starostlivosti o chránené územie. V prípade variantných riešení uprednostňovať' 
prepojenia vedené územím s nižším stupňom ochrany. V územiach Nátura 2000 neprepájať koncové 
obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie riešiť verejnými účelovými lesnými a poľnými 
komunikáciami v prípade, že nie je možné prepojenie mimo týchto území. 

Akceptuje sa inak, regulatív bol na základe pripomienky MŽP SR 
vypustený. 

 

bod 10.5.4. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zlepšovať vodohospodárske pomery (odtokových úprav) na malých vodných tokoch v povodí prírode 
blízkym spôsobom lesného hospodárenia bez uplatňovania  veľkoplošných spôsobov výrubu lesov a 
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov 
využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov, s cieľom zachytávať povodňové prietoky. 

Akceptuje sa  
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bod 10.5.5. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov, upraviť lesné hospodárenie  smerom 
k prírode blízkym spôsobom bez uplatňovania veľkoplošných spôsobov výrubu lesov a budovať 
primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a ochranu 
pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, vrátane ich sprírodňovania, ochranné hrádze a poldre). 

Akceptuje sa inak, regulatív bol na základe pripomienky MDV SR 
vypustený. 

 

bod 10.5.6. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých treba 
umožniť vytváranie prirodzených zábran prostredníctvom do toku padnutých stromov (na lesnom 
pôdnom fonde) a budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch 
bez narušenia biotopu, zabezpečiť ochranné zóny bez výrubov v okolí tokov na lesnom pôdnom fonde 
do vzdialenosti 3O metrov od osi toku po oboch stranách. 

Neakceptuje sa, požiadavka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu. Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 10.5.7. 
Pôvodný text navrhujeme upraviť nasledovne (doplnenie je zvýraznené boldom): 

Vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde, na ktorom je 
potrebné preferovať prírode blízke obhospodarovanie lesa. 

Akceptuje sa  

Nasledovné body nemožno považovať za verejnoprospešné stavby, pokiaľ sa v lesnatých častiach  dotknutých 
povodí uplatňuje a naďalej bude uplatňovať' obhospodarovanie lesov, ktoré zhoršuje až minimalizuje 
prirodzenú vodozádržnú schopnosť lesov. 

Berie sa na vedomie  

bod 2.4.2. 
navrhujeme odstrániť celý bod 
(Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami a ochranných hrádzi, so 
zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obci pred povodňami.) 

Neakceptuje sa Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 2.4.3. 
navrhujeme odstrániť' celý bod 
(Stavby rybníkov, poldrov, zdrží, prehrádzok, malých viacúčelových vodných nádrží a vodárenských nádrží 
pre stabilizáciu prietoku.) 

Neakceptuje sa Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

bod 2.2.1.1. 
navrhujeme odstrániť celý bod (Zdroj vody Tichý Potok (okres Kežmarok), 
V celom návrhu územného plánu odstrániť v regulatívoch zmienky týkajúce sa VN Tichý Potok. 

Neakceptuje sa, je to v súlade s požiadavkami dotknutých štátnych 
orgánov a v súlade s Vodným plánom SR. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 29.04.2019 na Úrade 
PSK. 
 

7. Bc. Piteľová,  
p. Piteľová 
p. Piteľ 
p. Balla 
 

04.05.2018 Týmto žiadam o zapracovanie nasledujúcich pripomienok do záväznej časti územného plánu PSK:   
1. Zákaz výstavby náhradného nového cestného prepojenia Ublianskej a Uličskej doliny z dôvodu zrušenia 

úseku cesty Jalová - Starina pre jej kolíziu s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany Vodárenskej 
nádrže Starina, ktorá povedie cez katastrálne územie obce Stakčínska Roztoka - konkrétne cez lesy nad 
dedinou a pohorie Nastaz  
 

Akceptuje sa  

Odôvodnenie pripomienky: 
- týmto dôjde k masívnemu výrubu stromov a odlesnenia pomerne veľkej časti územia, kde žijú a rastú zákonom 

chránené živočíchy a rastliny 
- z ekologického hľadiska les plní aj ochrannú funkciu - zabraňuje povodniam, z prívalových dažďov - keďže 

sa jedná o rozsiahly les na dedinou, ktorý zdržiava prebytočnú vodu; 
- veľká časť' pozemkov patrí majiteľom, ktorí zo strany obce nebolí o tomto zámere dostatočne informovaní; 
- dôjde k plašeniu zveri, zničeniu veľkej časti prírody; 
- v prípade, že by cesta viedla tak, ako je v grafickom návrhu, došlo by k veľkému nárastu účastníkov cestnej 

premávky, tým pádom by bolo viac hluku, prachu, smogu a z koncovej pokojnej dediny by sa stala dedina, ktorá 
spája niekoľko obci, čo so sebou prináša zhoršenie kvality života obyvateľov obce; 

- kvôli údržbe cesty najmä v zimnom období a vysoko položenom teréne by sa musela používať aj soľ, čo by 
zaškodilo okolitej prírode; 

- lokalita plánovanej výstavby cesty je v ťažko dostupnom teréne čo by sťažilo prejazd najmä nákladnej doprave, 
predĺžil by sa čas príchodu záchranných zložiek v prípade núdze a pre obyvateľov dotknutých obcí by sa 
predĺžila vzdialenosť, ktorú musia absolvovať každodenne pri dochádzke za prácou, nemocnicou, či do škôl. 

Berie sa na vedomie  

My, dole podpísaní občania Stakčínskej Roztoky máme za to, že táto alternatíva nesie viac záporov ako kladov pre 
priaznivý rozvoj obce a pre skvalitnenie života jej občanov a navrhujeme, aby sa do Územného plánu zapracovala iná 
alternatíva nového cestného prepojenia prípadne aby sa súčasná cesta vedúca popri VN Starina „skryla" do tunela resp. 
aby sa urobili iné potrebné opatrenia, ktoré budú spĺňať' kritéria prvého ochranného pásma hygienickej ochrany. 
 * 9.3.5.12.2 - náhradné nové cestné prepojenie Ublianskej a Uličskej doliny z dôvodu zrušenia úseku cesty Jalová - 
Starina - Príslop pre jej kolíziu s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany Vodárenskej nádrže Starina - 
označenie konkrétneho pripomienkovaného bodu. 

Akceptuje sa    

8. p. Jurko  28.03.2018 Vo svojom stanovisku predkladá pripomienku týkajúcu sa železničnej dopravy:   
- Ako vlastník pozemku ............. v k. ú. Dlhá Lúka, okres Bardejov nesúhlasím s trasou železnice v smere 

Bardejov - Svidník - Vranov nad Topľou.  
Táto navrhovaná železničná traf vedie aj cez môj pozemok. Zámer budovania. trate nám neumožňuje plnohodnotne 
využívať pozemok a obmedzuje moje vlastnícke práva. Do tohto pozemku, boli investované nemalé finančné prostriedky 

Akceptuje sa, trasa železnice bola z návrhu presunutá do výhľadu.   

Trasovanie železnice a jej realizáciu považujeme za nevhodnú, pretože hneď za naším pozemkom je svahovitý 
pozemok s veľkým prevýšením a preto realizácia železničnej trate by musela riešiť tunel. Budovanie trate aj podľa 
informácií zo ŽSR je nereálne. Preto považujeme navrhovanú trať za nerealizovateľnú a žiadame ju z územného plánu 
vyňať, resp. navrhnúť inú trasu, ktorá by z technického hľadiska bola reálna a taktiež nezasahovala do môjho pozemku. 

Berie sa na vedomie  

9. p. Tomáš  02.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   
- Žijem v Osadnom, kúpil som si tam dom č........ a som proti tomu, aby bola vystavená nejaké sprostá cesta 

do Poľska cez túto nádhernú dedinu, je to neprípustné voči obyvateľom dediny a prírode a kľudu ktorý tam 
máme !!! Som proti tomu, aby tá cesta bola v územnom pláne!!! 

Akceptuje sa   

10. 
 

p. Tomáš 02.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   
Rád by som sa vyjadril predloženému návrhu nového územného plánu. Píšem narýchlo zo zahraničia, pretože som sa o Akceptuje sa   
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tom dozvedel len teraz a vidím, že dodnes je dedline.  
- Chcem vyjadriť nesúhlas s cestou cez Osadne do Poľska. Nesúhlasím, aby bola zaradená do nového 

územného plánu. Nedávno som si tam kupoval dom, ktorého som majiteľom. Moja trvalá adresa je ............. 
Som za rozvoj regiónu, ale za posledné desaťročie len sledujem ako sa samosprávy derú do projektov, 
ktoré s kvalitným a rozumným rozvojom nemajú nič spoločné. 

11. p. Pršanec 30.04.2018 K Územného plánu zasiela tieto pripomienky:   
Navrhovaná železničná trať medzi Lučivnou a Štrbou: 
- v územnom pláne je navrhovaná modernizácia železničnej trate c. 180 medzi Lučivnou a Tatranskou Štrbou na 
rýchlosť 120 -160 km/h; podľa návrhu územného plánu pôjde v podstate o výstavbu novej trate - paralelne s existujúcou 
-  
- v územnom pláne je navrhované predĺžiť ozubnicovú železničnú trať z T. Štrby do Štrby k novej železničnej  zastávke;  

- Keďže existujúca železničná trať po vyššie uvedených úpravách nebude plniť žiadny účel - bude 
redundantná voči novej, prosím existujúcu železničnú trať v návrhu územného plánu PSK URČIT NA 
ZRUŠENIE. 

Akceptuje sa, nejedná sa o výstavbu úplne novej trate len v častiach kde 
sa zrovnávajú oblúky a  pôvodné časti trate, ktoré majú byť nahradené 
novými úsekmi  sú vyznačené  krížikom čiže určené na zrušenie. 

 

Navrhovaná železničná trať medzi Kysakom a Drienovskou Novou Vsou:  
- v územnom pláne je navrhovaná modernizácia železničnej trate č. 188 medzi Kysakom - Prešovom a Plavčom na 
rýchlosť 120 km/h;  
podľa návrhu územného plánu pôjde v podstate o výstavbu novej trate, tunela - paralelne s existujúcou a odpojenie obci 
Obišovce a Ličartovce od železničnej dopravy; 
- modernizácia železničnej trati na úkor jej zužovania t.j. obídenia obcí Obišovce a Ličartovce je v rozpore s dokumentmi 
EU o rozvoji železničnej dopravy; 
- modernizácia železničnej trati na úkor jej zužovania t.j. obídenia obcí Obišovce a Ličartovce je v rozpore s 
dokumentom "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj"; 
- modernizácia železničnej trati na úkor jej zužovania t.j. obídenia obcí Obišovce a Ličartovce je v rozpore s 
vyhláseniami predstaviteľov PSK a KSK; 
- železničná doprava vytvára alternatívu k cestovaniu autobusmi a autami, znižuje preťaženie ciest, produkuje najmenšie 
znečistenie so všetkých druhov dopravy; 
- železničná stanica Kysak je zastávkou pre regionálne vlaky, zároveň aj pre regionálne expresy a rýchliky, z tohto 
dôvodu sa domnievam (vzhľadom na niekoľko kilometrovú brzdnú a rozbehovú dráhu), že v okolí tejto stanice nie je 
potrebná modernizácia na tak vysokú rýchlosť (podobne ako v meste Poprad, kde nebude železničná trať podľa návrhu 
územného plánu zmodernizovaná na rýchlosť 120 -160 km/h) 

- Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem nemodernizovať železničnú trať medzi obcami Kysak a Drienovská 
Nová Ves takým spôsobom, ktorý ODPOJÍ obce Obišovce a Ličartovce od ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY. 

Neakceptuje sa – zapracovali sme aktuálne podklady od Železníc SR Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 24.04.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
48 zo dňa 09.04.2019, ktorá bola zaslaná e-mailom 12.04.2019 s prevzatím 
a odpoveďou zo dňa 24.04.2019 

12. p. Cerulík 02.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   
V rámci prerokovacieho procesu k návrhu zadania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja som z pozície 
vlastníka pozemkov na parc. č. C KN 369 v kat. územie Majerka, obec Ihľany v okrese Kežmarok podal dňa 08.04.2015 
žiadosť o zapracovanie zámeru funkčne využiť uvedené plochy pre trvalé bývanie, rekreáciu, rekreačné aktivity, 
rekreačné bývanie a ubytovanie. 
Následne na verejnom prerokovaní konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja som v rámci 
verejného prerokovania dňa 19.9.2016 opätovne predložil stanovisko, v ktorom som potvrdil svoju vyššie uvedenú 
požiadavku. 
Predmetná požiadavka bola zapracovaná taktiež v Urbanistickej štúdii Javorina, spracovanej v januári 2013 (spracovateľ 
Ing. arch. Vladimír Paško) ako podklad pre návrh nového Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

V návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja – materiál na pripomienkovanie, ktorý 
bol zverejnený na internetovej stránke kraja, som zistil, že moje požiadavky neboli v predmetnom dokumente 
riešené, pričom so mnou ani nijak neprerokované. 

Akceptuje sa čiastočne - zámer je možné realizovať v rozsahu 
záväzných regulatívov  návrhu ÚPN PSK a na základe schváleného 
územného plánu obce Ihľany. 

Znovu prerokované dňa 22.07.2019 na Úrade Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 

- V rámci pripomienkového konania k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, žiadam o 
zapracovanie mnou vyššie uvádzaných požiadaviek do prerokovávanej dokumentácie. Podklady a skôr 
uvedené požiadavky prikladám v prílohe. 

Berie sa na vedomie  

- V prípade, že moje požiadavky nebudú riešené, žiadam o písomné vyjadrenie a odôvodnenie neriešenia 
mojich požiadaviek a zároveň žiadam ich so mnou riadne prerokovať, keďže celý tento proces 
pripomienkujem už viac ako 5 rokov. Mal som za to, že moje pripomienky samozrejme, keďže sa nikto 
neozval, sú akceptované a to aj po tom, ako k nim dávala obec Ihľany súhlasné stanoviská. 

Akceptuje sa  Znovu prerokované dňa 22.07.2019 na Úrade Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 

Prílohy:    
1/ List zo dňa 8.4.2015 - Pripomienka k návrhu zadania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja s 
prílohami - grafická príloha, LV č. 350, snímka z katastrálnej mapy, list. zn.: 310-TECJUR0030 zo dňa 22.1.2014 
2/ List zo dňa 11.10.2016 - Pripomienka, stanovisko ku konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 

Berie sa na vedomie  

13. p. Klubertová 28.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:          
Hore menovaná Margita Klubertová, rodená ........., narodená ........, bytom Koškovce by som touto oficiálnou cestou 
chcela využiť možnosť vyriadiť sa k začatým prácam na plynovode, ktorý má viesť cez kataster obce Koškovce v okrese 
Humenné. Na začiatok by som rada podotkla, že o možnosti vyjadriť svoj názor som sa dozvedela z miestneho 
periodika, ktoré odoberám a to konkrétne z Podvihorlatských novín. O možnosti vyjadriť svoje pripomienky nemajú 
vedomosť ani členovia urbariátu v Koškovciach ani občania. Neznalosť zákona však neospravedlňuje. Využívam teda 
túto možnosť a rada by som sa Vás spýtala:  

Berie sa na vedomie  

1. Kadiaľ povedie plynovod? Ponad obec? Pýtam sa to preto, lebo som vlastníčkou parcely, cez ktorú by mal plynovod 
pravdepodobne viest'.  
2. Budú dotknutí vlastníci parciel nejako kompenzovaní (finančne alebo nejako inak)?  
3. Mám sa ohľadom kompenzácií zaujímať priamo u riaditeľa firmy? Lebo doteraz sa nedal nikde zastihnúť.  
Za promptné vybavenie a odpovede vopred ďakujem. 

Akceptuje sa, informácie boli odoslané e-mailom zo dňa 13.10.2018 
a 13.11.2018. 

 

14. p. Nurnbergerová a ďalej 28.04.2018 Vo svojom stanovisku uplatňujú nasledovné pripomienky:   
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podpísané 
p. Palatínusová 
p. Hammelová 

1.       v časti 7. záväznej časti Návrhu ÚPN 7. „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska 
starostlivosti o krajinu" navrhujeme doplniť 
           nové regulatívy v znení: 

-  nezakladať nové rekreačné alebo rekreačno-športové areály a nerozširovať existujúce v 
katastrálnych územiach obcí s jedinečným krajinným obrazom alebo jedinečnou kultúrnou 
krajinou; 
 

Akceptuje sa inak, primerane zapracované v preštylizovanej podobe 
v záväznej časti  v kapitole 7.  do regulatívu č.7.13. 
 

 

-  v katastrálnych územiach obcí s jedinečným krajinným obrazom alebo jedinečnou kultúrnou 
krajinou, najmä kde je predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, minimalizovať dopad 
dynamickej a statickej dopravy, nerozširovať cestnú siet' a zohľadniť platnú legislatívu v oblasti 
ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrnej krajiny. 

Akceptuje sa, vložené do záväznej  časti do regulatívu č.4.33. 
 

 

2.       v časti 8, záväznej časti Návrhu ÚP „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska zachovania 
kultúrno – 
          historického  dedičstva" navrhujeme doplniť nový regulatív v znení: 

-  nenavrhovať a neumiestňovať žiadne atraktivity a investičné zámery v Iokalitách kultúrneho 
dedičstva najmä mestských pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, alebo pamiatkových 
rezerváciách ľudovej architektúry, alebo v ich blízkosti a v ich katastrálnom území, ak by nimi 
mohlo dôjsť k ohrozeniu charakteru lokality a zániku jedinečného a neopakovateľného „genia 
loci". 

Navrhované regulatívy žiadame primerane včleniť (vrátane číslovania) do textu regulatívov uvedených v záväznej častí 
návrhu ÚPN PSK. 

Akceptuje sa inak, primerane zapracované v regulatívoch 4.32. a 8.7. 
v preštylizovanej podobe v záväznej časti.  
  

 

Odôvodnenie: 
K podaniu pripomienok nás vedú opodstatnené obavy o existenciu jedinečného charakteru obce Osturňa a 

krajinného obrazu jej katastrálneho územia, ktorý môže byť významne poškodený a pozmenený podnikateľským 
zámerom, ktorý už bol prezentovaný na obecnom zastupiteľstve obce Osturňa. Ide o zámer „Goralská dedina Osturňa", 
ktorý bol následne premenovaný na „Turistické centrum Osturňa", a ktorého projektový zámer je možné preštudovať tu 
http://web.changenet.sk/aa/files/f78e1b10bcc41de72a32a376165011cf/Osturna_FINAL%20prezentacia_jul%202017_xs
%20(2)%20(1).pdf 
Uvedený investičný zámer projektu by mal za následok nezvratnú devastačnú zmenu kultúrno - historických hodnôt 
jedinečnej obce nielen na Zamagurí ale na Slovensku, ktoré boli v priebehu času v obci Osturňa a v jej katastrálnom 
území vytvorené a s námahou jej obyvateľov udržiavané. Podotýkame, že obec Osturňa bola uznesením vlády SSR Č. 
315/1979 Zb. vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Predmetom ochrany je súbor obytných a 
hospodárskych objektov ľudového staviteľstva z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktoré sú nositeľmi charakteristických 
znakov spôsobu života obyvateľov, jeho sociálnych, kultúrnych a hospodárskych podmienok a tiež princíp zástavby po 
oboch stranách jedinej 9 km dlhej obecnej cesty. Súčasťou sú aj terasové políčka na svahoch pri obci a najbližšie 
prírodné okolie, ako neoddeliteľná súčasť jednotného urbanistického celku. 
Takýto urbanistický celok bol dlhé desaťročia ťažko a komplikovane budovaný, čo pre vlastníkov dotknutých 
nehnuteľností znamenalo aj veľa hospodárskych, ale najmä stavebných obmedzení, zvýšené náklady i zrieknutie sa 
obvyklých a zaužívaných štandardov. 
Všetky doteraz takto vytvorené unikátne, vzácne a ťažko vybudované a chránené kultúrne, architektonické, historické i 
hospodárske osídlenie by uvedeným projektom bolo nenávratne zničené. Dopad realizácie tohto projektu by rozhodne 
nezvládla ani infraštruktúra obce Osturňa a jej zmena je nemožná a neprípustná. 

Berie sa na vedomie  

V tejto súvislostí poukazujeme aj na online petičnú akciu, ktorá vznikla proti realizácii daného projektu a poukázala na 
jeho negatíva, a ktorú podpísalo viac ako 1800 ľudí. http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=949265 
Petícia proti realizácii daného projektu bola šírená aj priamo medzi obyvateľmi obce Osturňa a podpísalo ju 142 (teda 
takmer polovica) vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov obce Osturňa. 

Berie sa na vedomie  

Vzhľadom k tomu, že účinná ochrana jedinečných kultúrnych hodnôt kraja nepochybne je v záujme Vyššieho územného 
celku, sme presvedčení o tom, že ich účinná ochrana by mala byt' premietnutá aj do záväznej časti ÚPN Vyššieho 
územného celku Prešovského kraja, vzhľadom k tomu, že ide o normatívny nástroj, ktorým Vyšší územný celok môže 
veľmi účinne presadzovať svoje záujmy. 
Nami uvedené návrhy regulatívov vychádzajú zo znenia regulatívov uvedených v Návrhu ÚP, ktoré sa týkajú zásad 
ochrany prírody a krajinotvorby. 

Berie sa na vedomie  

Vzhľadom k tomu, že problém na ktorý poukazujeme sa môže týkať aj iných kultúrno- historických hodnôt kraja, 
navrhujeme znenie regulatívov vo všeobecnejšej forme. 

Berie sa na vedomie  

15. Lesné a pozemkové družstvo 
Dvorce, Hlavná 27/201, 059 92 
Huncovce 

27.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
Naše družstvo je založené obyvateľmi a potomkami Obce Dvorce, ktorá bola vysťahovaná pri zriadení Vojenského 
obvodu Javorina v 50-tych rokoch minulého storočia. 
Keďže vojenský obvod bol v roku 2010 zrušený, vítame znenie návrhu záväznej časti Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja z júna 2017, ktoré umožňuje urbanizovať zastavané územie našej vysťahovanej obce (bod 1.3.6) 
pre rozvoj rekreácie, rekreačných aktivít, rekreačného bývania a ubytovania (bod 4.13). 
Prínosom je taktiež prekategorizovanie lesnej cesty spájajúcej Levočskú dolinu s Ľubicou na cestu III. triedy, i keď by 
sme uvítali možnosť jej navrátenia na pôvodnú úroveň cesty II. triedy (bod 9.3.6.13.4. a v časti II. bod 1.1.52.10.). 
Predstavy vysťahovaných obyvateľov Obce Dvorce o koncepcii priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia katastrálneho územia Dvorce sú zhmotnené v Urbanistickej štúdii Dvorce (Resysle, s.r.o., Košice, 2017, 
čistopis), Urbanistická štúdia bola v súlade so stavebným zákonom obstaraná naším družstvom a prerokovaná 
s príslušnými orgánmi a organizáciami verejnej správy a správcami inžinierskych sietí. 
Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je vytvoriť podmienky pre rekreačné využitie pôvodného zastavaného územia obce 
Dvorce potomkami vysťahovaných obyvateľov založenom na chatovej osade o rozlohe asi 9,5 ha vo forme rodinných 
rekreačných chát a gazdovskom dvore (asi 0,5 ha) s príslušným dopravným a technickým vybavením. 

Vychádzajúc z uvedenej urbanistickej štúdie v územnom pláne regiónu: 

Berie sa na vedomie  

1. Žiadame zachovať v záväznej časti znenie bodov 1.3.6., 4.13., 9.3.6.13.4. a v časti II. bod 1.1.52.10. Akceptuje sa čiastočne, reg. č. 9.3.6.13.4  a v časti II. reg. 1.1.52.10. sú 
zo záväznej časti vypustené na základe stanoviska MŽP SR taktiež bol 
vypustený aj regulatív  č. 1.3.6. bol vypustený a reg. 4.13. bol 
preformulovaný MŽP SR, s ktorým súhlasilo aj Lesné a pozemkové 
družstvo Dvorce. 

Znovu prerokovania pripomienok sa uskutočnili v dňoch 06.05.2019 
a 03.06.2019 aj za účasti zástupkyne MŽP SR. Na základe rokovaní vystavilo 
MŽP SR stanovisko k prerokovávaným pripomienkam dňa 28.06.2019. 
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2. V záväznej časti navrhujeme body 4.27., 4.31.,  6.1.5 upraviť a doplniť tak, aby sa nevzťahovali na rekreačné 
územie vychádzajúce zo zastavaného územia Dvoriec. 

Neakceptuje sa,  reg.  6.1.5  je vypustený na základe požiadaviek 
štátneho orgánu. a 4.31.je preformulovaný. Regulatív 4.27. zostáva 
nezmenený. 

- Detto ako hore - 

3. Do grafickej časti žiadame zapracovať vysťahovanú obec Dvorce v Levočských vrchoch ako „navrhované 
rekreačné územie" s primeranou poľnohospodárskou a lesnou výrobou, vrátane príslušnej dopravnej a 
technickej infraštruktúry. Rozsah rekreačného územia vychádza z pôvodného zastavaného územia Dvoriec 
a je zrejmý z priloženej urbanistickej štúdie (CD, formát pdf). Hranice rekreačného územia vo formáte *.shp 
(S-JTSK) zasielame elektronicky. 

Akceptované, na základe obhliadky dotknutého územia zo dňa 
03.06.2019 a stanoviska MŽP SR.  

- Detto ako hore - 

16. Obyvatelia Bachledovej 
doliny, hromadná pripomienka 
s 53 podpismi občanov 
Bachledovej doliny 
 

27.03.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
1. Prístupová komunikácia od hlavnej cesty až po koniec Bachledovej doliny - cesta dodnes nie je obcou 

vysporiadaná a nie je celistvá a v podstate končí pod parkoviskom a nanovo začína nad hotelom Strachan 
Bachledka. Nová komunikácia do Bachledovej doliny je vedená smerom do lyžiarskeho strediska, nie na horný 
koniec, kde žijú trvalo obyvatelia. Z čoho logicky vyplýva, že hoci by aj nová komunikácia bola vybudovaná, 
neslúžila by obyvateľom, ale čisto na úmysly podnikania, a my ako obyvatelia - môžeme byť kedykoľvek v 
prípade vôle či nevôle zo strany podnikateľov „odkrojení" a nedostať sa na cestu ako takú, teda ani do 
domovov. Obec dodnes nedoriešila obecnú cestu, hoci mala možnosť, a týmito aktivitami prenáša 
zodpovednosť na podnikateľov, ktorí ale nerozmýšľajú v prospech všetkých obyvateľov. Obrázok č. 1 a č.2. 

Berie sa na vedomie  

2. Chodníky - napriek tomu, že obec nebola dodnes schopná vysporiadať a dať do poriadku obecnú cestu, 
vidíme veľké snahy o vytvorenie chodníkov v Bachledovej doline pre peších. Schvaľujeme úmysel 
vybudovať chodník popri ceste (v budúcnosti existujúcej v celosti v celej dĺžke Bachledovej doliny, ako je 
uvedené v bode 1.), ale nesúhlasíme s novo naznačeným chodníkom popred existujúce domy, vedeným cez 
SÚKROMNE POZEMKY, po trati naznačeného vodovodu. Žiadame o úplné vymazanie tohto chodníka z 
územného plánu (vodovod - 24 v mapách), Obrázok č.3 a č.4. 

Neakceptuje sa, nad rámec riešenia ÚPN regiónu. 
Riešenie chodníkov je úplne v kompetencii obce, požiadavka je nad 
rámec  riešenia ÚPN regiónu 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky so zástupcami nespokojných 
obyvateľov Ždiaru dňa 06.05.2019 na Úrade PSK. Všetkým 25 obyvateľom, 
ktorý sa podpísali pod pripomienky k návrhu ÚPN PSK boli zaslané pozvánky 
jednotlivo na rokovanie čiže bolo zaslaných 25 pozvánok a s vyhodnotením 
pripomienok a aj s odôvodnením prečo nemohli byť ich pripomienky 
akceptované. 
 

3. Návrh na cestu III. triedy (č. 29 v nákresoch), vedenú krížom cez pozemky až do Zamaguria - táto bola 
naznačená v mapách už predošlom období. Vzhľadom na to, že považujeme za obrovské riziko, že 
podnikatelia nás touto cestou odstavia od momentálnej prístupovej komunikácie v Bachledovej doline 
žiadame túto zmazať z existujúceho územného plánu. Táto komunikácia by okrem odstavenia obyvateľov 
Bachledovej doliny od dnes existujúcej cesty mohla veľmi rýchlo byť využitá (zneužitá) za účelom podnikania 
BEZ vedomia a súhlasu majiteľov pozemkov, za účelom skrátenia dopravy návštevníkov zo strediska SKI 
Bachledova do Zamaguria. Výrazne by sa tam zhoršila kvalita života, obmedzovanie na vlastných 
pozemkoch, zhustla by doprava/preprava a zmenila by existujúci charakter doliny, ako ju poznáme dnes. 
Cesta do Zamaguria je už vedená na hornom konci Ždiaru za Strednicou do Osturne a ďalej do Zamaguria. 

Akceptuje sa, navrhovaná cesta Ždiar – Veľká Franková, riešená ako 
výhľad v návrhu ÚPN PSK, bola z grafickej časti vypustená.  
 

 

4. Vyznačenie rekreačných oblasti v Bachledovej doline v novom územnom pláne pred splnením zadaných 
požiadaviek, t.j. vybudovaním komunikácie pre celú Bachledovu dolinu, nielen pre lyžiarske stredisko. 
Žiadame, aby rekreačné oblasti boli zmazané z návrhu územného plánu do doby, kým podnikateľský subjekt 
SKI BACHLEDOVA nevyrieši cestu pre celú Bachledovu dolinu, nie len pre stredisko samotné. 

Neakceptuje sa, rekreačný priestor v obci Ždiar je vyznačený ako 
jestvujúci a nie ako navrhovaný.   
 
 

- detto ako hore - 

5. Preloženie vodovodu a kanalizácie v hornej časti Bachledovej doliny - pokračovať po ochrannom pásme 
vysokého tlaku plynu od Antosovskeho vrchu. Vodovod je cielene umiestený popred domy, aby sa 
zabezpečila možnosť vytvorenia chodníka cez súkromné pozemky. Toto nebolo absolútne odkomunikované 
s majiteľmi pozemkov a obyvateľmi Bachledovej doliny. 

Neakceptuje sa, určenie plôch pre umiestnenie technickej infraštruktúry  
a chodníkov je predmetom Územného plánu obce. 

- detto ako hore - 

6. Parkovacie plochy- Bachledova dolina nemá kapacity pre množstvo denných, no najmä víkendových 
návštevníkov. Je zarážajúce, že i napriek tomu vedenie strediska si dalo zaznačiť, 6 domov na plochu, kde 
dnes parkujú autá návštevníkov pod lanovkou. Otázka znie - kde budú parkovať autá, keď budú domy stáť? 
Už dnes je kapacita parkovísk nie nedostačujúca, ale ALARMUJÚCA, NEVYHOVUJÚCA a trvalým 
obyvateľom Bachledovej doliny i Ždiaru život obmedzujúca. Cez prázdniny, ale i cez dni voľna je situácia s 
parkovaním neúnosná, nielen parkoviska, ale i obecná a cesta a cesta I. triedy sú preplnené. Podnikateľský 
subjekt v Bachledovej doline (Ski Bachledova) si zo štátnych orgánov (polície) vlastne zriadil súkromnú SBS 
službu, ktorá síce riadi premávku v rámci možností, ale zároveň obmedzuje život obyvateľov Bachledovej 
doliny a ich rodinných príslušníkov, príp. návštev. Kde je úmysel a snaha vybudovať ďalšie parkoviská? 
Nenašil sme túto odpoveď v novom návrhu. 

Neakceptuje sa, určenie plôch pre statickú dopravu prípadne obslužnosť 
územia dopravnou infraštruktúrou je predmetom Územného plánu obce. 

- detto ako hore - 

Pre krátkosť času spomíname len základne body, s ktorými nesúhlasíme. Nakoľko obec nepodporuje jej obyvateľov, ale 
maximálne vychádza v ústrety podnikateľským subjektom, žiadame zodpovedných, aby k našim požiadavkám pristúpili s 
ohľadom na bežný život človeka v Bachledovej doline, ktorý nechce byt obmedzovaný na živote podnikateľskými 
subjektami, ktorým záleží len na zisku, nie na živote bežných ľudí. 
Nechceme byť druhá Jasná -Demänovská dolina alebo Donovaly na tak malom priestore. 

 
Berie sa na vedomie  

 

17. p. Barkóci 27.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   
Na základe informácii z web portálu Prešovského samosprávneho kraja o prebiehajúcom procese pripomienkovania ku 
schváleniu Územného plánu PSK, vznášam pripomienku a žiadam, aby bola prerokovaná a zapracovaná do územného 
plánu PSK. 

Berie sa na vedomie  

V lokalite obce Poša sa nachádza objekt VT (024) / Poša – odkalisko Chemka Strážske. Tento objekt slúži ako 
odkalisko pre spoločnosť Chemko Strážske a dlhodobo je na ňom ukladaný odpad z bývalých prevádzok spoločnosti 
Chemko Strážske a v súčasnosti aj z prevádzok, ktoré sa nachádzajú v areáli tejto spoločnosti. 
Toto odkalisko je od samého začiatku pre naše okolie, obyvateľov ondavského regiónu, ťažká environmentálna záťaž, či 
už kvôli znečisťovaniu ovzdušia, podzemných vôd a tokov, do ktorých sú zaústené odpadové vody z odkaliska. 

  

Preto žiadam:    
- okamžité zastavenie a ukončenie prevádzky Odkaliska Paša a jeho následné zabezpečenie tak, aby 

nedochádzalo k (únikom škodlivých látok, ktoré predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie a 
životné prostredie. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
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v okrese Vranov nad Topľou. 
VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

- zároveň žiadam, aby táto pripomienka bola po prerokovaní uvedená aj v záverečnom protokole pri 
schvaľovacom procese Návrhu Územné plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

Akceptuje sa  - záväzná časť bude vyhlásená VZN  PSK  

18. Urbárska spoločnosť 
pozemkové spoločenstvo 
Poša, Poša č. 169, Poša  

30.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
Vzhľadom na to že Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Poša v susediacej lokalite odkaliska Poša (ďalej 
odkalisko) vykonáva svoju činnosť dochádza prevádzkou odkaliska priamo k negatívnym vplyvom na pestovanie 
lesa. 
Únik nebezpečných látok obsiahnutých v odpadových vodách z Chemka Strážske a.s. je nedostatočne monitorovaný a 
monitorovanie zabezpečuje samotné Chemko Strážske a.s., čo je nevyhovujúce. 
V posledných rokoch je evidentne negatívne ovplyvnená fauna v okolí odkaliska Poša. Početné spoločenstvá vodného 
vtáctva, ktoré sa zdržiavali na odkalisku v minulosti sa v súčasnosti v spomínanej lokalite nenachádzajú. Obdobná 
situácia nastala aj v populácii obojživelníkov. Uvedené porovnanie stavov je k dnešnému obdobiu spred dvoch až troch 
rokov. 
Z toho vyplýva, že dochádza k postupnému zhoršovaniu environmentálnej záťaže na flóru a faunu v odkalisku Paša, čo 
sa prenáša aj na obyvateľstvo okolitých dedín. 
V našej spoločnosti je 204 spoločníkov s trvalým bydliskom v okolitých obciach. Opatrenia uvedené v Návrhu územnom 
pláne PSK sú podľa nás nepostačujúce. 
Obyvatelia okolitých obcí majú oprávnené obavy z priesaku nebezpečných látok nachádzajúcich sa v 
odkalisku (ťažké kovy, arzén, PCB, ... ) do spodných vôd. 

 
Berie sa na vedomie 

 

- Navrhujeme, aby odpady do odkaliska Poša boli dostatočne monitorované, postupne obmedzované množstvá 
až do úplného zastavenia prevádzky odkaliska a následne započaté práce na rekultiváciu spomenutej lokality. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

19. Občianske združenie 
Vranovské Vydry, Dubník 
1516, Vranov nad Topľou 

30.04.2018 Vo svojom stanovisku uvádzajú:   
- Pripomienkujeme Návrh územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, nakoľko nesúhlasíme s 

využívaním odkaliska v Poši, ktoré je ešte stále funkčné. Látky z odkaliska idú priamo cez Kyjovský potok do 
podzemných vôd a tvoria environmentálnu záťaž. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environ mentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

Vranovské Vydry v rámci svojich možností kontrolujú aj stav vodných tokov, nakoľko na otužovanie využívame dostupné 
vodné plochy v našom regióne. Kyjovský potok sa vlieva do Ondavy, ktorú tiež využívame na otužovanie. Veríme, že 
tento problém bude čoskoro odstránený. 

Berie sa na vedomie  

20. Dobrovoľný hasičský zbor, 
Nižný Hrušov 

30.04.2018 Vo svojom podnete uvádzajú:   
Pripomienkujeme návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, nakoľko nesúhlasíme s využívaním 
odkaliska v Poši, ktoré je ešte stále funkčné. Látky z odkaliska idú priamo cez Kyjovský potok do podzemných vôd a 
tvoria environmentálnu záťaž. 
Hoci je naša obec napojená na verejný vodovod, no všetky domácnosti v obci majú svoju vlastnú studňu, ktorú 
používajú na zálievku plodín, či už kvetov alebo ovocia či zeleniny. V obci prevláda prevažne poľnohospodárstvo - 
svojpomocné pestovanie, a preto pre zachovanie zdravia obyvateľov je nevyhnutné zachovanie čistých spodných vôd 
bez arzénu, či zinku. 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environ mentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

DHZ v rámci svojich možností kontroluje aj stav vodných tokov v obci, aby sme vedeli v prípade povodní 
zasiahnuť. Stáva sa často, že Kyjovský potok je spenený a pena dosahuje aj pol metra. 

Veríme, že táto environmentálna záťaž bude odstránená. 

Berie sa na vedomie  

21. OZ Za rozvoj Hrušova, 
spoločnými silami, Nižný 
Hrušov 152,  

30.04.2018 Vo svojej pripomienke uvádzajú:   
Občianske združenie „Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami“ sa na Vás obracia s pripomienkou k Návrhu územného 
plánu PSK  

  

- ukončenie využívania Odkaliska Poša.  Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 
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VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

Odkalisko Poša je umiestené v katastrálnom území susednej obce Poša a cez Kyjovský jarok sa dostávajú 
nebezpečné látky priamo do našej obce. 
Členovia nášho združenia sa aktívne zapájajú do riešenia otázok ochrany životného prostredia v obci Nižný Hrušov. 
Každoročne uskutočňujeme odborné semináre k správnemu triedeniu odpadu spojené s názornými ukážkami priamo 
v prírode. 
Na našom prostredí nám záleží a chceme, aby aj naše deti mali šancu žiť v neznečistenom prostredí. Obec Nižný 
Hrušov sa. nachádza v tzv. trojuholníku smrti a vidíme na našich rodičoch a starých rodičoch vplyv rôznych chorôb. 
Nebezpečné látky v spodných vodách ohrozujú nielen ich, ale celú našu populáciu. 
Prosíme, zastavte pôsobenie odkaliska Poša. 

Berie sa na vedomie  

22.  p. Kunč 30.04.2018 V svojej pripomienke uvádza:   
- Ja, dole podpísaný Peter Kunč, občan Nižného Hrušova, vznášam pripomienku k Návrhu územného plánu PSK 

a žiadam zastavenie činností odkaliska Poša, ktoré znečisťuje našu obec, náš okres a kraj. 
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

Neviem ako je možné, že nebezpečný odpad sa dováža z iného okresu a uskladňuje sa v takej blízkosti obytných 
domov. Látky vsakuje pôda a vody, ktoré sa potom dostávajú do našej stravy. 
Prosím kompetentných o zastavenie tohto nezmyslu. 

Berie sa na vedomie  

23. p. Makó 30.04.2018 Vo svojom podnete uvádza:   
- Pripomienkujem návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja vo vzťahu k využívaniu odkaliska v 

POŠI, z ktorého prevádzkou nesúhlasím aj kvôli tomu, že okres Vranov nad Topľou vykazuje vysokú mieru 
environmentálnych zaťaží (Bukóza, Chemko). 

Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

Chemické látky z odkaliska idú priamo do podzemných vôd a spôsobujú environmentálnu záťaž, ktorá sužuje nielen 
obec Poša, ale kontaminujú región v podstatne širšom okolí. 
Napriek tomu, že obce v okolí sú napojené na verejný vodovod, mnohé domácnosti v obciach majú svoju vlastnú studňu, 
ktorú používajú na zalievanie plodín, či už kvetov alebo ovocia a zeleniny. 
Pre zachovanie zdravia obyvateľov je bezpochyby nevyhnutné zachovanie čistých spodných vôd bez nebezpečných 
chemických látok arzénu, zinku, atď. 

Berie sa na vedomie  

24. p. Janičová 30.04.2018 Vo svojom podnete uvádza:   
- Pripomienkujem Návrh územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, nakoľko nemôžem súhlasiť s 

využívaním odkaliska v Poši, ktoré je ešte stále funkčné.  
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

V tejto obci žijem ja aj celá moja rodina. Cez potok prechádzam každý deň, aspoň 2x tak vždy vidím v akom je hroznom 
stave, že je v ňom stále veľké množstvo peny, ktorá tam nepatrí. Látky v tomto potoku keď tak penia, nemôžu byť v 
poriadku. Preto žiadam zastavenie ohrozovania našej obce a celého nášho kraja. 
Máme studňu a vodu z nej používame na polievanie celej záhrady. My sme pestovateľský kraj, tak sa musíme postarať 
o potreby aj naše detí aby mali ovocné sady a záhrady, ktoré založili naši starý rodičia a s láskou nám ich darovali do 
opatery. 
Verím, že tento problém odstránite a my budeme môcť žiť v našej krásnej dedine aj naďalej. 

Berie sa na vedomie  

25. p. Lakatoš 02.05.2018 V svojej pripomienke uvádza:   
- Ja, dole podpísaná Mgr. Alena Lakatošová občianka Nižného Hrušova, vznášam pripomienku k Návrhu územného 

plánu PSK a žiadam zastavenie činnosti odkaliska Poša, ktoré znečisťuje našu obec, náš okres a kraj. 
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
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                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

Namietam, aby sa nebezpečný odpad dovážal z iného okresu a uskladňoval sa v takej blízkosti obytných domov. Látky vsakujú 
do pôdy a znečisťujú spodné ako aj povrchové vody, ktoré sa potom dostávajú do potravinového reťazca. 
Prosím kompetentných o zastavenie tejto činnosti. 

Berie sa na vedomie  

26. p. Janoško 02.05.2018 V svojej pripomienke uvádza:   
- Ja, dole podpísaný Mgr. Janoško Marek občan Nižného Hrušova, vznášam pripomienku k Návrhu územného plánu 

PSK a žiadam zastavenie činnosti odkaliska Poša, ktoré znečisťuje našu obec, náš okres a kraj. 
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

Namietam, aby sa nebezpečný odpad dovážal z iného okresu a uskladňoval sa v takej blízkosti obytných domov. Látky vsakujú 
do pôdy a znečisťujú spodné ako aj povrchové vody, ktoré sa potom dostávajú do potravinového reťazca. 
Prosím kompetentných o zastavenie tejto činnosti. 

Berie sa na vedomie  

27. p. Lakatošová 02.05.2018 V svojej pripomienke uvádza:   
- Ja, dole podpísaná Alena Lakatošová občianka Nižného Hrušova, vznášam pripomienku k Návrhu územného plánu 

PSK a žiadam zastavenie činnosti odkaliska Poša, ktoré znečisťuje našu obec, náš okres a kraj. 
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

Namietam, aby sa nebezpečný odpad dovážal z iného okresu a uskladňoval sa v takej blízkosti obytných domov. Látky vsakujú 
do pôdy a znečisťujú spodné ako aj povrchové vody, ktoré sa potom dostávajú do potravinového reťazca. 
Prosím kompetentných o zastavenie tejto činnosti. 

 
Berie sa na vedomie 

 

28. p. Lakatoš 02.05.2018 V svojej pripomienke uvádza:   
- Ja, dole podpísaný Mgr. Janoško Marek občan Nižného Hrušova, vznášam pripomienku k Návrhu územného plánu 

PSK a žiadam zastavenie činnosti odkaliska Poša, ktoré znečisťuje našu obec, náš okres a kraj. 
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

Neviem. ako je možné, že nebezpečný odpad sa dováža z iného okresu a uskladňuje sa v takej blízkosti obytných 
domov. Látky vsakujú do pôdy a znečisťujú spodné ako aj povrchové vody, ktoré sa potom dostávajú do potravinového 
reťazca. 
Prosím kompetentných o zastavenie tejto činnosti. 

 
Berie sa na vedomie 

 

29. Obyvatelia obce Nižný 
Hrušov, hromadná pripomienka 
s 375 podpismi 

30.04.2018 Pripomienka k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja:   
- Svojím podpisom potvrdzujem nesúhlas voči prevádzke Odkaliska Poša a žiadam o odstránenie uskladneného 

nebezpečného odpadu.  
Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 
návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
Poša v okrese Vranov nad Topľou. 

- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 
a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

 

Obec Nižný Hrušov je ohrozovaná Kyjovským potokom, cez ktorý sa nebezpečný odpad dostáva do spodných vôd 
a blízkosti našich domácností. Žiadame akceptovanie našej požiadavky na ukončenie prevádzky odkaliska 
a odstránenie uloženého odpadu, ktorý pochádza ešte z čias produkcie závodu Chemko Strážske, ale aj z prevádzky 
súčasných prevádzkovateľov spoločnosti TP 2 s.r.o. a spoločnosti Ekologické služby Strážske a.s. 
Príloha: podpisové hárky s 375 podpismi obyvateľov obce Nižný Hrušov 

 
Berie sa na vedomie 

 

30.  Občania bývajúci v obci Poša, 
hromadná pripomienka so 42 
podpismi 

02.05.2018 Pripomienka k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja:   
- Občania obce Poša žiadame zohľadniť požiadavku na zrušenie prevádzky Okaliska Poša a jeho likvidáciu.  Akceptuje sa  -  zapracované do smernej časti do kapitoly č.21. do 

návrhu opatrení a záväznej časti do dvoch regulatívov č 5.3. a 5.4. a aj do 
VPS pod číslom reg. 2.5.1. 
S textom: 

- Ukončiť využívanie environmentálnej záťaže Odkaliska 
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Poša v okrese Vranov nad Topľou. 
- Vytvoriť územnotechnické podmienky pre sanáciu 

a rekultiváciu  environmentálnej záťaže Odkaliska Poša 
v okrese Vranov nad Topľou. 

VPS -          Stavba sanácie  a rekultivácia environmentálnej záťaže 
                   Odkaliska Poša  v okrese  Vranov nad Topľou. 

Táto nebezpečná environmentálna záťaž  ohrozuje naše zdravie ešte z čias existencie spoločnosti Chemko Strážske 
a pretrváva aj v súčasnosti za prevádzkovania spoločnosti TP 2 a spoločnosti Ekologické služby Strážske. Z nášho 
pohľadu je ďalej neprípustné , aby sa odpad vyprodukovaný v Košickom kraji ukladal v katastrálnom území našej obce. 
Svojím podpisom súhlasíme so zanesením tejto požiadavky do návrhu Územného plánu PSK. 
Príloha: 3 podpisové hárky so 42 podpismi obyvateľov obce Poša. 

 
Berie sa na vedomie 

 

31.  p. Turčan 27.04.2018 V svojich pripomienkach k návrhu ÚPN PSK uvádza:   

Moje pripomienky sa týkajú smernej časti kap.20 Odpadového hospodárstva a to: 
Pripomienka č. 1 

- Str. 288 tabuľka Skládky odpadov prevádzkované na území PSK, stĺpec predpokladaný rok ukončenia. Pre 
skládky ktorých termín ukončenia prevádzky predchádza roku 2018 napr. (2013, 2014, 2015). Je žiadúce uviesť 
údaj či skládka bola reálne uzavretá resp. bolo rozhodnuté o predĺžení termínu, v tom prípade a č. 
rozhodnutia a kto ho vydal. 

Akceptuje sa inak, kapitola č. 20 Odpady bola prepracovaná vrátane 
údajov podľa platného Programu odpadového hospodárstva Prešovského 
kraja do roku 2020. Nakladanie s odpadmi je v kompetencii štátu.  

Znovu prerokované pripomienky dňa 02.08.2019 na Úrade PSK. 

Pripomienka č.2 
- Tab. str. 290 - je neakceptovateľné uvádzať v dokumente schvaľovanom v roku 2018 tabuľku Zámery na 

vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov do roku 2015. Javí sa to ako spiatočnícke. Detto str. 292 - 
Zámery na rozšírenie skládok odpadov do roku 2015 aj tabuľka na strane 294 Zámery na vybudovanie - 
kompostárni a bioplynových staníc, ak ich predpokladaný termín realizácie bol ďaleko pred rokom 2018 
(konkrétne 2012 - 2015). Je potrebné uviesť vyhodnotenie týchto zámerov aj s konkrétnym vyčíslením 
skutočných nákladov. 

Akceptuje sa inak, kapitola č. 20 Odpady bola prepracovaná podľa 
platného Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja do roku 
2020. Nakladanie s odpadmi je v kompetencii štátu. 

- Detto ako hore -  

Pripomienka č.3 
- Str.294 odsek Spaľovne odpadov. Ako potvrdzujú skúsenosti z okolitých krajín, energetické zhodnocovanie 

odpadov je veľmi dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie energetiky, ktoré citlivo reaguje na požiadavky kvalitného 
životného prostredia. Som preto presvedčený, že v takom dôležitom dokumente akým je Územný plán PSK je 
nutné venovať tejto agende omnoho väčšiu pozornosť a je veľmi odvážne stroho skonštatovať ambíciu PSK, že 
sa v dlhodobom horizonte neuvažuje energeticky zhodnocovať komunálny odpad v našom kraji. 

Berie sa na vedomie, údaje boli prevzaté z platného Programu 
odpadového hospodárstva Prešovského kraja do roku 2020, ktorý 
obstarával Okresný úrad Prešov 

 

Záver: Po preštudovaní tejto kapitoly som nadobudol presvedčenie, že odpadovému hospodárstvu PSK chýbajú 
ambície, vízie v dlhodobom horizonte. Jednoducho tejto oblasti nie je venovaná náležitá pozornosť a nemá v našom kraji 
prioritu. 

 
Berie sa na vedomie 

 

32. p. Fabiánová 02.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   

Po prejdení návrhu územného plánu PSK by som rada využila možnosť pripomienkovať tento dokument ako fyzická 
osoba. 

Berie sa na vedomie  

Pripomienka sa týka Záväznej časti dokumentu, konkrétne bodu:  
2.3.9. Nevytvárať nové dobývacie priestory v chránených územiach s 2. a vyšším stupňom ochrany a v 
územiach patriacich do Natura 2000. 
Žiadam o doplnenie textu nasledovne (doplnenie vyznačené veľkými písmenami): 
2.3.9. Nevytvárať nové A NEROZŠIROVAŤ EXISTUJÚCE dobývacie priestory v chránených územiach s 2. 
a vyšším stupňom ochrany a v územiach patriacich do Natura 2000. 

Dôvodom požiadavky je ochrana chránených území, konkrétne NPR Fintické svahy, ktorá je v bezprostrednej blízkosti 
lomu Fintice, a ochrana jedinečných druhov v tejto lokalite. 

Akceptuje sa  inak,  je navrhnuté nové znenie regulatívu  v zmysle 
pripomienky od MH SR a v súlade so stanoviskom  MŽP SR. 
„Zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín 
pre potreby rozvoja hospodárstva so záujmami ochrany prírody“. 
 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 24.04.2019 listom č.01712/2019/ORR-60 
zo dňa 08.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 15.04.2019. 

33. p. Polčová 03.05.2018 Vo svojich pripomienkach uvádza:   
Žiadam úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej 
časti. 

Berie sa na vedomie  

Žiadam o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti: 
2.3. V oblasti ťažby:  

- č.1.    Nevytvárať nove prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 08.11.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
40 zo dňa 25.10.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.10.2018. 

- č. 2.  Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý 
zemný plyn. 

Odôvodnenie: 
Je až nepredstaviteľné, že roky neboli obyvatelia Prešovského kraja informovaní o prieskumných územiach a nepocítili 
ani príliv pozitív s príchodom ťažiarskych spoločností na ropu a horľavý zemný plyn. 
Severovýchod Slovenska sa nachádza vo flyši a je tu riziko reálneho masívneho zosuvu pôdy. Nakoľko obce nemajú 
vodovod, ale studne, ktoré si vážime je neprípustné, aby sa tu vŕtali prieskumné vrty na ropu a horľavý zemný plyn, ani 
iné horniny ktoré sa získavajú vŕtaním do hlbín zeme. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 08.11.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
40 zo dňa 25.10.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.10.2018. 

9.3. V oblasti cestná doprava doplniť: 
- č. 1. Rekonštrukcia cesty Oľka – Havaj č. cesty 554 

Odôvodnenie:  
Na tejto ceste som zničila auto, množstvo pneumatík, je tu trojkilometrový úsek, ktorý mi skôr pripomína tankodrom. 
Využívam tú cesto dennodenne, pretože vozím dcéru do školy a chodím pre ňu. Podala som množstvo podnetov a 
výsledok sa nedostavil. 

Akceptuje sa,  text regulatívu č. 9.3.5.13.2. je upravený takto: na ceste 
II./554 - modernizácia v úseku Havaj - Varechovce – Repejov – Oľka - 
Ruská Kajňa. 

 

- č. 2. Rekonštrukcia cesty Oľka - Radvaň nad Laborcom č. cesty 3862 
Odôvodnenie: Túto cestu využívame na návštevu lekárov, ktorí sídlia v Radvani nad Laborcom a využívajú ju ľudia z 
Repejova, Ruskej Kajne, Oľky a množstvo dedín, pretože to je jediný prechod do druhej doliny. Taktiež tam je železnica 
a množstvo ľudí cestuje vlakom. Táto cesta je zdemolovaná a nedá sa nazvať ani cestou. Žiadam, aby bola táto cesta 
zahrnutá do územného plánu PSK a ŽIADAM, ABY SA S URGENCIOU ZASTAVILA KAMIONOVÁ DOPRAVA S 
DREVOM po tomto úseku, pretože tu hrozia nebezpečné havárie a hlavne ohrozovanie ľudí. A taktiež súkromné 
spoločnosti ťažiace drevo ničia majetok PSK. My obyvatelia máme len oči pre plač. Pokuty im úrady nedávajú, s 
odôvodnením, že pre firmy by to bolo likvidačné, ale nikto neberie ohľad na ľudí, ktorí si opravujú autá dvakrát do roka. 

Akceptuje sa v regulatíve č. 9.3.6.12.   
. 
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Aj pre nás je to likvidačné a pre prírodu ani nehovorím. 

6.1. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny: 
- reg. č. 6.1.6. zmeniť na: Reálne rešpektovať a zohľadňovať sústavu chránených území členských 

krajín únie NATURA 2000 
Odôvodnenie: Pri ťažbe dreva aká je v dnešnej dobe sa nerešpektuje a nezohľadňuje Natura 2000, pretože v Lesných 
hospodárskych plánoch nie je spomenutá Natura 2000 ani ochrana biotopov. TEDA sa reálne nechráni. 

Akceptuje sa inak, regulatív bol na základe pripomienky MDV SR 
vypustený. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok na 08.11.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
40 zo dňa 25.10.2019, ktorá bola prevzatá dňa 29.10.2018. 

34. Noga 03.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   
Žiadam o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti: Berie sa na vedomie  
23.3. V oblasti ťažby: 

1.       Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 
Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 08.11.2018 na Úrade 
PSK 

2.       Využiť všetky možnosti na zrušenie platných prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn v 
Prešovskom samosprávnom  kraji. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 08.11.2018 na Úrade 
PSK 

3.      Žiadam doplnenie v časti: 
2.3.9. Nevytvárať nové prieskumné územia a dobývacie priestory v chránených územiach s 2. a vyšším 
stupňom ochrany a v územiach patriacich do NATURA 2000. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 08.11.2018 na Úrade 
PSK 

4. regulatívu 2.3.1. žiadam zmeniť na: 
Zabezpečiť ochranu nerastných surovín rešpektovaním výhradných ložísk, chránených ložiskových území, 
chránených území pre osobitné zásahy do zemskej kôry, ložísk nevyhradených nerastov, pri zohľadnení 
nárastu významu iných spôsobov využívania územia a potreby konsenzu v rámci daného územia. 

Akceptuje sa  

5. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia 6.3. 
Doplniť regulatív: Posilniť možnosti účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch v oblasti 
geologického prieskumu a využívania prírodných zdrojov a nerastných surovín. 

Neakceptuje sa, pripomienka je nad rámec riešenia ÚPN regiónu.  Znovu prerokované neakceptované pripomienky dňa 08.11.2018 na Úrade 
PSK 

6. 6.3.10. upraviť na: 
Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie horninového prostredia, prírodných zdrojov, nerastných 
surovín a obnoviteľných zdrojov energie, pritom vychádzať z princípu trvalo udržateľného rozvoja, 
eliminovať nadmerné čerpanie neobnoviteľných zdrojov, regulovať využívanie obnoviteľných zdrojov v 
súlade s mierou ich samoreprodukcie a revitalizovať narušené prírodné zdroje, najmä tie, ktoré sú 
poškodené alebo zničené následkom klimatických zmien, živelných pohrôm a prírodných katastrof. 

Akceptuje sa, zapracované v reg. č. 6.3.6. a 6.3.7. (pôvodne reg. 
č.6.3.10.) 

 

Odôvodnenie: 
Uvedomujeme si .že horninové prostredie nie je iba zdroj nerastného bohatstva, ale hlavne je to významný ekosystém . 
Je základom a východiskom pre rozvoj organizmov vrátane človeka. 
Ako také musí byť chránené pred nežiaducimi zásahmi spojenými s rozpojovaním horninového masívu s následným 
premiestňovaním rozpojených hornín, alebo pred vniknutím cudzorodých látok do horninového prostredia. 
Prieskum uhľovodíkov -ropy a horľavého zemného plynu je vysoko riziková 
činnosť ktorá môže viesť ku kontaminácií podzemných a povrchových vôd uhľovodíkmi, v prípade havárie i k 
rozsiahlemu znečisteniu pôdy, alebo atmosféry plynmi /metán, sulfán.../ + sírne emisie. Zdrojom znečistenia okolia môžu 
byť aj soľné roztoky a kyseliny, ktoré pri prieskume uhľovodíkov vznikajú. Odpady môžu obsahovať toxické a 
rádioaktívne látky a spôsobiť tak veľké škody na životnom prostredí a na zdravý ľudí. 
Celý proces povoľovania prieskumu je netransparentný, obyvatelia sú vylučovaní z konaní. Skutočnosť, že sa na 
konkrétnom území vyskytuje ložisko nerastných surovín nemusí znamenať, že sa za každých okolností uprednostní len 
jeho dobývanie, 
Prešovský kraj má obrovský potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj a ťažba uhľovodíkov nemá s trvalo udržateľným 
rozvojom nič spoločného. Je tu obrovská možnosť pre vznik malých fariem, rozvoj už dnes dobre naštartovanej ľahkej 
turistiky- veď % všetkých historických pamiatok sa nachádza práve v Prešovskom kraji! No. umiestnením vrtnej veže a 
následne čerpacích a separačných zariadeni napríklad pod Zborovský hrad isto odradí k návšteve obce ... Ochrana 
prieskumu uhľovodíkov a jeho podpora už teraz nekorešponduje s predloženými návrhmi v územnom pláne PSK. Je 
potrebné sa rozhodnúť o. smere rozvoja kraja. 
Ja volím zelenú oázu v srdci EU - plnú možnosti oddychu, turistky, kúpeľníctva a produkcie výnimočne kvalitných 
potravín. Tento kraj na to má a táto trvalo udržateľná vízia môže zamestnať omnoho viac obyvateľov ako ťažký 
priemysel. Ťažba ropy a plynu v PSK Je ekonomický nezmysel a nikdy nezaplatí to čo zniči, nedodá ani l % zo spotreby 
ropy a plynu v SR. 
Verím, že sa Prešovský samosprávny kraj zákazom prieskumných aktivít na uhľovodíky, pripojí k celosvetovému hnutiu 
boja za ozdravenie svetovej klímy a nasleduje také krajiny ako. je Francúzsko , alebo Nový Zéland a tým jasne ukáže 
smerovanie k ozdraveniu planéty Zem. Druhá takáto planéta v našej galaxií nie je! Nakoniec veď Slovenská republika v 
roku 2016 podpísala Parížsku dohodu ktorá zakotvuje povinnosť pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy, sledovať a 
hodnotiť dopady a budovať odolnosť ekosystémov a sociálnych a ekonomických systémov -ide o začiatok konca éry 
fosílnych palív „Podpisom dohody potvrdzujeme naše odhodlanie spoločne konať."  
/Andrej Kiska 2016 New York/ 
Je čas konať! 

Berie sa na vedomie  

35.  p. Tomko 03.05.2018 Vo svojom stanovisku uvádza:   
Žiadam o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti:   
23.3. V oblasti ťažby: 

- Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 
Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
29 zo dňa 25.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 29.10.2018. 

- Využiť všetky možnosti na zrušenie platných prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn v 
Prešovskom samosprávnom kraji. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.  

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
29 zo dňa 25.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 29.10.2018. 

Odôvodnenie: Berie sa na vedomie  
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Hlavným dôvodom je nesúhlas obyvateľov, ktorí za 10 rokov nebolí informovaní o prieskumných územiach a činnosti 
firiem, ktoré tu vykonávajú prieskum na ropu a horľavý zemný plyn. 
Netransparentne sa tu predierali po súkromných pozemkoch bez povolení a tým si vytvorili nedôveru obyvateľov, 
Porušovali zákony o ochrane prírody a viac tri roky neustálych tlakov nás podporilo množstvo inštitúcií. 
Nesúhlas s prieskumom na ropu a horľavý zemný plyn podporilo v r.L016 svojím uznesením všetkých 51 prítomných 
poslancov PSK. Okrem PSK a ZMOS-u vyjadrili nesúhlas s prieskumom uhľovodíkového potenciálu aj viaceré 
združenia miest a od dotknutých regiónov, jednotlivé obecné zastupiteľstvá, Gréckokatolícka, Katolícka a Pravoslávna 
cirkev. Petíciu NEVRTAJTE. CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE! podporilo k dnešnému dňu 18631 občanov.ed 
Slovensko prijalo globálnu právne záväznú Parížsku dohodu o zmene klímy! 

36. p. Senková, 
p. Senk 

30.04.2018 K návrhu ÚPN PSK majú tieto pripomienky:   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu  Prešovského samosprávneho kraja konkrétne jeho záväznej častii:   
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti:   
23.3. V oblasti ťažby: 

- Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 
Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 

Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI,  ZMOS,_REGIONÁLNYCH 
ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov 

Berie sa na vedomie  

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
1. Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 

Berie sa na vedomie  

2. Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, 
aby obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám 
horninového podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich 
vôli. 

Berie sa na vedomie  

3.  Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

4. Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je 
celý proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na 
ploche plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, 
rastIina resp. biotop. 

5. Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. 

Berie sa na vedomie  

6. Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového 
prostredia. 

Berie sa na vedomie  

7. Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 
následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého 
a tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

8. Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

9. Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu 
s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia 
ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere 
viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym 
spôsobom jej ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

37. Rehoľa Menších Bratov 
Františkánov, Františkánska 2, 
811 01 Bratislava 

30.04.2018 K návrhu ÚPN PSK majú tieto pripomienky:   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu  Prešovského samosprávneho kraja konkrétne jeho záväznej častii:   
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti:   
2.3. V oblasti ťažby: 

1. Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 
Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
2 zo dňa 09.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI,  ZMOS,_REGIONÁLNYCH 
ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov 

Berie sa na vedomie  
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Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
1. Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, z 

ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka a 
látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 

Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

2. Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je 
celý proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na 
ploche plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, 
rastIina resp. biotop. 

Berie sa na vedomie  

3. Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
4. Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového 

prostredia. 
Berie sa na vedomie  

5. Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 
následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého 
a tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

6. Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

7. Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu 
s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia 
ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere 
viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym 
spôsobom jej ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

38. Aropane o. z., Oľka 132, 06704 
Oľka 

30.04.2018 Vo svojich pripomienkach uvádzajú:   
Žiadame úpravu Návrhu územného. plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadam o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti 

  

2.3. V oblasti ťažby: 
Pripomienka č.1.  

- Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 

Pripomienka č.2.  
- Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý 

zemný plyn. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 

Existuje na to viacero závažných dôvodov: 
Nesúhlas obcí v prieskumných územiach Medzilaborce, Svidník, Snina, Pakostov – s prieskumom na ropu a horľavý 
zemný plyn. 
Pri samotnom prieskume ložísk ropy a pri jej ťažbe/čerpaní/ sa narušujú geologické a hydrogeologické podmienky v 
sedimentárnych súvrstviach, v dôsledku čoho môže dochádzať k znehodnocovaniu podpovrchových vôd buď priamo 
ropou, zemným plynom, alebo silne mineralizovanými hlbinnými vodami a k strate ich vodohospodárskeho významu 
/RNDr. Ján Bielik/ 
Pri prieskumnej ťažobnej, úpravárenskej a transportnej činnosti v naftovom priemysle môže dôjsť k potenciálnemu 
ovplyvneniu zložiek životného prostredia, najmä k znečisťovaniu vody a pôdy (Bujnok et al.,2003). Ide predovšetkým o 
úniky ropných látok, výplachov, mazacích olejov, ložiskových a mineralizovaných vôd s obsahom ropných látok /Doc. 
RNDr. Ján Milička CSc./. 
Ropný priemysel ma významný vplyv na zmenu sociálnej štruktúry komunít. Už len samotné informácie o prieskume 
ropy, plynu či súvisiacich činnosti sú veľmi rozdielne. Všetky tieto informácie majú hlboké priame a nepriame účinky na 
obyvateľov. Ako výsledok, investičného rozhodnutia, sú zmeny životného štýlu a spôsob, akým dotknutí obyvatelia 
strávia svoj čas a ich životná energia sa môže podstatne zmeniť. Vedecké štúdie môžu potvrdiť alebo protirečiť názorom 
ľudí a to má vplyv na ich znalostí, nádeje a obavy. To všetko môže zmeniť' vnímanie, správanie, investície či duševné 
zdravie. Tieto účinky sú tak reálne a často aj dôležitejšie ako priame účinky fyzických aktivít ako napríklad výstavba 
infraštruktúry /BOARD ON ENVIRONMENTAL STUDIES AND TOXICOLOGY 2003/. 
Z dôvodu, že prevažná časť Prešovského samosprávneho kraja sa na nachádza na flyšovom podloží -ktoré je náchylné 
na zosuvy pôdy: Dlhodobé pomalé poklesávanie územia /subsidencia/, ku ktorému dochádza pri čerpacích skúškach a 
ťažbe ropy a plynu, má odlišný charakter ako subsidencia pri banskej ťažbe. Zdalo by sa, že odčerpávanie kvapalín a 
plynov z hĺbok nemôže vážnejšie ovplyvniť stabilitu zemského. povrchu. V skutočnosti to tak nie je, o čom svedčia 
poklesy povrchu na územiach ložísk uhľovodíkov. Pri vzniku depresívnych kužeľov pri ťažbe ropy a zemného plynu sa 
menia pôvodné tlakové podmienky v ložiskách dochádza k významným zmenám hydraulického režimu, k zmene smeru 
a rýchlosti prúdenia kvapalín, pri vodnom režime k zmene výšky hladiny okrajovej vody a pod. Zvýšený hydrodynamicky 
spád spôsobuje aj zmeny v kolektorských horninách. Znižuje sa pórový tlak a zvyšuje sa efektívne napätie v nasýtených, 
ale aj v susedných vrstvách, Tým dochádza k zmenšovaniu objemu kolektorských hornín, k ich elastickým deformáciám 
či dodatočnému stláčaniu /RNDr. - Ján Bielik/. 
Chceme pripomenúť, že nesúhlas s prieskumom na ropu a horľavý zemný plyn podporilo v r.2016 svojím uznesením 
všetkých 51 prítomných poslancov PSK. Okrem PSK a ZMOS-u vyjadrili nesúhlas s prieskumom uhľovodíkového 
potenciálu aj viaceré združenia miest a obcí dotknutých regiónov, jednotlivo obecné zastupiteľstvá, Gréckokatolícka, 
Katolícka a Pravoslávna cirkev. Petíciu NEVŔTAJTE CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE podporilo k dnešnému dnu 
18 631 občanov. A Slovensko prijalo globálnu právne záväznú Parížsku dohodu o zmene klímy! 

Berie sa na vedomie  

Chceme taktiež upozorniť na nesúlad prieskumu a prípadnej ťažby uhľovodíkov - ropy a zemného horľavého Berie sa na vedomie  
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plynu z návrhom regulatívov UPN PSK: 
č. 4.2. Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja 
cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace 
so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany. 
č. 10.2. Chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel zásobovaných 
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, vrátane ich pásiem hygienickej ochrany. 
č.10.2.6. V regiónoch, kde nie je možné napojenie na skupinový vodovod, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou riešiť 
s využitím miestnych vodných zdrojov atď ... 
V časti 2.3. V oblasti ťažby 
Pripomienka č.3 
Žiadame doplnenie v časti 

- 2. 3. 9. Nevytvárať nové prieskumné územia a dobývacie priestory v chránených územiach s 2. a vyšším 
stupňom ochrany a v územiach patriacich do Natura 2000. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 

Odôvodnenie:  
a/  Pri každom geologickom prieskume či ťažbe nerastov dochádza v rôznej miere k negatívnemu ovplyvňovaniu 
životného prostredia, 
b/  Priorita prírodného prostredia ako nevyhnutná podmienka optimálneho fungovania rozvoja 
cestovného ruchu. 
c/  Buď chránime, alebo ničíme.... 

Berie sa na vedomie  

Pripomienka č.4 
- 2.3.1. Zabezpečiť ochranu nerastného bohatstva rešpektovaním výhradných ložísk, chránených 

ložiskových území, chránených území pre osobitné zásahy do zemskej kôry, ložísk nevyhradených 
nerastov, ako aj dobývacích a prieskumných území. 

žiadame zmenit' na : 
- Zabezpečiť ochranu nerastných surovín rešpektovaním výhradných ložísk, chránených ložiskových území, 

chránených území pre osobitné zásahy do zemskej kôry, ložísk nevyhradených nerastov, pri zohľadnení 
nárastu významu iných spôsobov využívania územia a potreby konsenzu v rámci daného územia. 

Akceptuje sa  

Odôvodnenie: 
Slovné spojenie nerastné bohatstvo radi používajú banský lobisti. Vytvárajú ilúziu zbohatnutia. Opak je však pravdou! 
Zbohatne len pár ľudí a obyvateľom ostanú prevažne len environmentálne záťaže, na ktorých odstránenie sa používajú 
verejné peniaze. Zásadne trváme na odstránení tohto zavádzajúceho slovného spojenia. 

Berie sa na vedomie  

Zdôrazňovanie uprednostnenia ochrany a využitia nerastných surovín za každých okolností môže naraziť na 
navrhované priority územného plánovania. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že podľa bodu 5.12. záväznej časti 
Koncepcie územného rozvoja Slovenska ako územnoplánovacej dokumentácie najvyššieho stupňa v Slovenskej 
republike je možné riešiť ochranu a využitie nerastného bohatstva len v súlade so schváleným priestorovým 
usporiadaním a funkčným využitím územia a s požiadavkami ochrany prírody a krajiny.  
Postup uprednostňovania  záujmov ochrany a využitia nerastných surovín  za každých okolností by mohol byť hrubým 
zásahom do celého systémového riešenia územného plánovania vychádzajúceho z Európskej charty priestorového 
plánovania , ktorá je naďalej základným dokumentom Európskej únie a východiskom pre všetky stupne  
územnoplánovacej dokumentácie. V prípade ak by každý orgán verejnej správy nerešpektoval schválené regulatívy 
územného plánu, stratí sa akákoľvek možnosť systémového rozhodovania o územnom rozvoji dotknutého územia.  

Berie sa na vedomie  

Zásadne nesúhlasíme s ochranou prieskumných území /PU/. Je neprípustné, aby sa ochraňovali  burzové špekulácie, 
súkromné investície, často podivných zoskupení investorov, ktorí ako už štvrtý rok zažívame – často krát nerešpektujú 
zákony Slovenskej republiky, podmienky určené jednotlivými úradmi vydané v stanoviskách pri určovaní PU, ústavu 
Slovenskej republiky, ktorí neváhajú poškodzovať majetok obyvateľov a fyzicky ich napadať. To je realita 4 
prieskumných území v Prešovskom kraji a za daného stavu nefunkčnosti kontrol zo strany Ministerstiev  a úradov. Je 
neprípustné ochraňovať súkromných investorov na úkor obyvateľov. 

Berie sa na vedomie  

Zdôrazňovanie uprednostnenia ochrany a využitia nerastných surovín za každých okolností môže naraziť na 
navrhované priority územného plánovania. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že podľa bodu 5.12. záväznej časti 
Koncepcie územného rozvoja Slovenska ako územnoplánovacej dokumentácie najvyššieho stupňa v Slovenskej 
republike je možné riešiť ochranu a využitie nerastného bohatstva len v súlade so schváleným priestorovým 
usporiadaním a funkčným využitím územia a s požiadavkami ochrany prírody a krajiny.  
Postup uprednostňovania  záujmov ochrany a využitia nerastných surovín  za každých okolností by mohol byť hrubým 
zásahom do celého systémového riešenia územného plánovania vychádzajúceho z Európskej charty priestorového 
plánovania , ktorá je naďalej základným dokumentom Európskej únie a východiskom pre všetky stupne  
územnoplánovacej dokumentácie. V prípade ak by každý orgán verejnej správy nerešpektoval schválené regulatívy 
územného plánu, stratí sa akákoľvek možnosť systémového rozhodovania o územnom rozvoji dotknutého územia.  

Berie sa na vedomie  

39. Kongregácia sestier Matky 
Božieho Milosrdenstva, ul. 
Táborská 7, 040 01 Košice 

30.04.2018 K návrhu ÚPN PSK predkladajú nasledovné pripomienky.   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
v časti 2.3. V oblasti ťažby. 

  

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 

Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161111008 
http://eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/podporne-stanovisko-k-peticii-nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-
krajine 

Berie sa na vedomie  

Riziká prieskumu na ropu a plyn: Berie sa na vedomie  
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- Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 
životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 
https://www.noviny.sk/slovensko/156025-obyvatelia-dediny-brehov-pili-4-roky-vodu-s-aryenom-starosta-o-tom-
vedel 

- Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, 
aby obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám 
horninového podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich 
vôli. 
http://www.topky.sk/cl/10/1628339/MAPA-najrizikovejsich-oblasti-Slovenska--Tu-sa-vam-moye-yem-prepadnut-
pod-nohami 

Berie sa na vedomie  

- Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

 

Berie sa na vedomie  

- Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je 
celý proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na 
ploche plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, 
rastIina resp. biotop. 

 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. 
 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového prostredia. 
 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 
následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého 
a tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

 

Berie sa na vedomie  

- Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu 
s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia 
ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere 
viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym 
spôsobom jej ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

40. Kongregácia Dcér SV. 
Františka Assiského, 
Slovenská provincia, Bratislava 

30.04.2018 K návrhu ÚPN PSK predkladajú nasledovné pripomienky.   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
v časti 2.3. V oblasti ťažby. 

  

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 na Úrade 
PSK 

Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161111008 
http://eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/podporne-stanovisko-k-peticii-nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-
krajine 

  

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
1. Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli ohrozené 
a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné používať. 
https://www.noviny.sk/slovensko/156025-obyvatelia-dediny-brehov-pili-4-roky-vodu-s-aryenom-starosta-o-tom-vedel 

Berie sa na vedomie  
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2. Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, aby 
obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám horninového 
podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich vôli. 
http://www.topky.sk/cl/10/1628339/MAPA-najrizikovejsich-oblasti-Slovenska--Tu-sa-vam-moye-yem-prepadnut-pod-
nohami 

Berie sa na vedomie  

3. Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, z 
ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka a 
látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

4. Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je celý 
proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na ploche 
plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, rastIina resp. 
biotop. 

Berie sa na vedomie  

5. Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
6. Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového prostredia. Berie sa na vedomie  

7. Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 
následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého a 
tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

8. Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

9. Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu s 
návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako 
nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na 
prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej 
ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

41. p. Mráz  30.04.2018 K návrhu ÚPN PSK predkladá túto pripomienku:   
- Žiadam o úpravu návrhu ÚPN PSK, so záväzným regulatívom, ktorý nepovoľuje nový prieskum na 

uhľovodíky – ropu a horľavý zemný plyn. 
Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2019 listom č.06546/2018/DÚPaZP-
42 zo dňa 25.10.2019, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

Zdôvodnenie podania pripomienky: 
Zo schválenej Parížskej dohody vyplýva, že sa má  ľudstvo v tomto storočí zbaviť závislosti od fosílnych palív. 
Slovensko sa formálne hlási k potrebe ochrany klímy a znižovaniu emisií, ale na druhej strane nerobí pre tieto ciele 
takmer nič, práve naopak. 
Ťažba ropy je vysoko rizikovou činnosťou, ktorá má obrovský vplyv na životné prostredie. Životné prostredie je to jediné 
čo po nás zostane našim potomkom, aby mohli žiť aspoň v takom prostredí v akom sme žili my. 

Berie sa na vedomie  

42. p.  Mrázová 30.04.2018 K návrhu ÚPN PSK predkladá túto pripomienku:   
- Žiadam o úpravu návrhu ÚPN PSK, so záväzným regulatívom, ktorý nepovoľuje nový prieskum na 

uhľovodíky – ropu a horľavý zemný plyn. 
Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 24.04.2019 listom č.0712/2019ORR-59 zo 
dňa 08.04.2019, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

Zdôvodnenie podania pripomienky: 
Zo schválenej Parížskej dohody vyplýva, že sa má  ľudstvo v tomto storočí zbaviť závislosti od fosílnych palív. 
Slovensko sa formálne hlási k potrebe ochrany klímy a znižovaniu emisií, ale na druhej strane nerobí pre tieto ciele 
takmer nič, práve naopak. 
Ťažba ropy je vysoko rizikovou činnosťou, ktorá má obrovský vplyv na životné prostredie. Životné prostredie je to jediné 
čo po nás zostane našim potomkom, aby mohli žiť aspoň v takom prostredí v akom sme žili my. 

Berie sa na vedomie  

43. Spoločnosť Božieho Slova, 
provinciál, Kalvária 3, 949 01 
Nitra 

30.04.2018 K návrhu ÚPN PSK predkladajú nasledovné pripomienky.   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti 
 2.3. V oblasti ťažby. 

  

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 

Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161111008 
http://eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/podporne-stanovisko-k-peticii-nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-
krajine 

  

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
1. Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 

Berie sa na vedomie  
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spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 
https://www.noviny.sk/slovensko/156025-obyvatelia-dediny-brehov-pili-4-roky-vodu-s-aryenom-starosta-o-tom-
vedel 

2. Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, 
aby obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám 
horninového podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich 
vôli. 
http://www.topky.sk/cl/10/1628339/MAPA-najrizikovejsich-oblasti-Slovenska--Tu-sa-vam-moye-yem-prepadnut-
pod-nohami 

Berie sa na vedomie  

3. Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

4. Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je 
celý proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na 
ploche plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, 
rastIina resp. biotop. 

Berie sa na vedomie  

5. Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
6. Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového 

prostredia. 
Berie sa na vedomie  

7. Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 
následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého 
a tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

8. Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

9. Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu 
s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia 
ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere 
viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym 
spôsobom jej ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

44.  Rád sestier sv. Bazila Veľkého 
na SK, Narcisová č.1, 080 01 
Prešov 

02.05.2018 K návrhu ÚPN PSK predkladajú nasledovné pripomienky.   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v:  

Berie sa na vedomie  

Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti 
 2.3. V oblasti ťažby. 

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161111008 
http://eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/podporne-stanovisko-k-peticii-nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-
krajine 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach. 

Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
1. Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 
https://www.noviny.sk/slovensko/156025-obyvatelia-dediny-brehov-pili-4-roky-vodu-s-aryenom-starosta-o-tom-
vedel 

Berie sa na vedomie  

2. Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, 
aby obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám 
horninového podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich 
vôli. 
http://www.topky.sk/cl/10/1628339/MAPA-najrizikovejsich-oblasti-Slovenska--Tu-sa-vam-moye-yem-prepadnut-
pod-nohami 

Berie sa na vedomie  

3. Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 

Berie sa na vedomie  
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a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

4. Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je 
celý proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na 
ploche plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, 
rastIina resp. biotop. 

Berie sa na vedomie  

5. Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
6. Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového prostredia. Berie sa na vedomie  
7. Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 

následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého 
a tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

8. Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

9. Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu 
s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia 
ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere 
viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym 
spôsobom jej ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

45. Urbárska spoločnosť Ruská 
Poruba, 094 08 Ruská Poruba 

03.05.2018 K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti: 

Berie sa na vedomie  

2.3 V oblasti ťažby: 
- č.1 Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP-
38 zo dňa 16.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 20.10.2018 

- č.2 Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn, v 
ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

- Detto ako hore - 

Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach Medzilaborce, 

Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácií dotknutej verejnosti 
o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít - t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a. ťažobných aktivít Je vysoká 
pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a zdravotných 
rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre ľudí postihnutého 
regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ. Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a zemný 
plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2001/42/ES). Začaté 
procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú kumulatívne vplyvy v rámci celej zasiahnutej 
geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

46. Misijná kongregácia služobníc 
Ducha Svätého, Novozámocká 
302, 951 12 Ivanka pri Nitre 

03.05.2018 K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v  

  

Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti  
2.3. V oblasti ťažby. 

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161111008 
http://eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/podporne-stanovisko-k-peticii-nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-
krajine 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP-
6 zo dňa 10.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018 

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
10. Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 

https://www.noviny.sk/slovensko/156025-obyvatelia-dediny-brehov-pili-4-roky-vodu-s-aryenom-starosta-o-tom-vedel 

Berie sa na vedomie  
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11. Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, 
aby obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám 
horninového podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich 
vôli. 

http://www.topky.sk/cl/10/1628339/MAPA-najrizikovejsich-oblasti-Slovenska--Tu-sa-vam-moye-yem-prepadnut-pod-
nohami 

Berie sa na vedomie  

12. Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 

Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je celý 
proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na ploche 
plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, rastIina resp. 
biotop. 

Berie sa na vedomie  

Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového prostredia. Berie sa na vedomie  
Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a následne 
zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého a tiež tekutého 
vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie uvedených činností na 
životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo nedodržania 
pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu identifikácie možných 
nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu s 
návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako 
nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na 
prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej 
ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

47. Kanonistky sv. Augustína 
rehole Notre Dame, 
Jesenského 4, 800 00 Bratislava 

03.05.2018 K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie: 

  

v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti  
2.3. V oblasti ťažby. 

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161111008 
http://eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/podporne-stanovisko-k-peticii-nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-
krajine 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP-
9 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 20.10.2018 

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
13. Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené aj znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 

https://www.noviny.sk/slovensko/156025-obyvatelia-dediny-brehov-pili-4-roky-vodu-s-aryenom-starosta-o-tom-vedel 

Berie sa na vedomie  

14. Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, 
aby obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám 
horninového podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich 
vôli. 

http://www.topky.sk/cl/10/1628339/MAPA-najrizikovejsich-oblasti-Slovenska--Tu-sa-vam-moye-yem-prepadnut-pod-
nohami 

Berie sa na vedomie  

15. Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 

Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je celý 
proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na ploche 

Berie sa na vedomie  
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plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, rastIina resp. 
biotop. 
Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového prostredia.   
Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a následne 
zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého a tiež tekutého 
vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie uvedených činností na 
životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo nedodržania 
pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu identifikácie možných 
nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu s 
návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako 
nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na 
prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej 
ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

  

48. p. Senk  03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
7 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

49. p. Senková 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
20 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

50. p. Senk 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
20 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

51. p. Doboš 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
11 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

52. p. Zalevská 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
12 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

53. p. Melničáková 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
13 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

54. p. Blanárová 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
14 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

55. p. Bodnárová 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
15 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

56. p. Vasiľová  03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
16 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

57. p. Beňová 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
17 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 05.11.2018. 

58. p. Široká 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
18 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

59. p. Hudáková 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
19 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

60. p. Kaprálová 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
20 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

61. p. Blašková 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
21 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

62. p. Blaško 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
22 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

63. p. Blichová 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 
64. p. Kuzmová 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované dňa 08.11.2018 na Úrade PSK 
65. p. Kuzma 03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 

neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
25 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018.  

66. p. Belej  03.05.2018 K predmetnému dokumentu predložili tie isté pripomienky ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47): Vyhodnotené ako je vyššie uvedené (v bodoch č.46 a 47) Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
26 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018 

67. p. Burcinová   K návrhu ÚPN PSK predkladá nasledovné pripomienky.   
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Žiadam o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadam o doplnenie: 

  

v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti  
2.3. V oblasti ťažby. 

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
27 zo dňa 15.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
- Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 

Berie sa na vedomie  

- Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre prieskumné vrty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 
zaznamenané rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, 
aby obyvatelia obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám 
horninového podložia spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich 
vôli. 

Berie sa na vedomie  

- Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

- Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je 
celý proces netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na 
ploche plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, 
rastIina resp. biotop. 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
- Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového prostredia. Berie sa na vedomie  
- Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 

následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého 
a tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

- Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu 
s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia 
ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere 
viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym 
spôsobom jej ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

68. p. Feckanič  K návrhu ÚPN PSK predkladá nasledovné pripomienky.   
Žiadam o úpravu návrhu Územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho 
záväznej časti. 
Žiadam o doplnenie: 

  

v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti  
2.3. V oblasti ťažby. 

- 1. NEVYTVÁRAŤ NOVÉ PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN 
Odôvodnenie: 
1.1 Nesúhlas obcí a obyvateľov všetkých 4 prieskumných území – Medzilaborce, Svidník, 
Snina, Pakostov.  
1.2 Podpora GRÉCKOKATOLÍCKEJ,_RÍMSKOKATOLÍCKEJ_a  PRAOSLÁVNEJ CIRKVI,  
ZMOS,_REGIONÁLNYCH ZMOS, poslancov PSK a Okrúhleho stola Rusínov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
8 zo dňa 10.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 17.10.2018. 

Riziká prieskumu na ropu a plyn: 
- Za žiadnych podmienok nesúhlasím, aby takýto zásadný a nezvratný zásah do životov obyvateľov PSK a ich 

životného prostredia (vyhlásenie prieskumných území na uhľovodíky) prebiehal (ako tomu bolo doteraz!) bez ich 
súhlasu a vedomia! Poznám prípady zo Slovenska (napr. Brehov - niekoľkonásobne prekročené limity arzénu v 
spodnej vode po prieskumných vrtoch a obyvatelia pili takúto vodu až 4 roky!!!) a aj zo zahraničia, kde boli 
ohrozené a znečistené spodné vody, ktoré boli kontamináciou tak silno znehodnotené, že ich už viac nie je možné 
používať. 

Berie sa na vedomie  

- Napr. v bezprostredne] blízkosti obce vybranej pre rty na uhľovodíky - Krivá Oľka boli v roku 1977 zaznamenané 
rozsiahle zosuvy pôdy, kvôli ktorým museli byť obyvatelia obce evakuovaní. Zásadne nesúhlasím, aby obyvatelia 
obci v prieskumných územiach museli proti ich vôli čeliť rôznym svahovým deformáciám horninového podložia 
spojených s prieskumnou a ťažobnou činnostnou ohrozujúcou ich životy a majetok proti ich vôli. 

Berie sa na vedomie  
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- Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

- Každý vrt, ktorý prechádza viacerými horninovými vrstvami ich prepojí a ak narazí na zvodnenú horninovú vrstvu, 
z ktorej voda vteká do studní, môže spôsobiť' ich kontamináciu látkami používanými na mazanie a ochranu vrtáka 
a látkami použitými vo vrtnom výplachu - slová RNDr. Ivana Koroša, hydrogeológa pre verejné médium. 
Rovnako na tieto riziká upozorňuje aj hydrogeologička RNDr. Elena Fatulová, riaditeľka Inštitútu vodnej politiky a 
charakterizuje takýto prieskum a prípadnú následnú ťažbu ako vysoko rizikovú pre zdravie obyvateľov a životné 
prostredie. 

Berie sa na vedomie  

-  Z doterajších skúseností pri určovaní prieskumných území kvôli ťažbe uhľovodíkov im vôbec nepredchádza 
špecializovaný odborný 
vedecký monitoring biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev čím je celý proces 
netransparentný, veď je predsa úplne absurdné určiť prieskumné územie a až tak zisťovať, či na ploche 
plánovaného prieskumu resp. ťažby rastie alebo sa vyskytuje  sa nejaký vzácny a chránený živočích, rastIina 
resp. biotop. 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňujú sa vplyvy všetkých chemikálií použitých počas procesu vŕtania na zdravie ľudí a životné prostredie. Berie sa na vedomie  
- Nezverejňuje sa podrobné zloženie vrtného výplachu, jeho prípadné straty a prenikanie do horninového prostredia. Berie sa na vedomie  
- Nezverejňujú a nevyhodnocujú sa vplyvy všetkých vzniknutých odpadov - ako sa budú vytvárať, uskladňovať a 

následne zneškodňovať. Zároveň sa nevyhodnocuje problém ložiskových vôd, všetkých vrtných výplachov, tuhého 
a tiež tekutého vrtného odpadu, problémom znečistenia vzduchu spaľovaním plynu a záťaže všetkých vyššie 
uvedených činností na životné prostredie. Taktiež sa nezverejňuje a nevyhodnocuje nakladanie so sírovodíkom. 

Berie sa na vedomie  

- Nezverejňuje a nevyhodnocuje sa potreba izolovania pracoviska z hľadiska vzniku možných havárií alebo 
nedodržania pracovných postupov, rovnako aj neočakávaných porúch. Ako veľmi závažnú hodnotím absenciu 
identifikácie možných nebezpečných stavov, problémov pri prevádzke, havarijných stavov a ich dôsledkov. 

Berie sa na vedomie  

- Je tu preto v dôsledku všetkých uvedených skutočnosti zjavný nesúlad nového možného geologického prieskumu 
s návrhom Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja č. 4.2 Rešpektovať prioritu prírodného prostredia 
ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere 
viaže na prírodné a krajinné prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym 
spôsobom jej ochrany. 

Berie sa na vedomie  

Všetky tieto uvedené skutočnosti považujem za tak zásadné a mimoriadne dôležité, že žiadam NEVYTVÁRAŤ NOVÉ 
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA NA UHĽOVODÍKY - ROPU A HORĽAVÝ ZEMNÝ PLYN NA ÚZEMÍ PREŠOVSKÉHO 
SAMOPSRÁVNEHO KRAJA. 

Berie sa na vedomie  

69. Inštitút vodnej politiky, Repná 
1, 821 04 Bratislava 

 K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti: 

  

2.3 V oblasti ťažby: 
- č.1 Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
31 zo dňa 16.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 28.10.2018. 

- č.2 Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn, v 
ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

- Detto ako hore - 

Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach Medzilaborce, 

Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácií dotknutej verejnosti 
o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít - t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a. ťažobných aktivít Je vysoká 
pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a zdravotných 
rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre ľudí postihnutého 
regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ. Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a zemný 
plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2001/42/ES). Začaté 
procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú kumulatívne vplyvy v rámci celej zasiahnutej 
geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

70. p. Ferko  K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja v časti: 

  

2.3 V oblasti ťažby: 
- č.1 Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
32 zo dňa 16.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 18.10.2018. 

- č.2 Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn, v 
ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

- Detto ako hore - 
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Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach Medzilaborce, 

Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácií dotknutej verejnosti 
o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít - t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a. ťažobných aktivít Je vysoká 
pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a zdravotných 
rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre ľudí postihnutého 
regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

- Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ. Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a 
zemný plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie 
(2001/42/ES). Začaté procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú kumulatívne vplyvy 
v rámci celej zasiahnutej geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

71. p. Ferková  K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v časti: 

  

2.3 V oblasti ťažby: 
- č.1 Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
35 zo dňa 16.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 23.10.2018. 

- č.2 Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn, v 
ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

- Detto ako hore - 

Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach Medzilaborce, 

Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácií dotknutej verejnosti 
o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít - t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a. ťažobných aktivít Je vysoká 
pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a zdravotných 
rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre ľudí postihnutého 
regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ. Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a zemný 
plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2001/42/ES). Začaté 
procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú kumulatívne vplyvy v rámci celej zasiahnutej 
geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

72. p. Ferko  K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja v časti: 

  

2.3 V oblasti ťažby: 
- č.1 Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
35 zo dňa 16.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 23.10.2018. 

- č.2 Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn, v 
ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

- Detto ako hore - 

Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach Medzilaborce, 

Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácií dotknutej verejnosti 
o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít - t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a. ťažobných aktivít Je vysoká 
pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a zdravotných 
rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre ľudí postihnutého 
regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ. Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a zemný 
plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2001/42/ES). Začaté 
procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú kumulatívne vplyvy v rámci celej zasiahnutej 
geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

73. p. Hicová  K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja v časti: 

  

2.3 V oblasti ťažby: 
- č.1 Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP- 
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36 zo dňa 16.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 19.10.2018. 

- č.2 Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn, v 
ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

- Detto ako hore - 

Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach Medzilaborce, 

Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácií dotknutej verejnosti 
o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít - t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a. ťažobných aktivít Je vysoká 
pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a zdravotných 
rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre ľudí postihnutého 
regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ. Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a zemný 
plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2001/42/ES). Začaté 
procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú kumulatívne vplyvy v rámci celej zasiahnutej 
geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

74. p. Ferková   K predmetnému dokumentu majú nasledovné pripomienky:   
Žiadame úpravu Návrhu územného plánu PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, konkrétne jeho záväznej časti. 
Žiadame o doplnenie v Záväzných regulatívoch územného rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja v časti: 

  

2.3 V oblasti ťažby: 
- č.1 Nevytvárať nové prieskumné územia na uhľovodíky - ropu a horľavý zemný plyn 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

Znovu prerokované zaslaním pozvánky na znovu prerokovanie 
neakceptovaných pripomienok dňa 08.11.2018 listom č.06546/2018/DUPaZP-
37 zo dňa 18.10.2018, ktorá bola prevzatá dňa 20.10.2018. 

- č.2 Využiť všetky možnosti na zrušenie jestvujúcich prieskumných území na ropu a horľavý zemný plyn, v 
ktorých sa navrhuje vŕtanie prieskumných a ťažobných vrtov. 

Neakceptuje sa, pripomienka nie je v súlade so zákonom č. 569/2007 
o geologických prácach.. 

- Detto ako hore - 

Odôvodnenie: 
- Geologický prieskum za účelom budúcej ťažby ropy a zemného plynu sa v prieskumných územiach Medzilaborce, 

Svidník, Snina a Pakostov vykonáva od roku 2006 bez poskytnutia transparentných informácií dotknutej verejnosti 
o budúcich zámeroch. 

- Je vysoko pravdepodobné, že plán prieskumných aktivít - t.j. vŕtanie neznámeho počtu hlbokých prieskumných 
vrtov a budúci plán ťažby ropy a zemného plynu bude mať pravdepodobne významné environmentálne účinky 
predovšetkým na vodné hospodárstvo s negatívnym dopadom na turistiku, plánovanie miest a vidieka alebo 
využívanie územia. Vzhľadom na regionálny charakter plánovaných prieskumných a. ťažobných aktivít Je vysoká 
pravdepodobnosť, že v dôsledku ich kumulatívnych vplyvov, zraniteľnosti územia (flyšové súvrstvia) a zdravotných 
rizík v prípade znečistenia územia ropnými látkami, zhoršenie kvality životných podmienok pre ľudí postihnutého 
regiónu východného Slovenska presiahne únosnú úroveň. 

- Neboli naštartované zákonné procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa národnej legislatívy a 
legislatívy EÚ. Nebolo vykonané strategické posudzovanie plánu prieskumných a ťažobných aktivít na ropu a 
zemný plyn podľa smernice o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie 
(2001/42/ES). Začaté procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé prieskumné vrty podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, sú nepostačujúce, pretože nezohľadňujú kumulatívne vplyvy 
v rámci celej zasiahnutej geografickej oblasti. 

Berie sa na vedomie  

 
 
Spracovali:  
Za obstarávateľa: Ing. Katarína Ježová, v.r. 
Za spracovateľa:  Ing. arch. Jozef Kužma 
 


