
Zápisnica č. 12 
 

z 12. riadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného 
prostredia zriadenej pri zastupiteľstve PSK, uskutočneného dňa 04.06.2020. 

 
 

Zasadnutie sa uskutočnilo na základe pozvánky predsedu komisie územného 
plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia v zasadačke úradu PSK s týmto 
programom: 

1. Otvorenie. 
2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia.  
3. Informatívna správa o investičných zámeroch v Prešovskom kraji, ktoré boli predložené 

na posúdenie PSK ako dotknutému orgánu v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 
rok 2019. 

4. Návrh rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (na 
pripomienkovanie). 

5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
 
1.  Otvorenie 

Podpredseda komisie JUDr. Pavel Hagyari, PhD. MBA privítal prítomných a otvoril 
12. riadne zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia. 
Oboznámil prítomných s predloženým programom, ku ktorému nemal nikto z členov komisie 
pripomienky.  
 
2.  Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia 

Za overovateľa zápisnice č. 12 a uznesenia bol zvolený PhDr. Michal Babin.                                
 
 
3. Informatívna správa o investičných zámeroch v Prešovskom kraji, ktoré boli 
predložené na posúdenie PSK ako dotknutému orgánu v zmysle zákona NR SR č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov za rok 2019. 
 
 

Ing. Martina Kačurová, referentka oddelenia územného plánovania a životného 
prostredia, oboznámila prítomných so stavom vypracovaných stanovísk k investičným 
zámerom, ktoré sú posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Prehľad zámerov, spracovaný 
tabuľkovou formou po jednotlivých okresoch, ukazuje, v ktorom okrese sa rozvíjajú aktivity 
z oblasti priemyslu, hospodárstva, cestovného ruchu a pod. Ide o vznik novej aktivity 
v danom okrese, alebo rozšírenie kapacít už existujúcej činnosti, resp. o zmenu navrhovanej 
činnosti. Celkovo bolo oddelením ÚPaŽP v roku 2019 vydaných 31 stanovísk k zámerom 
v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.   
 
 



4. Návrh rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja (na pripomienkovanie). 
 

Sekretár komisie ÚPaŽP, PaedDr. Martina Slivková, PhD., oboznámila prítomných 
s návrhom nového rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva PSK, ktorý sa bude 
schvaľovať na najbližšom Zastupiteľstve PSK. Poukázala na to, že rokovací poriadok 
upravuje spôsob hlasovania komisií spôsobom riadneho zasadnutia komisie a dopĺňa sa o 
hlasovanie spôsobom  „per rollam“, t.j. elektronickou formou. K rokovaciemu poriadku nemal 
nikto z členov komisie ÚPaŽP pripomienky. 

 
 5. Rôzne 

Ján Fenčák nastolil otázku prebiehajúcich konaní na automatické monitorovacie systémy na 
emisie,  v rámci ktorých sa Prešovský samosprávny kraj nevyjadruje, pretože nie je dotknutou 
osobou. Keďže sa znečisťovanie emisiami týka celého kraja, navrhol členom komisie, aby sa 
hľadal spôsob, aby aj PSK mohol ovplyvňovať tieto konania a procesy. Podpredseda komisie 
JUDr. Pavel Hagyari, PhD. MBA navrhol, aby sa táto problematika riešila prostredníctvom 
predsedu PSK na úrovni SK8.  
Ján Fenčák prítomných informoval o návšteve ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR Ing. Jána Mičovského, CSc. a ministra životného prostredia SR Jána Budaja, ktorá sa 
uskutočnila z dôvodu riešenia enviromentálnych záťaží na území kraja: odkalisko Poša 
a ekologická havária v areáli lesnej obory v objekte Chemko Strážske. Oboznámil prítomných  
s aktuálnym stavom enviromentálnych záťaží, aj o spôsobe plánovaného riešenia, ktoré boli 
navrhnuté na stretnutí s ministrami vlády SR.  
PhDr. Michal Babin, MBA informoval o prebiehajúcich opravách na ceste I/18 v smere 
Prešov – Vranov nad Topľou, ktoré sa v súčasnosti realizujú na 5 úsekoch a majú trvať až 2 
roky. V súvislosti s tým vznikajú obrovské zápchy, v ktorých cestujúci stoja dennodenne aj 
niekoľko hodín. Pýtal sa, kto povolil takúto rekonštrukciu a žiadal, aby sa  PSK pokúsil nájsť 
riešenie, ako zlepšiť túto situáciu. Nastolil požiadavku sprístupnenia obchádzkovej trasy 
Zámutov - Zlatá Baňa.  
Ján Fenčák prítomných informoval, že v súčasnosti Slovenský vodohospodársky podnik 
spracováva nový Manipulačný poriadok pre vodnú stavbu Veľká Domaša. Tento dokument, 
ktorý schvaľuje Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, bude mať 
značný vplyv na kvalitu životného prostredia v Prešovskom kraji. Avšak do 
pripomienkovacieho procesu je zahrnutá len úzka skupina dotknutých subjektov.  Členovia 
komisie navrhli zorganizovať stretnutie odborníkov, zástupcov štátnej správy a samosprávy 
k tejto problematike na úrovni PSK, na ktorom by sa zúčastnení mohli oboznámiť 
s manipulačným poriadkom a zároveň by mali možnosť vzniesť k nemu pripomienky.   

6. Záver 

Podpredseda komisie ukončil 12. riadne zasadnutie komisie a poďakoval prítomným 
za účasť. 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia   
 

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
 

1. Informatívnu správu o investičných zámeroch v Prešovskom kraji, ktoré boli 
predložené na posúdenie PSK ako dotknutému orgánu v zmysle zákona NR SR č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov za rok 2019. 

 
2. Požiadavku p. Fenčáka , aby Prešovský samosprávny kraj bol účastníkom konania v 

procese povoľovania automatických monitorovacích systémov ovzdušia.  
 

3. Informáciu PhDr. Babina, MBA o zložitej dopravnej situácii na rekonštruovanom 
úseku cesty I/18 Prešov – Lipníky a jeho požiadavku o možnosti sprístupnenia 
obchádzkovej trasy Zámutov – Zlatá Baňa. 
 

4. Požiadavku p. Fenčáka, aby Prešovský samosprávny kraj bol účastníkom konania 
v procese schvaľovania Manipulačného poriadku pre vodnú stavbu Veľká Domaša. 
 
 

 
B. O d p o r ú č a  Zastupiteľstvu PSK schváliť 

 
1. Návrh rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja. 
 

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Jaroslava Petková 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Martina Slivková, PhD.     JUDr. Pavel Hagyari, PhD. MBA 
sekretár komisie           podpredseda komisie ÚP a ŽP 
                                                              
                   
                                                                                 

 
 

 overovateľ:  
                                                                                               PhDr. Michal Babin, MBA  


