
      PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby ŽP pri Zastupiteľstve PSK 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ZÁPISNICA č. 16/2021 

 
 

zo 16. riadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného 
prostredia konaného dňa 15.04. 2021 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja 

prostredníctvom pripojenia cez Microsoft Teams 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - komisia je uznášania schopná. 

 
Program: 
 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia.  

3. Informatívna správa o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, 

konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácií, ich zmenám a doplnkom 

a k územnoplánovacím podkladom za rok 2020 a stav územnoplánovacích dokumentácií 

v Prešovskom kraji za jednotlivé okresy. 

4. Informácia o schválenom Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri 

Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.                           

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

K bodu 1 

 

16. riadne zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri 

Zastupiteľstve PSK otvoril a viedol predseda Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby 

životného prostredia, PaedDr. Miroslav Benko, MBA., ktorý všetkých privítal a oboznámil 

s predloženým programom. 

 

 



 

K bodu 2 

 

Program 16. riadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného 

prostredia bol členmi Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia 

prijatý jednomyseľne. Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol predsedom komisie navrhnutý 

Ing. Ján Turčan. 

 

Hlasovanie:  

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK 

schvaľuje za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Ing. Jána Turčana. 

 

Za - 7 , proti -0 , zdržal sa -0 . nehlasoval -1 

 

K bodu 3  

 

Predseda komisie, PaedDr. Miroslav Benko, MBA. uviedol, že Prešovský samosprávny kraj, ako 

orgán územnéhoplánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva stanoviská 

k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácií 

(UPD) ako aj k urbanistickým štúdiám, územným prognózam a územným generelom, 

t.j.územnoplánovacím podkladom. Celkovo, za všetky okresy, bolo k 31.03. 2021 za rok 2020 

vydaných 117 stanovísk. Členovia komisie obdržali podrobný prehľad o stave ÚPD po 

jednotlivých okresoch (percentuálne). Odovzdal slovo vedúcemu oddelenia ÚP a ŽP, Ing. 

Máthému, ktorý konštatoval, že sú okresy ktoré majú spracovanú ÚPD  50% až 100% (okres 

Poprad) a sú okresy, ktorých stav spracovania ÚPD je nízka (okres Svidník, okres Stropkov 

a okres Medzilaborce). 

 

Diskusia: 

Ing. Hamrák sa opýtal, či PSK poskytuje dotácie obciam na obstaranie územnoplánovacej 

dokumentácie. Ing. Máthe zareagoval na predloženú otázku s tým, že PSK dotácie neposkytuje a 

je potrebné sledovať zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD na 



 

Ministerstve dopravy a výstavby SR a následne na to sa môže obec uchádzať o dotácie, podaním 

žiadosti na príslušnom OÚ, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Bližšie informácie sú prístupné na stránke MDV SR viď link 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dotacie/ako-poziadat-o-

dotaciu-formulare/ziadost-o-dotaciu-navod 

 

Hlasovanie:   

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK 

berie na vedomie Informatívnu správu o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, 

konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácií, ich zmenám a doplnkom 

a k územnoplánovacím podkladom za rok 2020 a stav územnoplánovacích dokumentácií 

v Prešovskom kraji za jednotlivé okresy. 

 

Za - 7 , proti -0 , zdržal sa -0 . nehlasoval -1 

 

K bodu 4 

Ing. Máthe priblížil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK, ktorý 

bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja na 26. zasadnutí dňa 29. marca 

2021 uznesením č. 670/2021 upriamil pozornosť na zmenu v dodatku,, článok V. bod  8, kde sa 

vypúšťa text: Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení a to hlasovaním na 

riadnom zasadnutí komisie alebo rozhodovacím  procesom tzv. per rollam a nahrádza sa textom: 

Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení a to hlasovaním na rokovaní 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie alebo 

rozhodovacím procesom tzv. per rollam. Ďalej sa dopĺňa článok VIII. Rokovanie komisie 

prostredníctvom videokonferencie, kde v bode 2. sa hovorí, že pozvánka na rokovanie 

prostredníctvom videokonferencie musí obsahovať aj odkaz – link určený k internetovému 

pripojeniu cez vybraný prostriedok komunikačnej technológie, prostredníctvom ktorého sa môže 

člen komisie aj verejnosť na rokovanie pripojiť a zúčastniť sa online rokovania. 

 

 



 

Diskusia: 

 

Ing. Turčan sa opýtal na úhradu za účasť na zasadnutí komisie, nakoľko za predošlé rokovanie 

k nej nedošlo. Akým  spôsobom prebehne rokovanie komisie (per rollam, videokonferencia) 

nemá mať vplyv na úhradu za účasť. Člen – poslanec je odmeňovaný paušálne. Ing. Petková 

potvrdila konštatovanie Ing. Turčana a doplnila, že k úhrade dôjde až po schválení dodatku 

k Rokovaciemu poriadku. Predseda komisie, PaedDr. Benko, MBA. uviedol, že rokovací 

poriadok nesúvisí s odmeňovaním členov komisie za účasť. Ubezpečil prítomných, že sa to celé 

prešetrí na oddelení PaM a o výsledku budú informovaní. 

 

Hlasovanie:  

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK 

berie na vedomie Informáciu o schválenom „Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri 

Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja“. 

Za - 7 , proti -0 , zdržal sa -0 . nehlasoval -1 

 

K bodu 5 

Pán Fenčák požiadal o informáciu k projektu „LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia“. Mgr. 

Lejko, manažér kvality ovzdušia informoval o pripravovanom stretnutí, predmetom ktorého má 

byť umiestnenie mobilnej monitorovacej stanice na území obce Hencovce, po ukončení 

pandemických opatrení. Účastníkmi stretnutia bude manažér kvality ovzdušia, Mgr. Lejko, p. 

Luterančík (MKO-SAŽP), SHMÚ, starosta obce Hencovce. 

Pán Fenčák požiadal, že pri programe „LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia“ a rokovaní 

so SHMÚ o umiestnení meracej stanice v okrese Vranov nad Topľou resp. v blízkosti závodu 

Bukóza Holding a.s. je potrebné prizvať na rokovanie zástupcov obcí Hencovce, Nižný 

Hrabovec, Kučín, Kladzany, Sedliská, Majerovce, Dlhé Klčovo, Sačurov, Sečovská Polianka, 



 

 Poša a Nižný Hrušov (to sú obce,  kde niekoľko rokov riešime problém spádu popolčeka, 

zápachov a zhoršenej kvality ovzdušia z viacerých zdrojov znečistenia) 

 

Záver 

Predseda Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri 

Zastupiteľstve PSK ukončil  16. riadne zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany 

a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK a poďakoval prítomným za účasť. 

                                                                                               
 
 
 
 
   

PaedDr. Martina Slivková, PhD.    PaedDr. Miroslav Benko, MBA. 
sekretár Komisie                                                            predseda Komisie ÚP a ŽP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:     
Ing. Ján Turčan 
člen, neposlanec 
 
 
 
Zapísala: Ing. Ingrid Hrindová 
odbor Strategického rozvoja,  

odd. územného plánovania a životného prostredia, v Prešove, 15. apríla 2021                     


