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Zápisnica č. 17 

 
 

zo 17. riadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia 
zriadenej pri zastupiteľstve PSK, uskutočneného dňa 03.06.2021 

 
 

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. Informácia o návrhu Zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020.                           
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
1.  Otvorenie 
 

Predseda  komisie PaedDr. Miroslav Benko, MBA privítal prítomných  a otvoril 17. riadne 
zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia. Všetci prítomní boli 
oboznámení s programom, ktorý bol zaslaný všetkým členom elektronicky. Nikto z prítomných nemal 
k predloženému programu pripomienky.   

 
 

2.  Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia 
 
Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol zvolený Bc. Róbert Mačej.                           .                                
 
 
3. Informácia o návrhu Zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 Ing. Petková informovala prítomných  o návrhu nového Zákona o územnom plánovaní (ďalej len 
„Zákon“), ktorý bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021 – 2024. 
Cieľom návrhu Zákona je posilnenie výskumu v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov 
výskumu do zásad územného plánovania, profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej 
záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním. Ide najmä o elektronizáciu a digitalizáciu 
dát , ktoré budú slúžiť ako vstupy súvisiace s územným plánovaním. Základom novej právnej úpravy 
bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom 
systéme územného plánovania a výstavby „Urbion“, v ktorom budú ukladané a zverejňované príslušné 
údaje a informácie z územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD) 
a rozhodnutí o stavebných zámeroch a overených projektových dokumentácií stavieb. V návrhu Zákona 
o územnom plánovaní sa posilňujú kompetencie samosprávnych krajov. Samosprávne kraje budú 
vydávať rozhodnutie o návrhu ÚPD neschválenej obcou v územnom obvode vyššieho územného celku, 
ktoré nahrádza súhlas obecného zastupiteľstva. Doterajšie stupne jednotlivých ÚPD zostávajú 
zachované, ktoré sa návrhom zákona dopĺňajú o územný plán mikroregiónu a územný plán významnej 
investície. Čo sa týka procesnosti územného plánovania, tak návrhom zákona sa zjednoduší. Jednak 
dôjde k zrušeniu prípravných prác a konceptu a k výraznej elektronizácii založenej na postupnej 
digitalizácii údajov o území a nových ÚPD v jednotnej forme. Nová právna úprava špecifikuje 
kompetencie novo vznikajúceho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Úrad bude obstarávať 
Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať ako koordinátor jednotného postupu a procesov 
územného plánovania, prostredníctvom metodických usmernení a ako nadriadený orgán pri schvaľovaní 
Koncepcie územného rozvoja regiónu. Návrh zákona bol v mimorezortnom pripomienkovom konaní 
v termíne od 6.5.2021do 26.5.2021. Navrhuje sa, aby Zákon s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho 
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procesu nadobudol účinnosť 1.januára 2023. Prešovský samosprávny kraj sa zúčastnil pripomienkového 
konania k návrhu zákona spoločne s inými samosprávnymi krajmi v rámci SK8. Ing. Petková záverom 
upozornila, že zákon, ktorý bol predložený na pripomienkovanie v rámci SK8 sa líši od návrhu zákona, 
ktorý bol zaslaný jednotlivým členom komisie (čiastočne upravený). 
 
Diskusia: 
Ing. Turčan požiadal o zaslanie pripomienok k návrhu Zákona o územnom plánovaní. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Komisia Územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia   
 
A Berie na vedomie: 

 
Informáciu o návrhu Zákona o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 
 
4.  Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020 
 
V tomto bode Mgr. Šimko, riaditeľ IPC, priblížil činnosť Inovačného partnerského centra  (ďalej  IPC). 
IPC je záujmové združenie právnických osôb v zmysle §20f Občianskeho zákonníka. Založené bolo 
podpisom zakladateľskej zmluvy tromi subjektmi – Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita 
a Agentúra regionálneho rozvoja PSK. Vzniklo ako súčasť aktivity „vytváranie partnerstiev“ projektu 
financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu. Aj napriek ukončeniu implementácie projektu, 
trvalá udržateľnosť je 10 rokov, t.j. do 21.12.2021 na základe Zmluvy s Úradom vlády SR. Orgánmi 
združenia sú: správna rada, dozorná rada. Cieľom združenia je inštitucionálne zabezpečovanie 
infraštruktúry prostredníctvom inovačných nástrojov pre implementáciu regionálnej a štátnej inovačnej 
politiky v regiónoch, v súlade s regionálnymi inovačnými stratégiami a Inovačnou stratégiou SR, znovu 
obnovovanie a rozširovanie potenciálu inovácií pre inovatívne podnikanie, pre rozvoj spolupráce 
podnikov  s výskumnými, vývojovými a vzdelávacími inštitúciami, vzdelávanie pracovnej sily podľa 
požiadaviek podnikateľov a posilnenie rozvoja spolupráce univerzít, výskumno-vývojových 
a vzdelávacích inštitúcií s podnikateľmi na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni. Stručne 
oboznámil prítomných o naplnení 7 stanovených cieľoch pre rok 2020, o projektoch (ukončených, 
prebiehajúcich a plánovaných) o aktivitách, spolupráce a publicite IPC. Popri množstve aktivít 
spomenul aj súčinnosť a spoluprácu s Honorárnym konzulom Poľskej republiky. Inovačné partnerské 
centrum má stabilne nastavené financie umožňujúce chod organizácie, ďalší rozvoj a zároveň 
neviazanie zbytočného množstva kapitálových prostriedkov Prešovskému samosprávnemu kraju. 
Prešovský samosprávny kraj poskytuje členský príspevok IPC vo výške 65 000 7, ktorý sa na rok 2020 
navýšil o sumu 21 600 €. 
Predseda Komisie Územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia PaedDr. Benko, MBA 
poďakoval Mgr. Šimkovi za odprezentovanie činností, aktivít a fungovania Inovačného partnerského 
centra.  
 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Komisia Územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia   
 
A Berie na vedomie: 

 
Informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020.   
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5. Rôzne 

V bode rôzne sa prihlásil Ing. Turčan a opýtal sa  v akom štádiu je  programové obdobie na roky 2021 
– 2024. Na predloženú otázku odpovedala vedúca odboru strategického rozvoja PaedDr. Slivková, PhD. 
V súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 
2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument 
pre čerpanie fondov EÚ a to  Integrovanú územnú stratégiu PSK ako aj integrované územné stratégie 
strategicko-plánovacích regiónov kraja (SPR Spiš, SPR Šariš a SPR Horný Zemplín). Súčasťou tvorby 
strategických dokumentov je zber  projektových zámerov od sociálno-ekonomických partnerov v súlade 
s princípom partnerstva a v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
v znení neskorších predpisov. Projektové zámery by mali reflektovať kľúčové potreby (predovšetkým 
na regionálnej a celokrajskej úrovni) , ktoré zásadne ovplyvnia ďalší rozvoj územia a sú v súlade 
s existujúcimi strategicko-plánovacími dokumentmi  alebo územno-plánovacími dokumentmi 
samosprávneho kraja, miest a obcí. Naším cieľom je reflektovať a integrovať požiadavky a námety 
miest, obcí, tretieho sektora, podnikateľov, cirkví a ďalších sociálno-ekonomických partnerov 
z jednotlivých kútov kraja, ktoré majú ambíciu skvalitniť život obyvateľov, napomôcť budovaniu 
infraštruktúry, podporiť vytváranie pracovných miest, chrániť životné prostredie alebo iným spôsobom 
podporiť ekonomický rast a sociálnu stabilitu celého regiónu. Čo sa týka Rady partnerstva PSK bude 
pozostávať z piatich komôr, pričom mestské a obecné samosprávy bude v Rade partnerstva PSK 
reprezentovať Komora miestnej územnej samosprávy.  

6. Záver 
 
Predseda komisie ukončil 17. riadne zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za účasť. 
 

Zapísala: Ing. Ingrid Hrindová 
 
 
 
 
PaedDr. Martina Slivková, PhD.                 PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
sekretár komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP             predseda komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP  
 
                   
                                               

 
     Overovateľ:  

                                                                                                   Bc. Róbert Mačej 
 


