OKRESNÝ ÚRAD SABINOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 85

083 01 Sabinov
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

01. 06. 2020

OU-SB-OSZP-2020/001302-011
Vybavuje

ROZHODNUTIE
Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2020, zmena č. 13
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 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, s prihliadnutím na § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán vo veciach posudzovania
vplyvov na životné prostredie v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní
vplyvov na ŽP“), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2020, zmena
č. 13“, ktoré predložil obstarávateľ, Mesto Lipany v zast. Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta, Krivianska 1, 082
71 Lipany, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, po ukončení zisťovacieho konania
toto rozhodnutie:
Výrok rozhodnutia
Strategický dokument „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2020, zmena č. 13“
riešiaci nasledovné:
- Lokalita č.1 - Nižná roveň - zmena plochy definovanej v platnom UPN-M ako orná pôda na navrhovanú plochu
rodinných domov (RD). Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia a má výmeru 3,286 ha
- Návrh trasy cyklocestičky Drindač podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie vo východnej časti mesta v
lokalitách Kostolné a Dubovické lány. Časť trasy cyklocestičky je situovaná v zastavanom území (lokalita Kostolné)
a časť mimo zastavaného územia (lokalita Dubovické lány). Celková dĺžka cyklocestičky 741,47 m
- Návrh trasy cyklochodníka ul. Moyzesova - Lúčka podľa podkladov mesta na severovýchodnom okraji mesta,
mimo zastavaného územia v smere na obec Lúčka. Celková dĺžka cyklochodníka cca 1750 m
- Premietnuť záväzné regulatívy Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK) do dokumentácie
ÚPN-M Lipany, ktorý bol schválený dňa 26.08.2019. Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením
č. 268/2019 a jeho záväzná časť, ktorá bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho
kraja č. 77/2019 s účinnosťou od 06.10.2019
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov:
- strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti,
- rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma,
- dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch),
autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými
predpismi,
- v záväznej časti neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií, počty jazdných pruhov a ich rozmery.
Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie,
postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť
nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
zmien a predpisov.
- umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku sa neodporúča. V
prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych
účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení,
- postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou
uznesením vlády SR č. 223/2013,
- do územnoplánovacej dokumentácie mesta doplniť zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov civilnej
ochrany a dopracovať návrh riešenia požiadaviek na stavby z hľadiska civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky MV
SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
- akékoľvek zásahy do vodných tokov (budovanie cyklochodníkov) predložiť SVP, š.p. na vyjadrenie,
- z hľadiska ochrany vodných pomerov navrhnúť opatrenia na zadržanie povrchového odtoku dažďových vôd
zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech
RD, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových
pomerov v recipiente,
- pri riešení odvádzania dažďových vôd z predmetného územia dodržať podmienky platnej legislatívy,
- z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením riešiť odvádzanie splaškových odpadových vôd
prostredníctvom verejnej kanalizácie. V prípade, že v predmetnej lokalite, toho času nie je vybudovaná verejná
kanalizácia, do doby jej zrealizovania riešiť záchyt produkovaných splaškových odpadových vôd z pozemkov
rodinných domov vo vodotesných žumpách a zmluvne zabezpečiť ich vývoz na funkčnú ČOV, technologický a
kapacitne vyhovujúcu na zneškodnenie žumpových vôd,
- rešpektovať legislatívne normy v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o
nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a pod.),
- pri konkrétnych aktivitách, vyplývajúcich zo strategického dokumentu je potrebné postupovať v zmysle ustanovení
zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov,
- zohľadniť a rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, aby nedošlo k
ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb,
- pri realizácii činností rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového
zákona.
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Lipany v zast. Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta, Krivianska 1, 082 71 Lipany, predložil
Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na
ŽP”) dňa 1.4.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2020, zmena č. 13“.
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Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2020, zmena č. 13“
je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a
funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu.
Údaje o vstupoch
Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov 2020, zmena č.13 ÚPN-M Lipany sú:
- ÚPN-M Lipany
- Žiadosť o zmenu územného plánu
- Podklady dodané vlastníkom riešených pozemkov
- Súhlas Mestského zastupiteľstva Lipany so spracovaním návrhu Zmien a doplnkov 2020,
zmena č.13 ÚPN-M Lipany
Údaje o výstupoch
Požiadavky na prírodné zdroje, záber pôdy, na energie, likvidáciu odpadu, na dopravu,
technickú a sociálnu infraštruktúru budú svojím rozsahom primerané predmetu zmien
a doplnkov ÚPN-M.
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Územný plán je dokumentácia bez priamych vplyvov na životné prostredie. Za nepriame vplyvy možno
považovať zmeny priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových obytných plôch, záber
poľnohospodárskej pôdy, nárast dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia
a pomocou limitou a regulatívov, prispieva územný plán k skvalitneniu životného prostredia v meste.
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Strategický dokument nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov, ktoré nepriaznivo pôsobia
na zdravotný stav obyvateľstva.
Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie
V katastrálnom území mesta Lipany sa nachádzajú chránené územia:
▪ ochrana prírody
chránené územia
- identifikované lesné biotopy európskeho významu:
vápnomilné bukové lesy,
bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy,
- identifikované lesné biotopy národného významu:
dubovo-hrabové lesy karpatské,
- identifikované travinno-bylinné biotopy európskeho významu:
nížinné a podhorské kosné lúky.
chránené prírodné výtvory
- lipanská lipa
územia ÚSES
- nadregionálny biokoridor Torysa.
V katastrálnom území mesta Lipany sa nenachádzajú chránené územia vyhlásené v zmysle
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o OPaK.
▪ ochrana pamiatok - NKP
- kostol - č. ÚZPF - 315/1 - rímsko-katolícky kostol sv. Martina v Lipanoch (Námestie sv. Martina)
- cintorín židovský - č. ÚZPF - 11313/1/1 - nový židovský cintorín (Poľná cesta)
- ochranné pásmo kostola sv. Martina - č. ÚZPF - 315/1 - (Námestie sv. Martina)
Na území mesta Lipany sa nachádzajú archeologické lokality s predpokladanými archeologickými nálezmi a bližšie
nelokalizované a ojedinelé nálezy.
archeologické lokality
- historické jadro mesta Lipany - územie s evidovanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku
(1. písomná zmienka o obci k roku 1312)
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interiér rímsko-katolíckeho kostola sv. Martina - zachytené úrovne povrchov, hroby - stredovek až novovek, v
exteriéri ohradný múr a hroby,
v rámci preložky cesty vyúsťujúcej do námestia v záhrade medzi jestvujúcou zástavbou a železničnou traťou kultúrne vrstvy zo stredoveku až novoveku, ojedinelé nálezy kamennej industrie zo staršej doby kamennej,
grécko-katolícky chrám - zahĺbený objekt s kamennou podmurovkou z neskorého stredoveku,
v intraviláne dosiaľ nelokalizovaný stredoveký špitálsky kostol sv. Trojice
- historické jadro miestnej časti Petrovenec - územie s evidovanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku
až novoveku (1. písomná zmienka o tejto pôvodne samostatnej obci k roku1278)
pozemok pána Vološina - keramika zo 14. storočia
bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy
- zaniknutá stredoveká obec Hrnčiar - smerom na Lúčku (správy zo 14 - 15. storočia)
- zaniknutá stredoveká obec Budzin na dolnom toku Ďačovského potoka (správy zo 14. storočia)
- poloha Tehelňa a Šejba - nálezy kamennej industrie zo staršej doby kamennej
▪ ochrana CHLÚ
- výhradné ložiská s určeným CHLÚ (83,54)
83 - Lipany; zemný plyn
54 - Lipany; ropa poloparafinická
Riešenie Zmien a doplnkov nenavrhuje rozvoj mesta v kolízii s chránenými územiami.
Možné rizika súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu
Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia.
Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Riešené územie sa nenachádza v kontakte so štátnou hranicou a preto nie sú známe vplyvy,
ktoré by ju presahovali.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP a § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP predmetom zisťovacieho konania, či sa strategický dokument
bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
V zmysle § 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len „Okresný úrad Sabinov“) zverejnil oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a
doplnky 2020, zmena č. 13“ na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA a zaslal oznámenie
listom č. OU-SB-OSZP-2020/001302-02-Št/EIA zo dňa 29.4.2020 dotknutým orgánom, v ktorom požiadal o
písomné stanoviská, v ktorých sa dotknuté orgány môžu vyjadriť či sa strategický dokument má alebo nemá
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto a čas
konania konzultácií.
Následne Okresný úrad Sabinov požiadal dotknuté orgány, aby písomné stanoviská k uvedenému oznámeniu v
zmysle § 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP doručili najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia na adresu:
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov.
Okresný úrad Sabinov zaslal listom č. OU-SB-OSZP-2020/001302-03-Št/EIA zo dňa 29.4.2020 oznámenie o
strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2020, zmena č. 13“ dotknutým obciam a zároveň
vyzval v súlade s § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na zverejnenie oznámenia formou informácie
o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s
informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť
kópie. Súčasne všetky dotknuté obce uvedené v rozdeľovníku boli požiadané v zmysle § 6 ods. 5 zákona o
posudzovaní vplyvov aby ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si
z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a taktiež že oznámenie musí byť verejnosti prístupné
najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia.
V predmetnom oznámení Okresný úrad Sabinov oznámil dotknutým, že pri svojom rozhodovaní prihliada podľa §
7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP i na písomné stanoviská a preto požiadal dotknutých aby sa písomne
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do 15 dní od doručenia oznámenia vyjadrili názor či sa strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Zároveň verejnosť bola oboznámená, že svoje písomné stanoviská môže doručiť Okresnému úradu Sabinov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie
zverejnené dotknutou obcou.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje
písomné stanoviská: (stanoviská môžu byť v skrátenej forme)
1. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOO
- pri konkrétnych aktivitách, vyplývajúcich zo strategického dokumentu je potrebné postupovať v zmysle ustanovení
zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.
2. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2020/001317-02/ŠVS-Ur zo
dňa 4.5.2020
- z hľadiska ochrany vodných pomerov v strategickom dokumente požaduje zohľadniť a rešpektovať ustanovenia
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných,
prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb.
- nemá pripomienky, nepožaduje posudzovať podľa zákona.
3. PSK, odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, č. 05015/2020/DUPaZP-2 zo dňa 12.5.2020
- požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského
kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej
časti.
4. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH
- z hľadiska odpadového hospodárstva, pri predpoklade dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového
hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č.
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z.
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a pod.)
k vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácii nemá pripomienky.
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 16539/2020/IDP/36230 zo dňa 6.5. 2020
- predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského
samosprávneho kraja,
- rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma,
- dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch),
autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými
predpismi,
- v záväznej časti žiada neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií, počty jazdných pruhov a ich rozmery.
Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie,
postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť
nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou
hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu
možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči
správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože
negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe,
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- postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou
uznesením vlády SR č. 223/2013.
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov č. ORHZ-PO2-2020/000351-133 zo dňa 11.5.2020
- nemá pripomienky
7. Okresný úrad Sabinov, odbor krízového riadenia č. OU-SB-OKR-2020/001345-04 zo dňa 13.5.2020
- žiada v rámci procesu obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu mesta Lipany do územnoplánovacej
dokumentácie mesta doplniť zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov civilnej ochrany a dopracovať
návrh riešenia požiadaviek na stavby z hľadiska civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov,
- nemá pripomienky, nepožaduje posudzovať podľa zákona.
8. Slovenský vodohospodárky podnik, š.p., č. CS SVP OZ KE 2687/2020/2 zo dňa 19.5.2020
Z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva k ZaD č. 13 Lipany ÚPN-M Lipany nemá zásadné
pripomienky, v prípade výstavby lokality Nižná roveň nedôjde ku kolízii s tokmi, kanálmi ani zariadeniami (HCP
4-32-04) v správe SVP, š.p.
- akékoľvek zásahy do vodných tokov (budovanie cyklochodníkov) je potrebné predložiť SVP, š.p. na vyjadrenie,
- z hľadiska ochrany vodných pomerov žiada navrhnúť opatrenia na zadržanie povrchového odtoku dažďových vôd
zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech
RD, prípadne iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových
pomerov v recipiente,
- pri riešení odvádzania dažďových vôd z predmetného územia obce žiada dodržať podmienky platnej legislatívy.
Upozorňuje, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku
pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok
(§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona 409/2014 Z.z.). Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z..
- z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením požaduje riešiť odvádzanie splaškových odpadových vôd
prostredníctvom verejnej kanalizácie. V prípade, že v predmetnej lokalite, toho času nie je vybudovaná verejná
kanalizácia, do doby jej zrealizovania žiada riešiť záchyt produkovaných splaškových odpadových vôd z pozemkov
rodinných domov vo vodotesných žumpách a zmluvne zabezpečiť ich vývoz na funkčnú ČOV, technologický a
kapacitne vyhovujúcu na zneškodnenie žumpových vôd.
9.Krajský pamiatkový úrad Prešov č. KPUPO-2020/9298-2/33704/Jur zo dňa 14.5.2020
- pri realizácii činností rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového
zákona,
- pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a
archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, KPÚ Prešov v spolupráci
s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických
nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného
strategického dokumentu.
Záver
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods.
4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté
v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie obyvateľstva.
6/9

Okresný úrad Sabinov pri svojom rozhodovaní zobral do úvahy každé doručené stanovisko a vyjadrenie k
strategickému dokumentu, ktoré na základe dostupných informácii posúdil, vyhodnotil a rozhodol tak ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zisťovacom konaní sa posudzuje potreba posudzovania príslušného strategického dokumentu podľa zákona o
posudzovaní vplyvov na ŽP. V súlade s § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP príslušný orgán rozhodne
že strategický dokument sa bude posudzovať ak má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.
Okresný úrad Sabinov konštatuje, že neboli preukázané žiadne okolnosti, ktoré by z hľadiska rozsahu a obsahu
navrhovaných zmien územného plánu predstavovali pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru
Doručuje sa
K,Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 35 1
812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
Mesto Lipany
Krivianska 1
082 71 Lipany
Slovenská republika
Obec Ďačov
Ďačov 106
082 71 Ďačov
Slovenská republika
Obec Dubovica
Dubovica 190
082 71 Dubovica
Slovenská republika
Obec Kamenica
Kamenica 401
082 71 Kamenica
Slovenská republika
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Obec Krivany
Záhradná 46
082 71 Krivany
Slovenská republika
OBEC LÚČKA
Lúčka
049 42 Lúčka
Slovenská republika
Obec Rožkovany
Rožkovany 106
082 71 Rožkovany
Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná
080 01 Prešov
Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14
040 01 Košice
Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
Obec Milpoš
Milpoš 140
082 71 Milpoš
Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Košiciach
Timonova 23
040 01 Košice
Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Hollého 5
080 01 Prešov
Slovenská republika
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