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I ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

1. Názov 
Prešovský samosprávny kraj 

2. Identifikačné číslo 
37870475 

3. Adresa sídla 
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

4. Oprávnený zástupca navrhovateľa 
MUDr. Peter Chudík 
predseda 

5. Kontaktné osoby 
Ing. Jaroslav Lizák 
vedúci oddelenia  
územného plánovania a životného prostredia 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 

telefón: 051 7081551  
elektronická pošta: jaroslav.lizak@vucpo.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jaroslav.lizak@vucpo.sk


 

4 
 

II ZÁKLADNÉ ÚDAJE  O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

1. Názov 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja  
 

2. Charakter 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja je návrh plánu, ktorý sa pripravuje 

a schvaľuje na regionálnej úrovni zastupiteľstvom vyššieho územného celku a jeho prípravu 
v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie samosprávneho kraja 
vyžaduje zákon Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie (ďalej iba zákon) v znení neskorších predpisov je preto Územný plán 
Prešovského samosprávneho kraja  strategickým dokumentom (ďalej tiež ako územný plán, ÚPN 
PSK, územnoplánovacia dokumentácia alebo strategický dokument). 

Ide o nový strategický dokument pripravovaný pre oblasť územného plánovania a  
spolufinancovaný Európskou úniou, ktorý má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie 
a zároveň vytvára rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 
zákona. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona je preto Územný plán Prešovského samosprávneho kraja 
predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie podľa 
príslušných ustanovení zákona. 

3. Hlavné ciele 
Prešovský samosprávny kraj je so svojimi 818.916 obyvateľmi v roku 2013 najľudnatejším 

a rozlohou 897.330 ha druhým najrozsiahlejším samosprávnym krajom Slovenskej republiky. 
Spoločnú hranicu má s tromi samosprávnymi krajmi Slovenskej republiky, dvomi vojvodstvami  
Poľskej republiky a jednou oblasťou Ukrajiny.  

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie jeho územia sa v súčasnosti riadi Územným 
plánom veľkého územného celku Prešovského kraja. Dokument vychádza z údajovej základne prvej 
polovice 90-tych rokov minulého storočia a po viacerých aktualizáciách (roky 2002, 2003, 2004 a 
2009) zohľadňuje legislatívny stav a strategické dokumenty platné v roku 2008. 

Verejný, súkromný a nevládny sektor pripravili v poslednom období mnoho špecifických 
rozvojových zámerov a návrhov na vykonávanie činností, ktoré výrazne ovplyvnia priestorové 
usporiadanie a funkčné využívanie územia kraja a platný územný plán ich, ani napriek poslednej 
aktualizácii v roku 2009, nezohľadňuje dostatočne. 

Územný plán je v súlade s § 17 ods. 2 písm. a) stavebného zákona obstarávaný 
z vlastného podnetu samosprávneho kraja, ako príslušného orgánu územného plánovania podľa § 
16 ods. 2 stavebného zákona. 

Proces obstarávania územného plánu je z hľadiska zdrojov financovania rozdelený do 
dvoch etáp. Prvá etapa končí dodaním konceptu územného plánu a správy o hodnotení vplyvov 
strategického dokumentu na životné prostredie. Je hradená z rozpočtu samosprávneho kraja, 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu 
„Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - I. etapa“. Projekt je podporený 
v programovacom období 2007 - 2013 prostredníctvom Regionálneho operačného programu, 
štvrtej prioritnej osi opatrenia 4.1 a výzvy ROP-4.1d-2012/01. Druhá etapa končí uložením 
schválenej územnoplánovacej dokumentácie a bude hradená z rozpočtu, prípadne doplnkových 
zdrojov, samosprávneho kraja.  

Obstarávanie územného plánu je v súlade s § 2a stavebného zákona zabezpečené 
prostredníctvom Ing. Jaroslava Lizáka, bytom Slnečná ulica č. 20, 059 71 Ľubica, evidovanom v 
zozname odborne spôsobilých osôb pod číslom 251. 
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Na zabezpečenie spracovateľa územného plánu sa, v súlade s požiadavkami § 19a 
stavebného zákona, použila forma súťaže návrhov podľa všeobecných predpisov o verejnom 
obstarávaní. Spracovateľom je firma Slovak Medical Company, a.s., so sídlom Duchnovičovo 
námestie 1, 080 01 Prešov s hlavným riešiteľom Ing. arch. Jozefom Kužmom, autorizovaným 
architektom s osvedčením číslo 1203 AA, ktorá je bude zároveň spracovateľom hodnotiacej 
environmentálnej dokumentácie strategického dokumentu.  

 

Hlavným cieľom strategického dokumentu je riešiť priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia Prešovského samosprávneho kraja v súlade s princípmi trvalo udržateľného 
života. 

Obstarávateľ si zároveň určil tri špecifické ciele strategického dokumentu: 

1. Definovať zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia, verejného dopravného a technického vybavenia.  

2. Definovať zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a využívania 
prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov a starostlivosti o ŽP a chránené územia.  

3. Riešiť vzájomnú nadväznosť územného rozvoja kraja a jeho obcí, väzby na susediace 
samosprávne kraje a štáty, ako aj verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny kraja.   

 
Za základnú úlohu územného plánu sa považuje tvorba koordinačných podmienok a 

vytvorenie dostatku údajov, zásad a regulatívov pre spracovanie územných plánov obcí a 
strategických regionálnych rozvojových dokumentov samosprávneho kraja. 

 

4. Obsah 
Proces obstarávania územného plánu zahŕňa prípravné práce, zabezpečenie spracovania 

tohto oznámenia o strategickom dokumente a súčinnosti pri jeho verejnom prerokovaní, 
zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov vrátane krajinnoekologického plánu, Nasleduje 
zabezpečenie spracovania, verejného prerokovania, prípravy na schválenie, schválenie 
a spracovanie čistopisu zadania. Súbežne prebieha zabezpečenie súčinnosti pri príprave, verejnom 
prerokovaní a vydaní rozhodnutia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, zabezpečenie 
spracovania konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu. 

Nasleduje zabezpečenie verejného prerokovania konceptu a súčinnosti pri verejnom 
prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu, zabezpečenie prípravy a odsúhlasenia 
súborného stanoviska,  zabezpečenie verejného prerokovania, prípravy na schválenie a schválenie 
návrhu územného plánu. Po schválení nasleduje zabezpečenie spracovania čistopisu schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie, zabezpečenie verejného vyhlásenia záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie, spracovanie registračného listu a uloženie územnoplánovacej 
dokumentácie.   

Výsledkom uvedeného procesu obstarávania územného plánu sú tieto, spracovateľom 
samostatne dodávané, časti strategického dokumentu: 

I. ÚPN PSK, oznámenie o strategickom dokumente. 

II. ÚPN PSK, prieskumy a rozbory, 
v členení: 
2.1 prieskumy a rozbory, 
2.2 krajinno-ekologický plán. 

III. ÚPN PSK, zadanie, 
v členení: 
3.1 návrh zadania, 
3.2 upravený návrh zadania, 
3.3 čistopis zadania, 
3.4 dokumentácia o obstaraní zadania. 
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IV. ÚPN PSK, koncept, 
v členení: 
4.1 koncept, spracovaný vo variantoch v rozsahu určenom v schválenom zadaní, 
4.2 podklady pre spracovanie súborného stanoviska, 
4.3 dokumentácia o obstaraní konceptu. 

V. ÚPN PSK, správa o hodnotení strategického dokumentu. 

VI. ÚPN PSK, návrh, 
v členení: 
6.1 návrh územného plánu, 
6.2 upravený návrh územného plánu 

VII. ÚPN PSK, čistopis, 
v členení: 
7.1 čistopis územného plánu, 
7.2 dokumentácia o obstaraní návrhu 

 
 
Jednotlivé časti strategického dokumentu budú dodávané v nasledovnom minimálnom 

rozsahu: 
a. Oznámenie o strategickom dokumente; obsah a štruktúra tohto dokumentu je 

spracovaná podľa § 5 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a jeho prílohy č. 2. 

b. Prieskumy a rozbory; pre získanie poznatkov o stave a možnostiach vývoja priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia, ako aj určenia problémov a stretov záujmov 
v riešenom území potrebných na vypracovanie zadania, konceptu a návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie budú obsahovať textovú a grafickú časť (mierky 1 : 
50 000, 1 : 200 000) v rozsahu podľa §19c stavebného zákona a § 7 ods. 1 až 3 vyhlášky 
č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií 
(ďalej iba vyhlášky). 

c. Krajinno-ekologický plán; bude spracovaný podľa § 19c ods. 2 v spojení s § 139a ods. 4 
stavebného zákona a § 7 ods. 4 vyhlášky, najmä na ozrejmenie limitov, možností 
a ponuky územia z hľadiska jeho prirodzených vlastností vo vzťahu k jeho stavu a 
nárokom na ďalší rozvoj. 
Bude obsahovať grafickú (mierky 1 : 50 000, 1 : 200 000) a textovú časť, vrátane 
doplňujúcich tabuliek a grafov.  

d. Zadanie, návrh; bude spracovaný podľa § 20 stavebného zákona a § 8 ods. 2 vyhlášky 
pre schválenie hlavných cieľov a požiadaviek, ktoré treba riešiť v územnoplánovacej 
dokumentácii a určenie podrobných požiadaviek na formu, rozsah a obsah územného 
plánu. 
Bude obsahovať textovú časť, vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov a môže obsahovať 
grafickú časť. 

e. Zadanie, upravený návrh; spracuje sa pre účely posúdenia príslušným orgánom 
územného plánovania zapracovaním prijatých stanovísk a pripomienok z procesu 
prerokovania návrhu zadania. 

f. Zadanie, čistopis; spracuje sa pre účely zverejnenia a uloženia zapracovaním podmienok 
zastupiteľstva PSK prijatých pri schvaľovaní upraveného návrhu zadania. 

g. Zadanie, dokumentácia o obstaraní zadania; zhromaždi všetky relevantné dokumenty zo 
spracovania, prerokovania, odsúhlasovania a schvaľovania zadania. 

h. Koncept; bude spracovaný vo variantoch a v rozsahu a štruktúre  definovanej v zadaní, 
schválenom zastupiteľstvom PSK. 

i. Správa o hodnotení strategického dokumentu; bude spracovaná podľa rozsahu 
hodnotenia vydaného príslušným orgánom a v súlade s požiadavkami § 9 ods. 4 zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho prílohy č. 5, vrátane návrhu kritérií 
pre hodnotenie vplyvu budúcich navrhovaných zmien strategického dokumentu na 
životné prostredie. 

j. Podklady pre spracovanie súborného stanoviska; budú spracované na základe prijatých 
požiadaviek zo stanovísk a pripomienok ku konceptu. 
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k. Návrh územného plánu; bude spracovaný bez variantov a v rozsahu a štruktúre 
definovanej v súbornom stanovisku, odsúhlasenom zastupiteľstvom PSK, a podľa 
legislatívy platnej v dobe spracovania návrhu. 

l. Upravený návrh územného plánu; spracuje sa pre účely posúdenia príslušným orgánom 
územného plánovania zapracovaním prijatých stanovísk a pripomienok z procesu 
prerokovania návrhu územného plánu. 

m. Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, čistopis; spracuje sa pre účely 
zverejnenia a uloženia zapracovaním podmienok zastupiteľstva PSK prijatých pri 
schvaľovaní upraveného návrhu územného plánu. 

n. Dokumentácia o obstaraní návrhu územného plánu; zhromaždi všetky relevantné 
dokumenty zo spracovania, prerokovania, odsúhlasovania, schvaľovania a zverejňovania 
návrhu územného plánu. 

 
Územný plán bude obsahovať záväznú a smernú časť. V záväznej časti sa schvaľujú zásady 

a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
samosprávneho kraja, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, 
tvorby krajiny, ochrany a šetrného využívania prírodných zdrojov, ochrany kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a významných krajinných prvkov, usporiadania 
verejného dopravného a technického vybavenia. Zároveň sa môžu ustanoviť verejnoprospešné 
stavby a chránené časti krajiny.  

Strategický dokument je spracovávaný na podklade základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém (referenčné ZBGIS), resp. základného štátneho mapového diela a katastrálnych 
vektorových a rastrových máp.  
 

Riešené územie je z hľadiska územného usporiadania Slovenskej republiky 
vymedzené samosprávnym územným celkom Prešovského samosprávneho kraja a zahŕňa 23 
samosprávnych území miest a 641 samosprávnych území obcí, ktoré sú vytvorené zo 724 
katastrálnych území. Súčasťou riešeného územia nie je územie vojenského obvodu Valaškovce 
tvorené tromi katastrálnymi územiami. 

Z hľadiska správneho usporiadania je riešené územie súčasťou Prešovského kraja ktorý má 
spolu s jedným vojenským obvodom celkom 665 správnych obcí a je rozčlenený do 13 okresov. 

Na severe je riešené územie vymedzené štátnou hranicou Slovenskej republiky s Poľskou 
republikou (Malopoľské a Podkarpatské vojvodstvo) v dĺžke asi 360 km, na východe štátnou 
hranicou s Ukrajinou (Zakarpatská oblasť) v dĺžke asi 38 km, juhu hranicou Košického 
samosprávneho kraja a západe hranicami Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja. 

Hranica bilančného územia je podľa rozpracovaných prieskumov a rozborov územného plánu 
totožná s hranicou riešeného územia, respektíve správnou hranicou Prešovského kraja. 

 
Na účely tohto strategického dokumentu sa rozumie: 

Krajinou; životné prostredie človeka a ostatných živých organizmov (§ 139a ods. 3 stavebného 
zákona). Delíme ju na voľnú a zastavanú. 
Zastavanou krajinou; jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v chotári. 
Voľnou krajinou; krajina mimo zastavaných území chotára. 
Chotárom; správne územie obce tvorené jedným alebo viacerými katastrálnymi územiami. 
Obcou; administratívny celok s jedným alebo viacerými sídlami v chotári. Súčasťou môžu byť aj 
samostatné zastavané územia s inou prevládajúcou funkciou ako obytnou. 
Katastrálnym územím; je územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri 
nehnuteľností spoločne evidovaný súbor pozemkov (§ 3 ods. 8 katastrálneho zákona) 
Zastavaným územím; je súbor (§ 139a ods. 8 stavebného zákona): 

a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú 
na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,  
b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v 
písmene a),  
c) pozemkov ostatných plôch,  
d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným 
plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,  
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e) pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného 
plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľno časových a 
rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie). 
Podľa prevládajúcej funkcie môže byť zastavané územie najmä obytné, výrobné, rekreačné 
a kúpeľné. 

Sídlom; miesto kde sídlia ľudia, t.j. osídlené miesto. Obytné územie tvorené samostatným 
priestorovo oddeleným zastavaným územím určeným prevažne na bývanie.  
Môže mať mestský, alebo vidiecky charakter. Mestá sa členia podľa platnej Koncepcie územného 
rozvoja Slovenska a ich charakteristickým znakom je dostatočná ponuka pracovných príležitostí pre 
obyvateľov chotára. Vidieckym sídlom môže byť dedina, valal, selo alebo romsa a ich 
charakteristickým znakom je potenciálna potravinová sebestačnosť chotára. 
Dedinou; vidiecke sídlo najmä s prevládajúcim domorodým obyvateľstvom Spiša.  
Valalom; vidiecke sídlo najmä s prevládajúcim domorodým obyvateľstvom Šariša a Zemplína. 
Selom; vidiecke sídlo prešovského kraja s prevládajúcim domorodým rusínskym obyvateľstvom 
kraja. 
Rómskou osadou (ďalej v skratke iba romsa); vidiecke sídlo prešovského kraja s prevládajúcim 
rómskym obyvateľstvom kraja. 
Zmiešaným územím; zastavané územie s plošne vyváženým rozsahom dvoch alebo viacerých 
funkcií. Môže byť súčasťou sídla pri jeho podrobnejšom členení na funkčné územia. 
Výrobným územím; zastavané územie s prevažujúcou výrobnou funkciou. Môže byť 
samostatným zastavaným územím alebo súčasťou sídla. 
Rekreačným územím; zastavané územie s prevažujúcou rekreačnou alebo športovou funkciou. 
Môže byť samostatným zastavaným územím alebo súčasťou sídla. 
Kúpeľným územím; zastavané územie s prevažujúcou kúpeľnou funkciou. Môže byť 
samostatným zastavaným územím alebo súčasťou sídla. 
 

Členenie zastavaného územia, resp. zastavanej krajiny podľa prevládajúceho funkčného využitia územia. 

 Zastavané územie, resp. zastavaná krajina 
 

Funkčné využitie 
územia prevažne na 

bývanie výrobu rekreáciu kúpeľníctvo 

Názov funkčného 
územia 

obytné územie 
(sídlo) 

výrobné  
územie 

rekreačné 
územie 

kúpeľné 
územie 

 
Charakter sídiel 
 

mestské sídlo vidiecke sídlo  

Členenie sídiel 1.  
skupina 

2.  
skupina 

3.  
skupina 

dedina romsa  selo valal 

 

5. Uvažované variantné riešenia 
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja bude na úrovni konceptu spracovaný 

variantne v rozsahu určenom zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja pri schvaľovaní 
zadania územného plánu podľa § 20 stavebného zákona, so zohľadnením rozsahu hodnotenia 
strategického dokumentu určeného príslušným orgánom podľa § 8 zákona. Variantne je vhodné 
spracovať návrh rozvoja vidieckych sídiel s rešpektovaním potravinovej sebestačnosti sídla 
založenej na výmere ornej pôdy v chotári a bez uplatnenia limitu potravinovej sebestačnosti. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
⇒ Prípravné práce        12/2013 až 10/2014 
⇒ Prieskumy a rozbory, obstaranie      11/2014 
⇒ Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, určenie 02/2015 
⇒ Zadanie, schvaľovanie zastupiteľstvom PSK   04/2015  
⇒ Koncept, obstaranie      09/2015 
⇒ Správa o hodnotení strategického dokumentu, obstaranie 09/2015 
⇒ Súborné stanovisko, odsúhlasovanie zastupiteľstvom PSK 07/1016 
⇒ Návrh, obstaranie      12/2016 
⇒ Návrh, schvaľovanie zastupiteľstvom PSK   09/2017 
⇒ Čistopis ÚPN PSK      11/2017 
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
Strategický dokument je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné 

prostredie samosprávneho kraja a pri jeho obstarávaní sa využijú najmä nasledujúce existujúce 
alebo súbežne obstarávané dokumenty a súbory informácií, ktoré obsahujú informácie o území 
alebo riadia usporiadanie územia: 

7.1.1. Vybrané medzinárodné dohovory, charty a iné dokumenty 
a. Agenda 21. 
b. Deklarácie OSN o právach domorodých obyvateľov. 
c. Medzinárodný dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 
d. Medzinárodná charta pre záchranu historických miest (Washingtonská charta). 
e. Európsky dohovor o krajine. 
f. Dohovor Rady Európy o ochrane archeologického dedičstva. 
g. Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy. 
h. Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský 

dohovor). 
i. Uznesenia Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o sociálnej situácii rómov 

a zlepšení ich prístupu na pracovný trh v Európskej únii (2008/2137(INI); 
2010/C 87 E/12). 

7.1.2. Územnoplánovacie dokumentácie 
a. Koncepcia územného rozvoja Slovenska v znení neskorších predpisov. 
b. Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja v znení neskorších 

predpisov. 
c. Územný plán Veľkého územného celku Košického kraja v znení neskorších 

predpisov. 
d. Územný plán Veľkého územného celku Banskobystrického kraja v znení 

neskorších predpisov. 
e. Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja v znení neskorších 

predpisov. 

7.1.3. Ostatné podklady 
Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné 

programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť podľa § 8 
ods. 3 stavebného zákona v súlade so záväznou časťou územného plánu.  

Pre pripravovaný strategický dokument sa v súlade s § 7a ods. 2 stavebného zákona 
povinne využívajú: 

7.1.3.1. Stratégie, akčné programy a odvetvové koncepcie štátnej správy 
a. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.  
b. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky. 
c. Národný environmentálny akčný program II. 
d. Koncepcia ochrany prírody, 2006. 
e. Národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020. 
f. Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. 
g. Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020. 
h. Jednotná vízia železničného sektora v SR. 
i. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej 

republike. 
j. Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020. 
k. Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020. 
l. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30. 
m. Surovinová politika v oblasti nerastných surovín. 
n. Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013. 
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o. Stratégia a koncepcia rozvoja lesníctva. 
p. Koncepcia ochrany lesného fondu SR. 

7.1.3.2. Programy ochrany kultúrneho a historického dedičstva 
a. Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020. 

7.1.3.3. Programy odpadového hospodárstva 
a. Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015, 

spracovanie 2013. 

7.1.3.4. Stratégie, koncepcie a programy regionálneho rozvoja 
a. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie Prešovského kraja, 2004. 
b. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2004 - 2006, 

spracovanie 2003. 
c. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 - 2015, 

spracovanie 2008. 
d. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 - 2015, 

aktualizácia, spracovanie 2011. 
e. Strategický plán zamestnanosti PSK, spracovanie 2005. 
f. Rozvojový plán Slovensko-východ, spracovanie 2006. 
g. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na území PSK na obdobie 2013 - 

2015, spracovanie 2013. 
h. Regionálna rozvojová stratégia inovačného partnerského centra, spracovanie 

2009. 
i. Rozvojová stratégia PSK pre cestovný ruch, spracovanie 2009. 
j. Stratégia PSK pre podporu a rozvoj podnikania, spracovanie 2009. 
k. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v PSK, spracovanie 2009. 
l. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, spracovanie 2009. 
m. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, dodatok, spracovanie 2011. 
n. Koncepcia rozvoja informačného systému KRIS, spracovanie 2009. 
o. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2014 - 2020, 

rozpracovaný. 
p. Program rozvoja vidieka PSK, rozpracovaný. 

 
 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu 
v uznesenia Prešovského samosprávneho kraja;  

schválenie zadania, odsúhlasenie súborného stanoviska a schválenie návrhu 
územného plánu, 

v všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja;  
vyhlásenie záväznej časti územného plánu. 
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III ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO 
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VRÁTANE ZDRAVIA 

Táto kapitola oznámenia o strategickom dokumente je spracovaná s osobitným zreteľom 
na pomerne vysoký stupeň nepresnosti resp. neurčitosti vyplývajúci zo spracovania oznámenia 
pred ukončením krajinnoekologického plánu a prieskumov a rozborov územného plánu. Pre 
presnejšie identifikovanie a rozsiahlejšie popísanie vstupov, výstupov a vplyvov na životné 
prostredie nie sú preto k dispozícií dostatočne rozsiahle a aktuálne podklady. 

1. Požiadavky na vstupy 
Posudzovaný strategický dokument pri návrhu štruktúry osídlenia a riešení priestorového 

usporiadania a funkčného využívania územia samosprávneho kraja vytvára predpoklady na 
potrebu: 

v záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy pre tvorbu nových a rozširovanie existujúcich 
zastavaných území s príslušným verejným dopravným a technickým vybavením 
územia, 

v získania nových zdrojov pitnej vody a budovanie verejných vodovodov a kanalizačných 
sieti pre nové sídla a rozvíjajúce sa existujúce sídla, 

v zabezpečenia surovinových zdrojov najmä pre stavby určené na verejnoprospešné 
služby a pre verejné dopravné a technické vybavenie územia, ktoré budú v záväznej 
časti územného plánu definované ako verejnoprospešné stavby, 

v zabezpečenia tepelnej energie a energetických zdrojov s rozvodnými sieťami  
(elektrická energia, zemný plyn, biomasa, ...) pre nové sídla a rozvíjajúce sa existujúce 
sídla, 

v záberu zastavaných území na zmeny ich funkčného využívania, najmä pre bývanie, 
priemysel a verejnoprospešné stavby. 

 

2. Údaje o výstupoch 
Posudzovaný strategický dokument navrhovaním štruktúry osídlenia, priestorového 

usporiadania a funkčného využívania územia samosprávneho kraja, usporiadania verejného 
dopravného a technického vybavenia územia a ustanovenia verejnoprospešných stavieb  vytvára, 
aj pri dodržaní zásad a regulatívov schválených v záväznej časti územného plánu, predpoklady na 
zvýšenie: 

⇒ objemu znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia: 
o z nových bodových zdrojov znečisťovania ovzdušia; z nových a rozšírenia 

existujúcich obytných, zmiešaných, výrobných, rekreačných a kúpeľných území, 
o zmenou palivovej základne pri existujúcich bodových zdrojoch znečisťovania 

ovzdušia v zastavaných územiach miest a obcí, 
o z nových líniových zdrojov znečisťovania ovzdušia vytvorených novým dopravným 

vybavením územia, 
o zo zvýšenej dopravnej záťaže na existujúcom dopravnom vybavení územia, 

⇒ množstva vypúšťaných odpadových vôd a kapacít na ich vyčistenie, 
⇒ množstva odpadu všetkých kategórií, 
⇒ rozsahu zastavaného územia s nadlimitnými hladinami hluku, elektromagnetického 

žiarenia a vibrácií, najmä pozdĺž verejného dopravného a technického vybavenia 
územia, 

⇒ počtu legálnych sídiel na území niektorých obcí, 
⇒ množstva významných zásahov do krajiny vytváraním nových rekreačných území, 

budovaním nových a rozširovaním existujúcich sídiel a vznikom nového verejného 
dopravného a technického vybavenia. 
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3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Medzi priaznivé vplyvy strategického dokumentu môžeme zaradiť priestorové 

usporiadanie a funkčné využívanie územia Prešovského samosprávneho kraja riešené v súlade 
s princípmi trvalo udržateľného života (TUŽ), resp. rozvoja (TUR), najmä zabezpečenie územných 
predpokladov: 

¨ potravinovej sebestačnosti vidieckych sídiel vo vzťahu k ornej pôde chotára, pri 
ekonomickom rozmere trvalo udržateľného života, 

¨ sebestačnosti mestských sídiel vo vzťahu k pracovným príležitostiam v chotári, pri 
ekonomickom rozmere TUŽ, 

¨ sociálneho zmieru medzi domorodým obyvateľstvom a kočovníkmi zo zohľadnením 
deklarácie OSN o právach domorodých obyvateľov a uznesenia Európskeho 
parlamentu z 11. marca 2009 o sociálnej situácii rómov a zlepšení ich prístupu na 
pracovný trh v Európskej únii pri sociálnom rozmere TUŽ, 

¨ ochrany chránených území ochrany prírody riešeného územia a susedných 
samosprávnych krajov a štátov, ich ochranných pásiem a prvkov územného systému 
ekologickej stability zo zohľadnením Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo 
udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a jeho protokolov pri 
environmentálnom rozmere TUŽ, 

ktoré je možné definovať aj ako strategické ciele trvalo udržateľného rozvoja 
a udržateľného územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. 

Významné priaznivé vplyvy strategického dokumentu očakávame taktiež na urbánny 
komplex a využívanie zeme pretože sú to vplyvy na celý komplex sídelnej sféry, ktorý je 
predmetom návrhovej časti územného plánu. Stanovenie zásad a regulatívov na zlepšenie kvality 
životného prostredia človeka preto očakávame pri: 

¨ kultúrnych a historických pamiatkach, paleontologických a archeologických 
náleziskách, štruktúre sídiel a ich architektonickom výraze (napr. tradičná architektúra 
a urbanizmus), 

¨ kultúrnych hodnotách nehmotnej povahy (zmena etnického zloženia obyvateľstva, 
migrácia, zánik kultúry), 

¨ poľnej a lesnej výrobe, 
¨ priemyselnej výrobe, vrátane priemyslu cestovného ruchu, 
¨ bytovej výstavbe s príslušnou občianskou vybavenosťou a 
¨ dopravnej a technickej infraštruktúre. 
  

Medzi nepriaznivé vplyvy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia samosprávneho kraja, usporiadania verejného dopravného a technického 
vybavenia územia a ustanovenia verejnoprospešných stavieb požadovaných riešiť obstarávaným 
strategickým dokumentom patria priame, nepriame, synergické a najmä kumulatívne vplyvy na 
obyvateľstvo, prírodné prostredie, krajinu a urbánny komplex a využívanie zeme. 

Vplyvy na obyvateľstvo; najmä vplyv na počet obyvateľov vychádzajúci zo 
zabezpečenia potravinovej sebestačnosti vidieckych sídiel a pracovných príležitostí v mestských 
sídlach. Významné budú zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti urbanizácie, 
narušenie pohody a kvality života súčasných obyvateľov, práva domorodých obyvateľov 
a v neposlednom rade prijateľnosť návrhov urbanizácie pre dotknuté obce napr. podľa názorových 
stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, či sociologického prieskumu medzi obyvateľmi. 

Vplyvy na prírodné prostredie; realizácia zásad a regulatívov strategického dokumentu 
môže významne ovplyvniť: 

− horninové prostredie s nerastnými surovinami, geodynamickými javmi a 
geomorfologickými pomermi, ktoré sa považujú za zraniteľné lokality riešeného územia, 

− ovzdušie, miestnu klímu a hlukovú situáciu, ktoré človek vníma vo svojom prostredí 
zvlášť nepriaznivo (exhaláty, hluk, vibrácie, zápachy, žiarenie), 

− povrchovú a podzemnú vodu, napr. jej kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby, 
− pôdu so spôsobom jej využívania, kontamináciou a pôdnou eróziou a 
− genofond a biodiverzitu cez vplyvy na flóru, vegetáciu, faunu a ekosystémy. 
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Vplyvy na krajinu; sú pre strategický dokument, ktorým je územný plán, zvlášť 
významné, lebo krajina predstavuje priestorovú štruktúru rôznych prírodných a antropogénnych 
prvkov a realizácia návrhov dokumentu môže ovplyvniť štruktúru a využívanie krajiny, scenériu, 
chránené územia ochrany prírody a vôd, ako aj územný systém ekologickej stability. Vyhodnotiť sa 
žiada najmä nepriaznivý vplyv zvyšovania rozsahu zastavanej krajiny na úkor voľnej krajiny 
v jednotlivých chotároch a katastrálnych územiach. 

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme; predstavujú jednu z rozhodujúcich 
častí vplyvov strategického dokumentu, pričom definovanie nepriaznivých vplyvov bude výrazne 
ovplyvnené schválenými strategickými zámermi samospráv.  

Predpokladáme možné nepriaznivé vplyvy najmä na kultúrnych hodnotách nehmotnej 
povahy (zmena etnického zloženia obyvateľstva, migrácia, zánik miestnej kultúry) a 
poľnohospodársku výrobu záberom ornej pôdy a trvalých trávnych porastov pre zastavané územia  
určené na bývanie a priemysel cestovného ruchu. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
Priaznivé životné podmienky pomáhajú ľudskému zdraviu vyrovnať sa s požiadavkami 

každodenného života. Na druhej strane nevhodné životné podmienky, spôsobené okrem iného 
primárnym alebo sekundárnym znečistením zložiek životného prostredia fyzikálnymi faktormi a 
nepriaznivými prírodnými alebo umelými javmi, predstavujú riziko pre zdravie človeka pri dlhodobej 
alebo krátkodobej expozícií. 

Návrh štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
samosprávneho kraja, usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia územia 
a ustanovenia verejnoprospešných stavieb vhodne reagujúci napríklad na radónové 
nebezpečenstvo, zosuvné územia, zátopové územia, horninové prostredie kontaminované 
skládkami odpadov či cintorínmi, hluk z dopravy a elektromagnetické polia produkované 
elektrickými a elektronickými systémami môže mať výrazne priaznivý vplyv na zdravie obyvateľstva 
samosprávneho kraja. 

5. Vplyvy na chránené územia, vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie 
Chránené územia ochrany prírody 
Územie Prešovského kraja sa vyznačuje vysokou diverzitou prírodného prostredia. 

Chránené územia ochrany prírody sú členené na národnú sústavu, európsku sústavu (NATURA 
2000), územia medzinárodného významu a iné typy špecifických prírodných území. 

Chránené územia národnej sústavy chránených území; v Prešovskom kraji bolo 
vyhlásených, resp. sem plošne zasahuje 5 národných parkov a 2 chránené krajinné oblasti. Celková 
výmera národných parkov v kraji je 74 997 ha, čo predstavuje 8,3 % z výmery kraja. Ďalších 5,9 
% tvoria ich ochranné pásma. Chránené krajinné oblasti zaberajú v kraji 31 594 ha, čo znamená 
3,5 % z celkovej plochy kraja. 

K 1.10.2014 bolo vyhlásených 174 maloplošných chránených území (okrem jaskýň), z toho 
je 57 národných prírodných rezervácií, 79 prírodných rezervácií, 1 národná prírodná pamiatka, 29 
prírodných pamiatok, 7 chránených areálov a 1 súkromná prírodná rezervácia.  Evidovaných je 
taktiež 690 jaskýň považovaných zo zákona za prírodné  pamiatky. Obecné chránené územie 
nebolo zatiaľ vyhlásené.  

V členení podľa jednotlivých stupňov ochrany zaberajú chránené územia národnej siete 
takmer 25 % z celkovej plochy kraja. Najvyšší podiel dosahujú tieto územia v okrese Poprad, 
naopak najnižší v okrese Sabinov. 

Chránené územia európskej sústavy chránených  území (NATURA 2000); sú tvorené 
chránenými vtačími územiami a územiami európskeho významu (ÚEV).  

V súčasnosti sa na  území Prešovského kraja nachádza resp. sem zasahuje 76 území 
európskeho významu. Celková rozloha ÚEV v kraji je asi 132 tisíc ha.  

Vyhlásených je 10 chránených vtáčích území s celkovou rozlohou 577 tis ha. V kraji sú 
Bukovské vrchy, Čergov, Laborecká vrchovina a Levočské vrchy. Do okolitých krajov zasahujú 
Nízke Tatry, Slanské vrchy, Slovenský raj, Tatry, Vihorlatské vrchy a Volovské vrchy. 

Územia medzinárodného významu; do zoznamu  svetového prírodného dedičstva, v rámci 
dohovoru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (World Heritage) sú na 
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území PSK Karpatské bukové pralesy Slovenska a Ukrajiny a staré bukové  lesy Nemecka, ako 
súčasť trilaterálneho  územia pozostávajúceho z viacerých lokalít na území Slovenska (asi 34 tis. 
ha), Ukrajiny a Nemecka. 

Podľa medzinárodnej dohody UNESCO o ochrane významných prírodných krás v rámci 
programu „Človek a biosféra“ (MaB) boli vyhlásené dve chránené územia. Biosférická rezervácia 
Tatry (asi 113 221 ha), vyhlásená spoločne s Poľskou časťou Tatranského národného parku a 
biosférická rezervácia Východné Karpaty ako trilaterálna rezervácia medzi Slovenskom, Poľskom 
a Ukrajinou. Ide o prvú trilaterálnu biosférickú rezerváciu na svete s plochou  208 089 ha (z toho 
slovenská časť zaberá 19,59%, poľská časť 52,25% a ukrajinská časť 28,16%).   

Medzi dvojstranné chránené územia Slovenska a Poľska patria Pieninský národný park s 
Pienińskim parkom narodowym, chránená krajinná oblasť Východné Karpaty s Jaśliskim Parkom 
Krajobrazowym a národný park Poloniny s Ciśniansko-Wetlińskim Parkom Krajobrazowym a 
Bieszczadskim Parkom Narodowym. 

Diplom Rady Európy má udelený Národný park Poloniny. 

Podľa dohovoru o ochrane mokradí majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor) 
nie je na území Prešovského kraja vyhlásená žiadna lokalita medzinárodného významu. Na 
zaradenie medzi Ramsarské lokality je navrhovaný chránený areál Sivá Brada. 

Iné typy špecifických prírodných území; Park tmavej oblohy Poloniny  (nie je na 
Slovensku legislatívne chránený). Jeho zriadenie bolo oznámené  3. decembra 2011 a je  
registrovaný v International Dark-Sky Association. Jeho cieľom je chrániť nočné ekosystémy a 
informovať verejnosť o problematike svetelného znečistenia a výnimočne zachovanom nočnom 
prostredí na tomto území, vzdelávať verejnosť v problematike ochrany nočného životného 
prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu. Park tmavej 
oblohy Poloniny je z hľadiska ochrany prírodného nočného prostredia prvou chránenou oblasťou na 
Slovensku. Z hľadiska astronomických pozorovaní je jednou z najkvalitnejších lokalít v Európe. 

Pralesy a pralesovité zvyšky lesov (podľa www.pralesy.sk). Na území Slovenska sa 
zachovali, človekom v minimálnej miere ovplyvnené, lesné komplexy s pôvodným drevinovým 
zložením, mnohé s rázom pralesa. V porovnaní s okolitými krajinami strednej a západnej Európy 
má Slovensko vedúce postavenie čo do počtu, rozlohy, pestrosti a reprezentatívneho zastúpenia 
pralesov podľa lesných vegetačných stupňov.  

V Prešovskom kraji je evidovaných 26 pralesov (asi 2 700 ha) a 29 pralesovitých zvyškov 
(asi 387 ha). 

Biotopy európskeho a národného významu. Koncentrácia výskytu biotopov európskeho 
významu, vrátane prioritných biotopov národného významu, je spravidla v územiach európskeho 
významu. 

Chránené stromy. V prešovskom kraji je k 01.10.2014  evidovaných  48  chránených 
stromov.  Ide o jednotlivé solitéry alebo skupiny stromov. 

 
Chránené územia ochrany vôd 
Územie Prešovského kraja je chudobné na kvalitné podzemné vody. Na zásobovanie pitnou 

vodou sa v kraji vo veľkej miere využívajú zdroje povrchových vôd. 
Predmetom ochrany sú všetky vodárenské zdroje, t.j. útvary povrchových aj podzemných 

vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre 
viac ako 50 osôb alebo umožňuje odber vody na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m3 za deň 
v pôvodnom stave alebo po ich úprave. Na ich ochranu sú na území kraja určené ochranné pásma 
vodárenských zdrojov, povodia vodárenských tokov (50 povodí) a tri chránené vodohospodárske 
oblasti. 

Zároveň sú určené zraniteľné a citlivé oblastí citlivé na živiny. Citlivou oblasťou sú vodné 
útvary povrchových vôd na celom území kraja a Slovenska. Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky 
využívané pozemky v 137 obciach a mestách kraja.  

 
Chránené územia ochrany pamiatok 
Na území samosprávneho kraja sa stretávajú z európskeho hľadiska dve významné oblasti 

charakterizované určitými kultúrnymi prvkami a to nížinná kultúra, ktorá v ľudovej architektúre 

http://www.pralesy.sk
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predstavuje stavbu hlinenú, príp. kamennú a  horská kultúra, ktorá v ľudovej architektúre 
predstavuje stavbu zrubovú a drevenú. 

Do zoznamu  svetového kultúrneho dedičstva, v rámci dohovoru UNESCO o ochrane 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, sú zapísané Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, 
historické jadro mesta Bardejov a drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. 

V národnom registri je zapísaných 9 pamiatkových rezervácií a 11 pamiatkových zón, 
z ktorých majú viaceré aj ochranné pásma pamiatkového územia. 

Najväčšia koncentrácia archeologických nálezísk sa nachádza v okresoch Kežmarok, 
Poprad, Levoča, Sabinov, Prešov a Vranov nad Topľou.  

Dôležitú skupinu pamiatok vo voľnej krajine predstavujú aj archeologické náleziská, na 
ktoré je riešené územie bohaté. Význam niektorých lokalít z hľadiska ľudského poznania je 
celoeurópsky, resp. až celosvetový (náleziská  pobytu neandertálskeho človeka v Gánovciach 
a Hôrke, opevnená osada z doby bronzovej v Spišskom Štvrtku). 

 
Návrhy opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 
 

v minimalizovať návrhy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
samosprávneho kraja, usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia územia 
a ustanovenia verejnoprospešných stavieb, ktoré by mohli spôsobiť nepriaznivé zásahy do 
chránených území ochrany prírody, vôd a kultúrnych pamiatok, 

v hľadať možnosti legislatívnej ochrany (napr. chránené územie samosprávy v záväznej časti 
ÚPD) aj na účely vytvorenia atraktivít pre mimoriadne náročných návštevníkov kraja v rámci 
ponuky priemyslu cestovného ruchu Parku tmavej oblohy Poloniny a Pralesom a pralesovitým 
zvyškom lesov, 

v nástrojmi územného plánovania hľadať účinný systém budovania migračných koridorov 
živočíchov križujúcich existujúcu cestnú sieť (podchody, nadchody a pod.) a iných 
preventívnych technických opatrení (oplotenie, migračné zábrany a pod.) ako vyvolaných 
investícií pri výstavbe, 

v stanovenie zásad a spôsobu efektívneho využitia kultúrnych a historických  hodnôt riešeného 
územia ako súčasť rozvoja turizmu, kúpeľníctva a rekreácie PSK, 

v za perspektívne archeologické lokality vhodné na prezentáciu považovať napr. zaniknuté 
sakrálne  objekty vo voľnej krajine (Vlková, Poprad – Stojany, Kežmarok, Brezovička, Spišský 
Hrušov), panské sídla (Nemešany, Medzianky), sídliská (Gánovce), hradiská (Spišský Štvrtok), 
a mohylníky (Prešov). 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu 
Prevádzkové riziká vznikajúce počas platnosti a účinnosti záväznej časti strategického 

dokumentu: 
• nedôsledné uplatňovanie základných zásad a regulatívov strategického dokumentu 

v územnoplánovacích dokumentáciách obcí,  
• chýbajúci legislatívny rámec na účinný prenos záväzných častí strategického dokumentu 

do území ktoré sú bez platného a účinného územného plánu obce alebo mesta, 
• narastanie zastavaného územia sídla a počtu jeho obyvateľov nad kritickú hranicu: 

o potravinovej sebestačnosti vidieckych sídiel (chotárov) bez súbežného zabezpečenia 
pracovných príležitostí pre zvyšujúci sa počet trvale bývajúcich obyvateľov, 

o počtu pracovných príležitostí mestských sídiel, ktoré mestá môžu ponúknuť svojim 
trvale bývajúcim obyvateľom, 

• opúšťania vybudovaných sídiel, 
• trvalo neudržateľný záber plôch voľnej krajiny chotárov na rekreačné územia pre účely 

priemyslu cestovného ruchu, 
• jednostranného dopravného napojenia obcí (dostupnosť techniky na zdravotnú 

starostlivosť, požiare, civilnú ochranu, cestnú hromadnú dopravu). 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 
Závažné či značne nepriaznivé vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie 

presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky sa nepredpokladajú. 
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IV DOTKNUTÉ SUBJEKTY 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti, vrátane jej združení 
Občianske iniciatívy, občianske združenia alebo organizácie podporujúce ochranu životného 

prostredia v zmysle § 24 až § 27 zákona č. 24/2006 Z.z. neboli v etape prípravných prác 
identifikované. 

2. Zoznam dotknutých subjektov 
 

Dotknuté samosprávne orgány a vojenské obvody 
⇒ 86 miest a obcí okresu Bardejov 
⇒ 61 miest a obcí okresu Humenné 
⇒ 42 miest a obcí okresu Kežmarok 
⇒ 33 miest a obcí okresu Levoča 
⇒ 23 miest a obcí okresu Medzilaborce 
⇒ 29 miest a obcí okresu Poprad 
⇒ 91 miest a obcí okresu Prešov 
⇒ 43 miest a obcí okresu Sabinov 
⇒ 34 miest a obcí okresu Snina 
⇒ 44 miest a obcí okresu Stará Ľubovňa 
⇒ 43 miest a obcí okresu Stropkov 
⇒ 68 miest a obcí okresu Svidník 
⇒ 68 miest a obcí okresu Vranov nad Topľou 
⇒ Vojenský obvod Valaškovce 
⇒ Žilinský samosprávny kraj 
⇒ Banskobystrický samosprávny kraj 
⇒ Košický samosprávny kraj 
⇒ 5 susediacich obcí Žilinského samosprávneho kraja  

okres Liptovský Mikuláš:  
Pribylina, Liptovská Kokava, Hybe, Východná, Važec, 

⇒ 4 susediace obce Banskobystrického samosprávneho kraja  
okres Brezno:  

Heľpa, Pohorelá, Šumiac, Telgárt, 
⇒ 64 susediacich obcí Košického samosprávneho kraja 

okres Rožňava:  
Dobšiná, Stratená, 

okres Spišská Nová Ves:  
Hrabušice, Betlanovce, Letanovce, Spišské Tomášovce, Smižany, Arnutovce, Iliašovce, Harichovce, 
Danišovce, Jamník, Spišský Hrušov, Hincovce, Bystrany, Spišské Vlachy, Žehra, Oľšavka, Slatvina, 
Vojkovce, 

okres Gelnica:  
Hrišovce, Richnava, Kluknava, Margecany, 

okres Košice okolie:  
Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišovce, Trebejov, Družstevná pri Hornáde, Budimír, 
Ploské, Nová Polhora, Vtáčkovce, Bunetice, Opiná, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Rankovce, 
Herľany, Vyšná Kamenica, 

okres Trebišov:  
Dargov, Bačkov, Kravany, Stankovce, Parchovany, 

okres Michalovce: 14 
Rakovec nad Ondavou, Lesné, Naciná Ves, Pusté Čemerné, Strážske, Staré, Oreské, Trnava pri 
Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, 

okres Sobrance:  
Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec. 

Dotknuté orgány štátnej správy 
 ústredné orgány štátnej správy 

⇒ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
o sekcia výstavby 
o sekcia cestovného ruchu 
o sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja 
o sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o sekcia železničnej dopravy a dráh 
o sekcia civilného letectva a vodnej dopravy 
o sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb 

⇒ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: 
o sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny 
o sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia  
o sekcia vôd 
o sekcia geológie a prírodných zdrojov 
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⇒ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
⇒ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
⇒ Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
⇒ Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
⇒ Štatistický úrad Slovenskej republiky 
⇒ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
⇒ Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
⇒ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
⇒ Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
⇒ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
⇒ Letecký úrad Slovenskej republiky 
⇒ Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici 
⇒ Štátna plavebná správa Bratislava, 
⇒ Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava 
⇒ Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Bratislava  
⇒ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava 
⇒ Štátny dráhový úrad, Bratislava 

 
regionálne orgány štátnej správy 

⇒ Okresný úrad Bardejov 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Humenné 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Kežmarok 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Levoča 
o odbor krízového riadenia 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Medzilaborce 
o odbor krízového riadenia 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Prešov 
o odbor krízového riadenia 
o odbor výstavby a bytovej politiky 
o odbor školstva 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Poprad 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Sabinov 
o odbor krízového riadenia 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor katastrálny 
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⇒ Okresný úrad Snina 
o odbor krízového riadenia 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Svidník 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Stará Ľubovňa 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Stropkov 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Okresný úrad Vranov nad Topľou 
o odbor krízového riadenia 
o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
o odbor starostlivosti o životné prostredie 
o odbor pozemkový a lesný 
o odbor katastrálny 

⇒ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove 
⇒ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade 
⇒ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove 
⇒ Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou 
⇒ Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku 
⇒ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom 
⇒ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni 
⇒ Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad 
⇒ Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa 
⇒ Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov 
⇒ Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov 
⇒ Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník 
⇒ Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné 
⇒ Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou 
⇒ Krajský pamiatkový úrad Prešov 
⇒ Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča 
⇒ Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad 
⇒ Obvodný banský úrad v Košiciach 
⇒ Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi 
⇒ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, správa nehnuteľného majetky a výstavby Košice 
⇒ Štátna plavebná správa, pobočka Žilina 
⇒ Štátna plavebná správa, pobočka Košice 
⇒ Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov 
⇒ Obvodné poľovnícke komory:  

Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad 
Topľou 
 

regionálne orgány štátnej správy susedných krajov 

⇒ Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj 
⇒ Okresný úrad Brezno, Banskobystrický kraj 
⇒ Okresný úrad Rožňava 
⇒ Okresný úrad Spišská Nová Ves 
⇒ Okresný úrad Gelnica 
⇒ Okresný úrad Košice okolie 
⇒ Okresný úrad Trebišov 
⇒ Okresný úrad Michalovce 
⇒ Okresný úrad Sobrance 
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3. Dotknuté susedné štáty 
 

⇒ Poľská Republika: 
Ø Zakarpatská oblastná štátna administrácia, Oleksandr Ledyda, predseda,  
Námestie Národná 4, 88008 Užhorod, Ukrajina 

Ø Malopoľské vojvodstvo, Marek Sowa, maršálek,  
Maršálkovský úrad Malopoľského vojvodstva, ul. Basztowa 22, Krakov 31-156,  

Poľská republika 
⇒ Ukrajina 

Ø Podkarpatské vojvodstvo, Władysław Ortyl, maršálek,  
Maršálkovský úrad Podkarpatského vojvodstva, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 
Rzeszów, Poľská republika 
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V  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia 
Pre účely tohto oznámenia je spracovaná schéma riešeného územia strategického 

dokumentu zobrazujúca hranice obcí a okresov Prešovského kraja s chránenými územiami ochrany 
prírody, vôd a nerastného bohatstva. 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 
¨ Prípravné práce ÚPN PSK, Ing. Jaroslav Lizák, poverený obstarávateľ, október 2014. 
¨ Prieskumy a rozbory ÚPN PSK, rozpracované, SMC, a.s. Prešov, Ing. arch. Jozef 

Kužma, Prešov, november 2014.  
¨ Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, v znení zmien a doplnkov 

2009. 
¨ Deklarácie OSN o právach domorodých obyvateľov prijatá 13.9.2007 na 107. 

plenárnom zasadnutí.  
¨ Uznesenia Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o sociálnej situácii rómov a 

zlepšení ich prístupu na pracovný trh v Európskej únii (2008/2137(INI). 2010/C 87 
E/12) zverejneného v úradnom vestníku Európskej únie 1.4.2010. 

¨ Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský 
dohovor) http://www.sopsr.sk/web/?cl=3409 .  

¨ Agendy 21 prijatej v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v 
brazílskom Rio de Janeiru. 

¨ Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV. 
(NEHAP IV.) 

¨ http://ec.europa.eu/health/healthy_environments/policy/index_sk.htm, 
¨ www.pralesy.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sopsr.sk/web/?cl=3409
http://ec.europa.eu/health/healthy_environments/policy/index_sk.htm
http://www.pralesy.sk
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VI MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 
Prešov, november 2014  

 

VII POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
 

 
Ing. arch. Jozef Kužma  

Slovak Medical Company, a.s. 
Prešov 

 

 

 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov 
 

MUDR. Peter Chudík 
      Prešovský samosprávny kraj 

predseda  


