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Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2020/001901-013

Vybavuje

Prešov
08. 06. 2020

ROZHODNUTIE
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako vecne a miestne 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 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 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, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Okružná, Zmeny a
doplnky č. 1/2018“, ktoré predložil obstarávateľ obec Okružná, Obecný úrad 15, 082 12 Okružná, v zast. Vladimírom
Magačom, starostom obce, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania
toto rozhodnutie:

Výrok rozhodnutia
Strategický dokument „Územný plán obce Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018”
v rozsahu
1A – Lokalita „Nad cintorínom“ - rozšírenie navrhovanej funkčnej plochy rodinných domov v súlade s projektom
JPPÚ podľa dokumentácie upraveného návrhu zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN obce Okružná (apríl 2019) tak ako
je to zakreslené v grafickej prílohe , ktorá je prílohou č. 1 tohto rozhodnutia

1B – Lokalita „Dolné záhrady“ – rozšírenie navrhovanej funkčnej plochy rodinných domov v súlade s projektom
JPPÚ

2 – Lokalita „Borovník“ – aktualizácia hranice dobývacieho priestoru 35 D „Okružná - Borovník“ a hranice
príslušného CHLÚ podľa súčasného právneho stavu, vrátane návrhu funkčného využitia plôch v dobývacom
priestore a v CHLÚ

3 – Rozšírenie funkčných plôch rodinných domov návrhom zmeny funkčnej plochy záhrad na funkčnú plochu
rodinných domov v zastavanom území obce k 1.1.1990

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:

• Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa predpokladaných
archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, Krajský pamiatkový úrad Prešov žiada zabezpečiť
ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v procese územného a stavebného konania.
• 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 dodržiavať najmä ustanovenia záväznej časti.
• Urobiť opravy v textovej časti Návrhu územného plánu obce Okružná, Záväzná časť po zmenách a doplnkoch č.
1/2018 v kap.B. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia jednotlivých plôch, časť B.3. „Plochy
výroby, skladov, dopravy a technickej infraštruktúry“, spočívajúce v zmene názvu „Plochy výroby, skladov, ťažby
a technickej infraštruktúry“ (ako je uvedené v legende vo výkresovej časti) a v časti B.3.1. v texte slovo „dopravy“
nahradení slovami „ťažby nerastných surovín“.
• Primerane rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR, č. 30453/2018/
OSR/89487 zo dňa 27.11.2018.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, obec Okružná, Obecný úrad 15, 082 12 Okružná, v zast. Vladimírom Magačom, starostom obce,
predložil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad”) podľa § 5 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”) dňa 11.10.2018 oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Okružná,
Zmeny a doplnky č. 1/2018”.
Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu „Územný plán obce Okružná, Zmeny a doplnky č.
1/2018“ ( ďalej „ZaD č. 1/2018 “) je návrh zmien priestorového usporiadania a funkčného využitia plôch obce
Okružná. Dôvodmi, ktoré viedli k zmenám sú:
- požiadavka koordinácie ÚPN-O so spracovávaným jednoduchým projektom pozemkových úprav, návrh
urbanizácie predmetného územia
- Zapracovanie aktuálneho vymedzenia Chráneného ložiskového územia (CHLÚ) a dobývacieho priestoru
kameňolomu Borovník, úprava návrhu funkčného využitia a priestorového usporiadania lokality
- Doplnenie funkčných plôch bývania – rodinných domov v prielukách a v nadmerných záhradách, s riešením
dopravného prístupu a napojenia na inžinierske siete.

Územný plán obce Okružná bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva (OZ) č. 3/5 zo dňa 20.08.2008, jeho
záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením obce VZN č.2/2008. Obec Okružná sa nachádza 15
km východne od krajského mesta Prešov na severnom úpätí Slanských vrchov. Dopravne je sprístupnená cestou č.
3434, ktorá sa napája na cestu I/18 v obci Lada.

Navrhované zmeny sú v nasledovnom rozsahu:

Lokalita 1A Nad cintorínom – ide o návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania lokality v zmysle
členenia JPPÚ, ktorá bola v obmedzenejšom rozsahu uvažovaná ako plocha bývania rodinných domov aj v
pôvodnom ÚPN-O. Na základe konzultácií uskutočnených v apríli 2019 a 26.05.2020 za účastí obstarávateľa
strategického dokumentu v zastúpení starostom obce a orgánu ochrany prírody Okresného úradu Prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej
„orgán ochrany prírody a krajiny“) vzhľadom na skutočnosť že v predloženom návrhu ZaD č. 1/2018 táto lokalita
svojim plošným vymedzením zasahovala do SKCHVÚ 025 Slanské vrchy a prišlo by k likvidácii biotopov, na ktoré
sú viazané kritériové druhy vtákov CHVÚ, bolo dohodnuté, že plocha lokality 1A bude navrhnutá podľa upravenej
dokumentácie návrhu zmien a doplnkov č. 1/2018 (apríl 2019).
V jej západnej a južnej časti bude zmenšená tak, aby sa hranice v tejto časti plochy čo najviac stotožňovali s hranicou
zastavaného územia vykreslenou v t.č.platnom územnom pláne (upravený návrh z apríla bol orgánu ochrany prírody
a krajiny predložený obcou na opätovné vyjadrenie a orgán ochrany prírody a krajiny k nemu vydal svoje vyjadrenie
č. OU-PO-OSZP1-2019/033576-04 zo dňa 15.07.2019).
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Lokalita 1B Dolné záhrady – ide o návrh nového funkčného využitia a priestorového usporiadania lokality v zmysle
členenia parciel podľa JPPÚ, ktorá bola v obmedzenejšom rozsahu uvažovaná ako plocha bývania pre rodinné domy
aj v pôvodnom ÚPN.

Lokalita 2 – Borovník – ide o zapracovanie aktuálne vymedzeného Chráneného ložiskového územia (CHLÚ)
Borovník určeného na ťažbu kameňa; úpravu priestorového usporiadania a rozsahu funkčného využitia ako plochy
výroby, skladov, ťažby a technickej infraštruktúry v tejto časti katastra.

Lokalita 3 – Doplnenie funkčných plôch bývania – rodinných domov v prielukách a nadmerných záhradách – ide
o vyznačenie reálneho funkčného využitia v zmysle aktuálneho stavu KN a návrh zmeny funkčných plôch záhrad a
súkromnej zelene na plochy bývania v rodinných domoch, rozptýlených v rámci zastavaného územia obce.

V sprievodnej správe sa mení kapitola č. 3 tak, že dopĺňa odsek 1 a v odseku 2 sa mení označenie cesty v zmysle
Rozhodnutia MDVRR SR č. 10755/2015. Dopĺňa sa kapitola č. 4 Demografia, sociálno-ekonomický vývoj, kapitola
č. 6. Bývanie. V kapitole 10 Doprava sa mení označenie ciest, rieši predĺženie cesty 3437 z Okružnej do Vyšnej
Šebastovej cez osadu Severná. Navrhovaný je spojitý jednostranný chodník pozdĺž cesty 3434 Okružná – Trnkov –
Lada, pozdĺž budúcej cesty do Vyšnej Šebastovej, pozdĺž miestnych komunikácií, po ktorých má premávať hromadná
autobusová doprava a tiež pozdĺž hlavných miestnych komunikácií v IBV Dolné záhrady a v IBV Nad cintorínom.
Upravuje sa návrh potrebného el.výkonu pre bytový fond a návrh trafostaníc. V kapitole č.17 Ochrana prírody a
kultúrneho dedičstva, využitia prírodných zdrojov v písmene a) v zmysle , že najhodnotnejším územím z hľadiska
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je južná časť katastra, kde sa nachádza prírodná rezervácia
(PR) Dubová hora s 5.stupňom ochrany, s ochranným pásmom 100 m v 3.stupni ochrany. Juh katastra je zároveň
zaradený do Chráneného vtáčieho územia (CHVˇU) Slanské vrchy. Upravuje sa obsah záverečnej state č.18 o
vymedzení chránených území. V kapitole č. 19. Vymedzenie zastavaného územia sa upravuje obsah odseku 2 tak,
že bude potrebné vykonať na severe zahrnutím navrhovanej zástavby RD v zmysle členenia parciel podľa JPPÚ
vrátane prístupových komunikácií a novej plochy pre kompostovisko, na západe zahrnutím jestvujúcich záhrad, na
juhozápade zahrnutím novej IBV Nad cintorínom v zmysle členenia parciel podľa JPPÚ. Taktiež sa dopĺňa znenie
3.a4.odrážky v kapitole č. 20 verejnoprospešné stavby v znení:
- Vybudovanie súvislých chodníkov v zastavanom území pozdĺž cesty III.triedy, pozdĺž miestnych komunikácií po
ktorých má premávať hromadná autobusová doprava, ako aj pozdĺž hlavných miestnych komunikácií v IBV Dolné
záhrady a v IBV Nad cintorínom, cyklochodníkov
- Úpravy spojené s odstránením bodových a líniových dopr.závad na jestvujúcich miestnych komunikáciách,
rozšírenie miestnych a účelových na požadované parametre, výstavba nových miestnych komunikácií a parkovísk
pre zriadenie obč.vybavenosti s verejným charakterom.

Záväzné regulatívy
Súčasťou návrhu ZaD č.1/2018 je aj doplnenie záväzných regulatívov územného rozvoja obce stanovených v
záväznej časti územného plánu.

Nadradenou dokumentáciou je Územný plán VÚC Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal okresný úrad podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov
zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov
zverejnil dňa 23.10.2018 oznámenie na webovom sídle ministerstva

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-okruzna-zmeny-doplnky-c-1-2018

Následne okresný úrad zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-PO-
OSZP3-2018/042434-02/ZM zo dňa 23.10.2018 a OU-PO-OSZP3-2020/042434-03/ZM zo dňa 23.10.2018 na
zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia
podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto a čas konania konzultácií. Konzultácie sa k oznámeniu o
strategickom dokumente uskutočnili v apríli 2019, ktorých výsledkom bolo, že obstarávateľ požiadal okresný úrad
o možnosť prejednania stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny so zástupcami obce a následne uskutočnenia
ďalšej konzultácie na okresnom úrade. Na základe telefonickej dohody obstarávateľ obce v zastúpení starostom obce
požiadal o opätovné konzultácie k predmetnému stanovisku a konzultácie sa uskutočnili dňa 26.05.2020 za účasti
starostu obce, zástupcu starostu obce Okružná a zástupkyne orgánu ochrany prírody a krajiny. Predmetom konzultácií



4 / 9

bolo opätovné oboznámenie sa so stanoviskom orgánu ochrany prírody, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadril
súhlas s ukončením zisťovacieho konania bez ďalšieho posudzovania strategického dokumentu iba za podmienky, že
bude akceptované nové vymedzenie návrhu riešenia funkčnej plochy pre výstavbu v lokalite 1A „Nad cintorínom“
podľa upraveného návrhu ZaD č. 1/2018 v zmysle dokumentácie spracovanej v apríli 2019. Obstarávateľ túto zmenu
akceptoval.

Údaje o vstupoch
Požiadavky na vstupy pre návrh ZaD č.1/2018 sú informácie o súčasnom stave podmienok v území, , identifikácia
problémov na riešenie, ktoré boli vygenerované preskúmaním aktuálnosti ÚPN obce Okružná.

Údaje o výstupoch
Výstupom strategického dokumentu je úplné znenie Záväznej časti ÚPN-O Okružná po zmenách a doplnkoch č.
1/2018, vyjadrené v písomnej aj grafickej podobe, týkajúce sa rozsahu funkčného využitia plôch rodinných domov,
lokalizácie plôch rodinných domov, podmienok umiestňovania stavieb na funkčných plochách rodinných domov,
zásad umiestnenia dopravného a technického vybavenia, zásad ochrany prírody, kultúrneho dedičstva a využívania
prírodných zdrojov, vymedzenia zastavaného územia obce, vymedzenia ochranných pásiem a chránených území,
zoznamu verejnoprospešných stavieb a vymedzenia plôch pre verejnoprospešné stavby.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
ZaD č.1/2018 v rozsahu ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nemajú priamy vplyv na životné
prostredie. Navrhované zmeny a doplnky nebudú mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia v obci.
Nepriamy vplyv na životné prostredie obce majú navrhované rozvojové funkčné plochy rodinných domov, ktoré v
prípade uskutočnenia navrhovanej činnosti zaťažia územie obce zvýšenou frekvenciou individuálnej automobilovej
dopravy aj pri rešpektovaní regulatívov o neprípustnom funkčnom využití navrhovaných funkčných plôch.
Nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie obce majú regulatívy záväznej časti územného plánu obce, určujúce
neprípustné funkčné využitie jednotlivých funkčných plôch z dôvodu ochrany životného prostredia obce.
Na základe riešenia Zmien a doplnkov č.1/2018 možno predpokladať, že zmeny, ktoré sa týkajú návrhu v oblasti
rozvoja bývania, technickej a dopravnej infraštruktúry, nebudú vytvárať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Navrhovaná zmena územného plánu neovplyvní negatívne zdravotný stav obyvateľov obce. Nepriamy vplyv
na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia obce na realizáciu
environmentálnej infraštruktúry, dopravy, sociálnej infraštruktúry a bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich
kvalitu životného prostredia. Strategický dokument ZaD č.1/2018 nebude mať priame negatívne účinky na
obyvateľstvo.

Vplyvy na chránené územia
Navrhované ZaD č. 1/2018, lokalita 1A „Nad cintorínom“ zasahuje do Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ 025
Slanské vrchy. Za rešpektovania podmienky orgánu ochrany prírody a krajiny týkajúcej sa zmenšenia tejto plochy sa
nepredpokladá významný negatívny vplyv na predmetné chránené vtáčie územie. Prírodná rezervácia Dubová hora
nebude predmetnými zmenami dotknutá. Ostatné územie katastrálneho územia obce Okružná týkajúceho dotknutého
navrhovanými zmenami a doplnkami, sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu:
Predimenzovanie, resp.poddimenzovanie rozsahu funkčných plôch a kapacít technického vybavenia územia v
závislosti na reálnom hospodárskom a sociálnom vývoji obce Okružná.

Strategický dokument nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá , že by navrhovaný strategický
dokument ZaD č.1/2018 významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
sa nepredpokladá.

V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení)
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1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-PO2-2018/000061-044 zo dňa
26.11.2018
- súhlasí s dokumentom bez pripomienok.

2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č. 30453/2018/OSR/89487 zo dňa 27.11.2018
Má nasledujúce pripomienky :
• Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016-2020) za oblasť dopravy.
• Rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS
2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011 ).
• Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 158/2010).
• Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 .
• Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030.
• Rešpektovať Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020.
• Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
• Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
• Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z
dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky
MZ 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. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy
súhlasíme len v prípade, ak budú vypracované hlukové štúdie v týchto oblastiach s vyhovujúcimi prípustnými
hodnotami určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií. V prípade prekročenia limitov týchto hodnôt je nutné
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dorpavy a zaviazať investorov na
vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na
realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
• Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v SR.
• Dopravné napojenie lokality, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je
potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN.
Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUPO-2018/22425-2/93864/Jur zo dňa 23.11.2018
• Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa predpokladaných
archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje
ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

4. Prešovský samosprávny kraj, č. 07124/2018/DUPaZP-2 zo dňa 26.11.2018
- 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.

5. Dopravný úrad, č. 22891/2018/ROP-002/51129 zo dňa 28.11.2018
- z hľadiska záujmov civilného letectva na riešené územie nemá požiadavky.

6. Regionálna a veterinárna potravinová správa Prešov, č. 18/2018/001890/Šte zo dňa 4.12.2018
V predmetnom katastrálnom území nie sú dotknuté záujmy RVPS Prešov. Upozorňuje na povinnosť požiadať RVPS
Prešov o záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní týkajúcom sa chovu zvierat, výroby,
spracúvania, ošetrovania a skladovania krmív pre spoločenské zvieratá, prípravy, výroby , skladovania a distribúcie
medikovaných krmív ako aj ukladania, ďalšieho spracovania a neškodného odstránenia živočíšnych vedľajších
produktov v zmysle § 44 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
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7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, č. 2018/03760-02/B.14 zo dňa 28.11.2018
- strategický dokument berie na vedomie .

8. Obvodný banský úrad v Košiciach, č. 913-2734/2018 zo dňa 3.12.2018
- upozorňuje na nesúlad zakreslenia funkčného využívnia územia nachádzajúceho sa v hraniciach dobývacieho
priestoru (podľa legendy sú to plochy výroby, skladov, ťažby a tech.infraštruktúry) s textovou časťou návrhu ÚPN
obce Okružná uvedenou v kap.B.3 ako „Plochy výroby, skladov, dopravy a tech.infraštruktúry“. Úrad vydal k
predmetnému strategickému dokumentu stanovisko pod č. 913-2370/2018 z 29.10.2018 pre obec Okružná. V tomto
stanovisku požiadal o vykonanie opravy v textovej časti Návrhu územného plánu obce Okružná. Záväzná časť po
zmenách a doplnkoch č. 1/2018 v kap.B. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia jednotlivých
plôch, časť B.3. „Plochy výroby, skladov, dopravy a technickej infraštruktúry“, spočívajúce v zmene názvu „Plochy
výroby, skladov, ťažby a technickej infraštruktúry“ (ako je uvedené v legende vo výkresovej časti) a v časti B.3.1.
v texte slovo „dopravy“ nahradení slovami „ťažby nerastných surovín“.

9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, č. OU-PO-OSZP1-2019/004124-2-SA zo dňa 29.07.2019
Odbor ochrany prírody a krajiny konštatuje:
- Do katastrálneho územia Okružná zasahuje Chránené vtáčie územie SKCHVU025 Slanské vrchy
- V katastrálnom území Okružná sa nachádza Prírodná rezervácia Dubová hora a jej ochranné pásmo
- V katastrálnom území Okružná platí 1., 3. a 5. stupeň územnej ochrany
- Lokalita 1A „Nad cintorínom“ (rozšírenie navrhovanej funkčnej plochy RD) podľa pôvodnej dokumentácie návrhu
zmien a doplnkov č. 1/2018, ÚPN obce Okružná (jún 2018), svojim plošným vymedzením zásadne zasahovala do
SKCHVU025 Slanské vrchy a takýmto jej vymedzením by prišlo k likvidácii biotopov, na ktoré sú viazané viaceré
kritériové druhy vtákov CHVÚ.
- Plocha lokality 1A je podľa dokumentácie upraveného návrhu zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN obce Okružná
(apríl 2019) v jej západnej a južnej časti zmenšená tak, že minimálnym rozsahom atakuje plochy, ktoré sú
plochami biotopov druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ (upravený návrh z apríla 2019 bol orgánu
OOPaK predložený obcou na opätovné vyjadrenie a orgán OPaK k nemu vydal svoje vyjadrenie č. OU-PO-
OSZP1-2019/033576-04 zo dňa 15.07.2019.
- Orgán ochrany prírody a krajiny nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu „Územný plán obce
Okružná, Zmeny a doplnky č. 1/2018“ len za podmienky, že bude akceptované nové vymedzenie návrhu riešenia
funkčnej plochy pre výstavbu v lokalite 1A „Nad cintorínom“ podľa upraveného návrhu zmien a doplnkov č. 1/2018,
ÚPN obce Okružná (apríl 2019).
Vyhodnotenie – okresný úrad akceptuje nové vymedzenie návrhu riešenia funkčnej plochy v lokalite 1A „Nad
cintorínom“ podľa upraveného návrhu zmien a doplnkov č. 1/2018, ÚPN obce Okružná (apríl 2019) .

Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente v určenom termíne
ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila. Pripomienky,
požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného strategického dokumentu.

Záver
Okresný úrad 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, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako
je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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.
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PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Okružná
Okružná 15
082 12 Okružná
Slovenská republika

Obec Trnkov
Trnkov 42
082 12 Trnkov
Slovenská republika

Obec Podhradík
Podhradík 82
080 06 Podhradík
Slovenská republika

Obec Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 157
080 06 Vyšná Šebastová
Slovenská republika

Obec Šarišská Poruba
Šarišská Poruba 34
082 12 Šarišská Poruba
Slovenská republika

Obec Pavlovce
Pavlovce 143
094 31 Pavlovce
Slovenská republika

Obec Kapušany
Hlavná 104 6
082 12 Kapušany
Slovenská republika

Obec Lada
Lada 240
082 12 Lada
Slovenská republika
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Okresný úrad Prešov
Námestie mieru 0 3
080 01 Prešov
Slovenská republika

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
Levočská 112
080 01 Prešov
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Hollého 5
080 01 Prešov
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115
080 01 Prešov
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Požiarnicka 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia SR - Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Nám. Ľ. Štúra 35 1
812 35 Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39A
040 01 Košice
Slovenská republika

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovenská republika

DOPRAVNÝ ÚRAD
Letisko M.R.Štefánika 1
823 05 Bratislava
Slovenská republika
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