odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2019/004957–18

Vranov n. T.
06. 08. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5, zák. č. 525/2003 Z. z. „o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov,
v spojení s § 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon
EIA), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného
plánu obce Petrovce“, ktorý predložil obstarávateľ – Obec Petrovce - vydáva v zmysle § 7
ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument :
Názov
Charakter

:
:

Umiestnenie :

Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č.1
oblasť územného plánovania
- malá zmena strategického dokumentu pripravovaného pre oblasť
územného plánovania alebo využívania územia – zisťovacie
konanie
Kraj :
Okres :
Obec :

Prešovský
Vranov nad Topľou
Petrovce

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 :


do predmetného strategického dokumentu zahrnúť zapracovať odporúčania a
pripomienky Ministerstva životného prostredia podľa rozhodnutia.
ODÔVODNENIE

Obstarávateľ – Obec Petrovce predložila dňa 12. 04. 2019 na Okresný úrad Vranov
nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán posudzovania vplyvov
na životné prostredie“, aj „tunajší 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 EIA“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej aj
„Oznámenie“) : „Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č.1“ (ďalej aj „ÚPN obce
Petrovce ZaD č.1“).
V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad bezodkladne zverejnil oznámenie na
webovom sídle ministerstva : www.enviroportal.sk , konkrétna akcia :
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-petrovce-zmeny-doplnky-c-1
Následne rozoslal oznámenie listom zo dňa 02. 05. 2019 podľa § 6 ods. 2 „zákona EIA“ na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci. Zároveň pri zverejnení oznámenia
tunajší úrad oznámil možnosť vykonania konzultácií k uvedenému strategickému dokumentu.
Hlavným cieľom spracovania ÚPN obce Petrovce – Zmeny a doplnky č.1 je
požiadavka obce na zapracovanie zámerov v katastrálnom území obce Petrovce, ktoré vznikli
po schválení pôvodného územného plánu a zapracovanie pripravovaných nových zámerov do
územného plánu obce.
Zmeny riešené v Zmenách a doplnkoch č.1 územného plánu obce Petrovce:
Zmena Z1/1 v lokalite „A1 - Pastovník“
- Zmena Z1/1 je navrhovaná v severnej časti obce pri existujúcom bytovom dome na časti
plochy pôvodne navrhovanej rozvojovej lokality „A1 - Pastovník“.
- V schválenom ÚPN obce Petrovce sú riešené plochy zmeny Z1/1 funkčne určené ako
navrhované plochy bytových domov.
- Zmena Z1/1 je navrhovaná z dôvodu výstavby novej Hasičskej zbrojnice v riešenej lokalite.
Riešenie zmeny Z1/1:
- Zmena časti navrhovanej plochy bytových domov na navrhované plochy občianskej
vybavenosti a sociálnej infraštruktúry pre funkciu Hasičskej zbrojnice.
Zmena Z1/2 v lokalite „B6 – Pastovník za potokom“
- Zmena Z1/2 je navrhovaná v severnej časti obce v lokalite „B6 - Pastovník za
potokom“.
- V schválenom ÚPN obce Petrovce sú riešené plochy zmeny Z1/2 v zastavanom území
funkčne určené ako plochy obytnej zelene pri rodinných domoch /stav/ a riešené plochy Z1/2
mimo zastavaného územia sú určené ako plochy lúk a pasienkov /stav/.
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- Zmena Z1/2 je navrhovaná z dôvodu evidovaného záujmu obyvateľov obce o výstavbu
rodinných domov v riešenej lokalite.
Riešenie zmeny Z1/2:
- Zväčšenie pôvodne navrhovanej rozvojovej lokality rodinných domov „B6 – Pastovník
za potokom“ pre navrhované plochy rodinných domov s navrhovanou miestnou
komunikáciu, ktorá sa zokruhovaním napojí na existujúcu dopravnú infraštruktúru. V
juhovýchodnej časti lokality /v pôvodnom zastavanom území/ je riešená zmena
vymedzenej plochy obytnej zelene pri rodinných domoch /stav/ na navrhované plochy
rodinných domov, v strednej časti lokality zmena vymedzenej plochy obytnej zelene pri
rodinných domoch /stav/ a vymedzenej plochy lúk a pasienkov /stav/ na plochu pre
navrhovanú miestnu komunikáciu a v severozápadnej časti lokality zmena vymedzenej
plochy lúk a pasienkov /stav/ na navrhované plochy rodinných domov. V rámci zmeny
Z1/2 je navrhovaná zmena hranice riešeného územia obce v tejto lokalite.
Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia :
1. Požiadavky na vstupy
Pre riešenie Zmien a doplnkov ÚPN obce Petrovce sú východiskové vstupné podklady:
- Pôvodný schválený platný Územný plán obce Petrovce
- ÚPN VÚC Prešovský kraj
- Aktuálne poklady a informácie zistené pri prípravných prácach Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Petrovce.
2. Údaje o výstupoch
Požiadavky na záber pôdy, vodné zdroje, potrebu vody, druh a spôsob získavania
surovín, druh a množstvo energií, dopravné a technické vybavenie územia vyplývajú z
riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Petrovce, v rozsahu, v akom navrhované zmeny
zasahujú do koncepcie pôvodného riešenia schváleného ÚPN.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Riešenie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Petrovce nemá územný ani priestorový
dosah na zmeny v krajine, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jednotlivé zložky životného
prostredia.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Riešenie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Petrovce nevytvára zhoršujúce ukazovatele
z hľadisku vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva.
5. Vplyvy na chránené územia
V katastrálnom území Petrovce sa nenachádza žiadne chránené územie národnej siete
chránených území. Z európskej siete chránených území – NATURA 2000 do k. ú. obce
Petrovce /v juhozápadnej časti/ zasahuje časť chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ 025
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Slanské vrchy. Pre juhozápadnú časť k. ú. je navrhované územie európskeho významu v tzv.
etape B – SKÚEV 0748 Šimonka.
V katastrálnom území obce Petrovce boli identifikované biotopy európskeho a
národného významu:
Lesné biotopy európskeho významu:
- javorovo-bukové horské lesy
- bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy /prioritný/
- kyslomilné bukové lesy
- lipovo-javorové sutinové lesy /prioritný/
Travinno-bylinné biotopy európskeho významu:
- nížinné a podhorské lúky.
V k. ú. Petrovce nie sú evidované chránené parky ani chránené stromy. Podľa
Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability a regionálneho územného
systému ekologickej stability okresu Vranov n. T. sú v riešenom území k. ú. Petrovce
situované alebo doň zasahujú tieto prvky ÚSES:
- Nadregionálne biocentrum „Šimonka-Oblík“ (NRBc-1), v geomorfologickej jednotke
Slanské vrchy, 2 jadrá: NPR Šimonka a NPR Oblík - charakterizujú ho lesné porasty
pralesovitého charakteru, typické spoločenstvá bučín vyšších polôh so vzácnymi rastlinnými
druhmi. NRBC zasahuje do južnej časti k.ú. obce.
- Regionálne biocentrum „Hôrky“ (RBc-3), v geomorfologickej jednotke Slanské vrchy –
charakterizujú ho slatinno-jelšové spoločenstvá, xerotermné spoločenstvá a vzácne rastlinné
druhy. RBc sa dotýka severozápadnej časti k.ú. obce.
- Regionálne biocentrum „Herlica“ (RBc-4), v geomorfologickej jednotke Slanské vrchy –
charakterizujú ho lesné spoločenstvá bučín, teplomilných dubín a chránených druhov fauny a
flóry. RBc zasahuje severozápadnej časti k. ú. obce.
V k.ú. Petrovce sú vymedzené miestne prvky územného systému ekologickej stability
- MÚSES - miestne biokoridory (hydricko-terestrické):
-„Hlboký /Petrovský/ potok“ (MBK-1) – prechádza k. ú. obce zo Slanských vrchov cez
zastavané územie, pravý prítok Tople, do ktorej sa vlieva v k.ú. Hanušovce n. T.,
-„ľavý prítok Hlbokého potoka“ (MBK-2) – kratší potok sa vlieva do Hlbokého potoka v
západnej časti zastavaného územia obce,
-„pravý prítok Hanušovského potoka“ (MBK-3) - preteká v západnej v západnej časti k.ú.
obce Petrovce zo Slanských vrchov, pokračuje cez k.ú. Hanušovce n.T., kde sa vlieva ako
pravý prítok do rieky Topľa,
-„hraničný prítok Hanušovského potoka“ (MBK-4) - preteká v západnej časti po hranici k.ú.
obce Petrovce zo Slanských vrchov, vlieva sa do pravého prítoku Hanušovského potoka,
-„ľavý prítok Dúbravského potoka“ (MBK-5) - preteká na krátkom úseku vo východnej časti
k.ú. obce Petrovce a vlieva sa do Dúbravského potoka v k.ú. Hermanovce potoka,
-„koncová vetva bezmenného potoka“ (MBK-6) - preteká na krátkom úseku v
severovýchodnej časti k.ú. obce Petrovce za skládkou TKO pod Sokrovým vrchom a
pokračuje cez k.ú. Hanušovce n.T. v hlbokej rokline do k.ú. Bystré.
Ďalšími významnými prvkami ekologickej stability sú porasty rozptýlenej mimolesnej
zelene, najmä v okolí ciest, vodných tokov, terénnych strží, ktoré je potrebné v maximálnej
možnej miere chrániť.
Navrhované riešenie Zmien a doplnkov č.1 obce Petrovce rešpektuje a
nezasahuje do vymedzených chránených území prírody, evidovaných biotopov
/európskeho a národného významu/, chránených prírodných objektov a prvkov ÚSES.
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6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Nepredpokladajú sa žiadne riziká.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladá sa.
Obsah predloženého oznámenia je po formálnej stránke spracovaný v zmysle prílohy
č. 2 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP.
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská
nasledovné subjekty (uvádzame v skrátenom znení) :
1. Obvodný banský úrad v Košiciach, č. 464-1079/2018 zo dňa 20.05.2019 –
V katastrálnom území Petrovce sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov (zákon
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov), z čoho vyplíva, že úrad nemá pripomienky k vypracovanému
strategisckému dokumentu „Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č. 1“.
=> berie sa na vedomie
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie –
2.1. štátna vodná správa, č. OU-VT-OSZP-2018/005099-02 zo dňa 07.05.2019 – tunajší
úrad z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí s navrhovanými zmenami
a doplnkami č. 1 územného plánu, žiadame však dodržať tieto pripomienky:
dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach
dodržať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
=> berie sa na vedomie
2.2. štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-VT-OSZP-2019/004957-02/KB zo
dňa 27. 05. 2019 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky
k navrhovaným zmenám a doplnkom.
=> berie sa na vedomie
2.3. štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-VT-OSZP-2019/005087-02 zo dňa
07.05.2019 – z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nemáme pripomienky.
=> berie sa na vedomie

3. Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
č. OU-VT-OCDPK-2018/005116-002 zo dňa 07.05.2019
– z hľadiska záujmov
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sledovaných tunajším úradom vo veci výkonu miestnej štátnej správy nad cestami II. a III.
triedy v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou nemáme pripomienky.
=> berie sa na vedomie
4. Okresné úrad Vranov nad Topľou – odbor krízového riadenia č. OU-VT-OKR2019/006627-004 zo dňa 14.06.2019 (doručené 26.06.2019) – Okresný úrad Vranov nad
Topľou odbor krízového riadenia neuplatňuje iné požiadavky k predloženému návrhu
zmien a doplnkov územného plánu obce Petrovce pri zachovaní riešenia požiadaviek
civilnej ochrany zahrnutých v bode 6 a v bode A2.10 textovej časti „Územného plánu
obce Petrovce“ a s predloženým návrhom Zmien a doplnkov obce Petrovce z hľadiska
nami sledovaných vyššie uvedených záujmov civilnej ochrany obyvateľstva
a s predloženým strategickým dokumentom z hľadiska záujmov civilnej ochrany
obyvateľstva súhlasí.
=> berie sa na vedomie
5.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUPO-2019/12397-2/38738/Jur zo dňa
21.05.2019 (doručené dňa 22.05.2019) – nepožaduje strategický dokument „Územný
plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č. 1“ 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 za dodržania týchto podmienok :
- Pri realizácii činností vyplývajúcich z tohto strategického dokumentu 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.
=> berie sa na vedomie

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou,
zn.HŽPaPPL/00922/19/002520 zo dňa 14.05.2019 (doručené dňa 17.05.2019)z hľadiska záujmov chránených zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemáme pripomienky
k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente.
=> berie sa na vedomie
7. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor ŠGS č.24538/2019 zo

dňa 13.05.2019 (doručené dňa 13.05.2019) –
1. V katastrálnom území obce Petrovce (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované
skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča
uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému
environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:
Názov EZ: VT (023) / Petrovce - skládka TKO Hanušovce
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Názov lokality: skládka TKO Hanušovce
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita
3. V predmetnom území sú zaregistrované svahové deformácie – 15 potenciálnych
zosuvov a 12 stabilizovaných zosuvov. Nachádzajú sa v celom katastrálnom území
obce. Je to územie so stredným až nízkym stupňom náchylnosti k aktivizácii
svahových deformácií.
Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov
(klimatické pomery, bočnou hĺbkovou eróziou, abráziou) alebo negatívnymi
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona
povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť
výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického
prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú
dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách
(https://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/53,https://apl.geology.sk/mapportal/img/
pdf/geofond/AtlasMapStabilitySvahov.html, http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/).
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti
využitia nestabilných území pre stavebné účely.
4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť
možnosti ďalšieho využitia územia.
6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej
energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia:
a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť
a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných
zdrojov ionizujúceho žiarenia.
=> orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie : akceptuje sa
8. Prešovský samosprávny kraj – odbor regionálneho rozvoja, č. 05194/2019/ORR-2 zo
dňa 15.05.2019 (doručené dňa 22.05.2019) – ako dotknutý orgán územného plánovania
v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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.
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=> berie sa na vedomie
9.

Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-PO-OSZP12019/025673-2/SA zo dňa 19.06.2019 (doručené dňa 01.07.2019) - konštatuje, že
v častiach katastrálneho územia obce, zdokumentovaných ako riešené územia
predmetnými zmenami ÚPN, sa nenachádzajú ani do nich nezasahujú plochy sústavy
NATURA 2000 a CHÚ národnej siete. Ďalej konštatuje, že
◦ pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch ÚPN platí 1. stupeň ochrany podľa zákona
OPaK,
◦ nepredpokladá sa, že by zmeny a doplnky ÚPN významne ovplyvnili najbližšie
lokality NATURA 2000 alebo v chránené územia národnej siete,
◦ orgán OPaK vydá k zmenám a doplnkom ÚPN z hľadiska záujmov ochrany prírody a
krajiny vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK, v ktorom si uplatní svoje
prípadné pripomienky voči navrhovaným činnostiam vo vzťahu k ochrane prírodného
prostredia.
Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovanie predloženého strategického
dokumentu podľa § 9 zákona EIA.
=> berie sa na vedomie

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.
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu bolo možné vykonať dňa
23.05.2019 na tunajšom úrade, o čom boli dotknuté orgány, dotknutá obec a verejnosť
informovaní; o konzultácie nebol prejavený záujem.
Orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie po ukončení procesu obstarania
podkladov pre rozhodnutie umožnil účastníkom konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov listom zn. OU-VTOSZP-2019/004957-015 zo dňa 07.06.2019 pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho
podkladom, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Účastníci konania sa
k podkladom v určenej lehote nevyjadrili.
ZÁVER :
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci
zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona posúdil strategický dokument z hľadiska
povahy a rozsahu, miesta vykonávania, jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú
podľa osobitných predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie a
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zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na
stanoviská doručené od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov vrátane verejnosti a
na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.
Cieľom zisťovacieho konania je určenie či daný strategický dokument, alebo zmena
strategického dokumentu bude predmetom ďalšieho konania - posudzovania vplyvov
strategického dokumentu, končiaceho vydaním záverečného stanoviska z posúdenia
strategického dokumentu.
Zo stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné
prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického
dokumentu - preto orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodol tak, ako je vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

UPOZORNENIE :
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania
konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona!
Podľa § 7 ods. 7 „zákona EIA“ 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)“, v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok.

Ing. Anton Olah
vedúci odboru
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Doručí sa :
Účastníci konania :
1. Obec Petrovce – zároveň dotknutá obec

Dotknuté obce:
2.
3.
4.
5.

Mesto Hanušovce nad Topľou
Obec Hermanovce nad Topľou
Obec Pavlovce
Obec Zlatá Baňa

Dotknuté orgány a ostatní :
6. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor ŠGS, Námestie Ľ. Štúra
1, 812 35 Bratislava

7. Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
7.1. - odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja
7.2. – odbor opravných prostriedkov
7.3. – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
8. Okresný úrad Vranov n.T., Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
8.1. - odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, ŠSOH, ŠSOO
8.2. – pozemkový a lesný odbor
8.3. – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
8.4. – odbor krízového riadenia
9. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
11. Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou, Kalinčiaková 879, 093 01
Vranov nad Topľou
12. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 01 Košice
13. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
13.1.
– odbor regionálneho rozvoja
13.2.
– odbor dopravy
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