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OZNÁMENIE MESTA PREŠOV
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta,
podl'a § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že
Okresný úrad Prešov vydal Rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2017/
/0118336-18/ZM dňa 27.112017 podl'a § 7 ods. 5 zákona po ukončení
zisťovacieho konania:
Strategický dokument
"Program rozvoja obce Teriakovce na roky 2016- 2025",

SA NEBUDE

POSUDZOVAŤ

podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu
v Prešove, Hlavná 73, a na stránke www.presov.sk v sekcii úradná
tabul'a, kde sa s ním môžu občania oboznámiť.

ď%J-Ing. arch. Mária Čutková
hlavná architektka mesta

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radAica@presov.sk l www.presev.sk

Všeobecná agenda- rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou
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[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania] Dobrý deň, v prílohe vám zasielame predmetné dokumenty. S pozdravom OUPO- Okresný úrad
Prešov
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OKRESNÝ
ÚltAD

PREš'av

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OSZP3-2017/0118336-18/ZM

Prešov 27. ll. 2017

ROZHODNUTIE
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. l 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. l písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku 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 ,
na základe oznámenia o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Teriakovce na roky
2016 - 2025", ktoré predložil obstarávateľ obec Teriakovce, Obecný úrad Teríakovce, 080 05
Teriakovce, v zast. Miroslavom Angelovičom, 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
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument "Program rozvoja obce Teriakovce na roky 2016- 2025"
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.

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:
•

•
•

•

primerane rešpektovat' a dodržať
pripomienky a odporúčania obsiahnuté
v stanoviskách nasledovných dotknutých orgánov k strategickému dokumentu
Krajský pamiatkový úrad Prešov č. KPUP0-20 17/17692-2/59800/Gr zo dňa 07.08.2017,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR č. 2290112017/SCDPK/55791 zo dňa 07.08.2017
V dotknutých územiach je potrebné rešpektovať jestvujúce stavby a stavebné úpravy určené
pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku (vody zo zrážok).
Zachovať 5 km ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia RL-4AM v súlade s L-14
OP (zabezpečenie bezpečnosti letovej prevádzky v zmysle leteckého zákona a platnej
legislatívy pre obranu štátu).
Ak konkrétna navrhovaná činnosť uvedená v Programe rozvoja obce Teriakovce na
roky 2016- 2025, ktorá bude spÍňať limit pre zisťovacie konanie, resp. povinné hodnotenie
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
je potrebné v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonať jej
posúdenie.
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ODÔVODNENIE
Obstarávateľ obec Teriakovce, Obecný úrad Teriakovce, 080 05 Teriakovce, v zast.
Miroslavom Angelovičom, starostom obce (ďalej len "obstarávate!"'), predložil dňa 20.07.2017
Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "okresný úrad") podľa § 5 ods. l zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov") oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja
obce Teriakovce na roky 2016 - 2025" , ktorý podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov
podlieha zisťovaciemu konaniu.

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 oznámenie na webovom sídle ministerstva
http://www.enviroportal.sk/sk/eia!detail/program-rozvoja-obce-teriakovce
Následne okresný úrad zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OUPO-OSZP3-2017/018336-03 zo dňa 20.07.2017 a OU-PO-OSZP3-2017/018336-04 zo dňa 20.07.2017
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 k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona o posudzovaní
vplyvov sa neuskutočnili.
Program rozvoja obce Teriakovce na roky 2016- 2025 (ďalej len "PRO") je strednodobý
programový dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja obce Teriakovce do roku 2025. PRO je
v zmysle uznesenia z dvadsiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2017
v Teriakovciach aktualizáciou súčasného a platného Programu hospodárského a. sociálneho rozvoja
obce Teriakovce 2004- 2013. Cieľom PRO ako kľúčového strategického dokumentu obce je analýza
potrieb a daností obce Teriakovce a zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s
ohľadom na potreby jeho obyvateľov.
PRO bude základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania
situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na
území obce.
Cieľom obce Teriakovce je :
v oblasti regionálneho rozvoja zohrávať úlohu integrátora, iniciátora procesov a vhodných
príkladov hospodárskej a sociálnej politiky
zodpovedný finančný manažment zameraný na tvorbu prostredia, rozvoj podnikania
a nevyhnutných funkcií samosprávy
vytvárať rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí vytvoria vhodné podmienky na podnikanie
domácich a zahraničných investorov a zvýšenie zamestnanosti obyvateľov
zlepšenie dopravnej situácie a dobudovanie technickej infraštruktúry v prospech obyvateľov
regiónu, investorov a jeho návštevníkov
postupne zabezpečiť a dlhodobo udržiavať kvalitné životné prostredie pre obyvateľov
a kvalitné prírodné prostredie v rámci celého územia
v oblasti vody a kanalizácie, bytovej politiky a ostaných služieb občianskej vybavenosti je
zaistenie kvality týchto služieb a ich optimálnu dostupnosť za trhové ceny
zvýšenie bezpečnosti osôb a ich majetku v optimálnom pomere kvality a ceny najmä
rozvojom prevencie
v oblasti kultúry, športu a zachovania kultúrno-historického dedičstva, realizácia čo najširšej
ponuky služieb zabezpečujúcich turistické aktivity a rozvoj cestovného ruchu
orientovať sociálnu politiku na dôchodcov a mladé rodiny, podporovať tvorbu prostredia,
ktoré bude zlepšovať sociálnu situáciu občanov.
PRO Teriakovce 2016-2025 pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce,
odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie
a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a. rozvoja, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja obce,
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b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifik
a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky
s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce,
d) implementačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou
partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania
a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

Požiadavky na vstupy:
V tejto etape spracovania dokumentu PRO obce Teriakovce nie sú konkretizované požiadavky na
vstupy (napr. zábery pôdy, potreba vody, potreba surovín, potreba energetických zdrojov, nároky na
dopravu a pod.) z titulu realizácie navrhovaných činností a aktivít. Ich vyčíslenie sa vykoná pri
hodnotení vplyvov konkrétnych opatrení a činností v priebehu zisťovacieho konania, prípadne
spracovania správy o hodnotení v prípade, že podliehajú povinnému procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie alebo zisťovaciemu konaniu. Pre spracovanie strategického dokumentu predstavujú
vstupy demografické, ekonomické a ďalšie štatistické ukazovatele, analýza stavu občianskej
vybavenosti, prírodných a historických väzieb, prieskum názorov verejnosti, informácie o dostupných
finančných zdrojoch a pod., PRO Teriakovce na roky 2004-2013.
Údaje o výstupoch:
Výstupom predmetného strategického dokumentu stratégia rozvoja obce, jej priority, opatrenia
a ak!Jvity, vrátane akčného plánu.
··''.··t

V nadväznosti na uvedený strategický cieľ a globálne ciele je možné realizáciou navrhovaných
aktivít očakávať určité priame alebo nepriame vplyvy na životné prostredie, vplyvy na flóru,
faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok,
kultúrne dedičstvo vzhľadom na ich interakciu. Vzhľadom k všeobecnému charakteru dokumentu
v jeho jednotlivých častiach je predpoklad, že vplyvy týchto aktivít budú závisieť od rozsahu,
miesta a spôsobu realizácie, použitých techník a pod. a preto nie je možné špecifikovať riziká
súvisiace s ich realizáciou. Strategický dokument predstavuje významný nástroj na podporu
rozvoja obce i regiónu z pohľadu ekonomického, ale i environmentálneho a každá jednotlivá
aktivita bude podliehať samostatnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• realizácia projektových zámerov nebude mať vplyv na miestnu klímu,
• vplyv na povrchové vody je možné predpokladať,
• znečistenie podzemných vôd sa nepredpokladá, masívny výrub drevín sa nepredpokladá,
• rušivé vplyvy na živočíšstvo sa nepredpokladajú,
• iné vplyvy (pozitívne a negatívne) zatiaľ neboli identifikované.
V prípade, že navrhovaná činnosť bude napÍňať limit pre zisťovacie konanie, prebehne jeho proces
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP .
Je predpoklad, že negatívne vplyvy navrhovaných činností bude možné eliminovať dôsledným
uplatnením požadovaných postupov navrhnutých v projektovej príprave, posudzovania a povoľovania
aktivít, zohľadňovaním podmienok územia, integrovaným prístupom, aplikáciou účelných opatrení na
minimalizáciu negatívnych vplyvov, dôsledným uplatňovaním najnovších technológií, dodržiavaním
príslušných legislatívnych predpisov pre jednotlivé zložky životného prostredia, nakladanie
s odpadom a pod.
Na základe vyššie uvedeného možno predpokladať, že napÍňanie strategických cieľov dokumentu
PRO v prípade ich správnej realizácie, za rešpektovania platnej legislatívy z oblasti výstavby, ochrany
jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva, bude sprevádzané rozvojom a
zvyšovaním kvality bývania, práce, školstva, zdravotníctva, občianskej vybavenosti a služieb,
zvyšovaním zamestnanosti, príležitostí a možností uplatnenia jednotlivcov, znižovaním negatívnych
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spoločenských javov, zlepšovaním zdravotného stavu, zvyšovaním životnej úrovne, kvality života a
pohody obyvateľstva a návštevníkov obce Teriakovce, prevažne pozitívnym dopadom na zložky
životného prostredia, krajinu, prírodné zdroje a obyvateľstvo. Nakoľko sú mnohé navrhované aktivity
a opatrenia v navrhovanom strategickom dokumente konkrétne zamerané na posilnenie starostlivosti a
na zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, predpokladáme významné pozitívne
vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa nepredpokladá vznik pravdepodobne významných negatívnych
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v súvislosti s realizáciou v ňom
navrhovaných aktivít, činností a opatrení.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
NapÍňanie navrhovanej stratégie a cieľov posudzovaného dokumentu PRO pri dodržaní princípov
trvalo udržateľného rozvoja a platnej legislatívy pri príprave a realizácii jednotlivých navrhoyaných
aktivít a činností bude sprevádzané zlepšovaním zdravotného stavu a pohody obyvateľov obce, kvality
a dÍžky ich života. Pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva bude mať zvýšený podiel zelene
na verejných priestranstvách obce.
Na základe vyššie uvedeného sa nepredpokladá vznik pravdepodobne významných negatívnych
vplyvov strategického dokumentu na zdravotný stav obyvateľstva v súvislosti s realizáciou v ňom
navrhovaných aktivít.
Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, európska sústava chránených území (NATURA 2000), národné parky, chránené
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich
zmiernenie.
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v
katastrálnom území obce Teriakovce I. stupeň ochrany prírody a krajiny, pričom sa priamo na jeho
katastrálnom území nenachádzajú vyhlásené osobitne chránené územia maloplošné ani veľkoplošné
národného významu, na území riešeného katastra sa nenachádzajú ani chránené vtáčie územia a
územia európskeho významu európskej sústavy chránených území (NATURA 2000).
Strategický dokument nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice. V tejto etape
spracovania PRO nie sú známe riziká, ktoré by mali závažný vplyv na životné prostredie alebo
zdravie obyvateľstva. NapÍňanie strategických cieľov týkajúcich sa rozvojových aktivít v podobe
investičných zámerov bude v prípade naplnenia limitov podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov pred ich povolením podrobené posúdeniu vplyvov na životné prostredie
v zmysle platnej legislatívy, čo prispeje k eliminácií prípadných rizík. Celková orientácia stratégie,
ciele a opatrenia v navrhovanom strategickom rozvojovom dokumente sú nastavené tak, aby boli
prípadné riziká na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva čo najviac
eliminované.
Vzhľadom

na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá , že by navrhovaný
strategický dokument PRO 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 uvedené v skrátenej forme):
l. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove,
dňa 07.08.2017
- súhlasí s oznámením o strategickom dokumente bez pripomienok.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,
2.8.2017
- oznámenie o strategickom dokumente berie na vedomie.

č.

č.

ORHZ-POI-51-083/2017 zo

2017102905-02/B14 zo

dňa

3. Okresný Úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, č. OU-PO-OSZP3-2017/032549-02-ZO zo dňa 31.07.2017
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-z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky.

4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUP0-2017117692-2/59800/Gr zo dňa 07.08.2017
-nepožaduje posudzovať strategický dokument za dodržania nasledovných podmienok:
• Do strategického dokumentu zapracovať nasledujúci text, ktorý súčasne uvádza informácie
o nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach a archeologických lokalitách v obci
Teriakovce:
l. V obci Teriakovce je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďlaej len "VUZPF")
zapísaná nasledujúca nehnuteľná národná kultúrna pamiatk (ďalej aj "NKP" alebo
"kultúrna pamiatka"):
KOSTOL-rímskokatolícky sv.Michala-č. ÚZPF: 10759/1.
2. Evidované archeologické lokality:
Historické jadro obce- územie s predpokladanými archeologickými nálezmi zo stredoveku až
novoveku (!.písomná zmienka k roku 1327),
Poloha Na kruhu (terasa Barackého potoka) - nálezy z mladšej a neskorej doby kamennej,
zahibené objekty z vrcholného stredoveku.
Pri
aktivitách vyplývajúcich zo strategického dokumentu je nevyhnutné rešpektovať NKP
•
a ich bezprostredné okolie a postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
V
zmysle § 27 ods.2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej
•
pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť
pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, desať metrov sa
počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od
hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.
Pre zabezpečenie ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk je nevyhnutné
postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov. KPÚ Prešov v spolupráci s príslušných stavebným úradom
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
• V zmysle § 14 ods.4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom
vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť
okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diely prírody a človeka,
historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii
a osobnostiam obce. Takýto zoznam predloží obec na odborné a dokumentačné účely
krajskému pamiatkovému úradu a ak ide o nehnuteľné veci, stavebnému úradu.
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.
22901/2017/SCDPK/55791 zo dňa 07.08.2017.
Má tieto pripomienky a podnety:
• Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016- 2020) za oblasť dopravy.
• Rešpektovať Koncepciu územného rozvoja dopravy SR 2001 v znení KURS 2011 -zmeny
a doplnky č.1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011).
• Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie
vlády SR č. 158/2010).
• Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020 a Operačný
program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014-2020.
• Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
• Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.
• 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 ciest 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
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•

•

•

•

o pozemných komunikáciách.
Dopravné napojenia lokality, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické
trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi
aSTN.
Pri návrhu jednotlivých lokalít pre bývanie a rekreáciu v blízkosti ciest je potrebné posúdiť
nepriaznivé vplyvy z dopravy a nevyhnutné 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 týchto
lokalitách nesúhlasí. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu
elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení.
Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení,
pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe,
MDV SR požaduje v textovej časti - kapitole Dopravná infra.štruktúra strategického
dokumentu opraviť označenie cesty I. triedy I/68, nakoľko dňa 23.07.2015 vydalo Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete č.
15568/2015/C212-SCDP/42663, ktorým bolo rozhodnuté o prečíslovaní vybraných ciest
!.triedy na území s platnosťou od 01.08.2015. V zmysle vyššie uvedeného je nové označenie
cesty I. triedy I/20.
MDV SR tiež požaduje rešpektovať a uvádzať iba nové čísla ciest III. triedy v zmysle
Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete č. 10755/2015/C212-SCDP/21695, ktorým bolo
rozhodnuté o prečíslovaní ciest III. triedy na území SR noVými štvorcifernými číslicami
s platnosťou od 01.05.2015. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2015.

6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, č. OU-PO-OSZP3-2017/032556-02-JK zo dňa 02.08.2017
- k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky.
7. Dopravný úrad, č.16968/2017/ROP-002/26332 zo diía 11.08.2017
- z hľadiska záujmov civilného letectva na riešené územie nemá žiadne požiadavky.
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek

životného prostredia, č. OU-PO-OSZP3-2017/032553-02-AS zo dňa 10.08.2017
- z hľadiska ochrany prírody je potrebné zabezpečiť stálu ochranu a ošetrovanie dospelých stromov
v celej obci. Platí tu všeobecná ochrana prírody zo zákona o ochrane prírody a krajiny.
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, č. OU-PO-OSZP3-2017/032555-02-PG zo dňa 03.08.2017
-z hľadiska ochrany vodných pomerov v dotknutom území nemá pripomienky.
10. Obvodný banský úrad v Košiciach, č. 710-1989/2017 zo dňa 16.8.2017
- v katastrálnom území obce Teriakovce sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov, riešením
rozvoja obce Teriakovce nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva
(výhradných ložísk). Nemá pripomienky.
ll. Mesto Prešov, zo dňa 21.08.2017
-informácia o zverejnenom oznámení o strategickom dokumente bolo vyvesené v
-21.08.2017.

dňoch

04.08.2017

12. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, č. 17120171001434/Šte zo dňa 18.8.2017
-v predmetnom katastrálnom území nie sú dotknuté záujmy RVPS Prešov. Upozorňuje na povinnosť
požiadať RVPS o záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní týkajúcom sa
6

chovu zvierat" prípravy, výroby, skladovania knnív 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 č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti.
13. MO SR, č. ASMdpV-4-925/2017 zo dňa 5.9.2017
- súhlasí so strategickým dokumentom s podmienkou:
• Zachovať 5 km ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia RL-4AM v súlade s L-14
OP (zabezpečenie bezpečnosti letovej prevádzky v zmysle leteckého zákona a platnej
legislatívy pre obranu štátu). V riešenom území je nutné prihliadať na aspekty zásahov
s možným vplyvom na dislokáciu a činnosť OS SR, najmä na priestory, objekty dislokácie
jednotiek OS SR a ich bezpečnostné pásma.

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 , prihliadal na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní
vplyvov , 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
stanóviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vznesené
požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces prerokovania a schválenia strategického
dokumentu. Ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných predpisov, preto okresný úrad
odporúčal primerane rešpektovat' a dodržat'
pripomienky a odporúčania obsiahnuté
v stanoviskách dotknutých orgánov k strategickému dokumentu tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnost' posudzovania
konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne
infonnuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
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Doručuje

sa:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Obec Teriakovce, 080 05 Teriakovce
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Obec Ruská Nová Ves, 08 05 Ruská Nová Ves
Obec Podhradík, 080 06 Prešov
Obec Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševčenka ll, 081 92 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, OPaK, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor pozemkový a lesný, Masarykova l O, 080 Ol Prešov
Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám.mieru 3, Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, Prešov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov
Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 Ol Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 Ol Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov
OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov
Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov
MO SR, Komenského 39/A, 040 Ol Košice
Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
MD V SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava
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