
OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov

Číslo spisu

OU-BJ-OSZP-2022/003060-014

Bardejov

13. 06. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 1 a § 5 
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 písm. d), § 56 písm. b) zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) vydáva podľa § 7 ods. 5 cit. zákona, na základe 
oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov“, ktoré predložil 
obstarávateľ: OBEC Zborov, zastúpená starostom obce Mgr. Jánom Šurkalom, PhD., Obecný úrad Lesná 10, 086 33 Zborov, 
IČO 00322742, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:  

Výrok
Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov“, uvedený v predloženom 
oznámení sa 
nebude    posudzovať 

podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

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 : 

• 1.V katastrálnom území obce Zborov (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov. 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: 

Pravdepodobná environmentálna záťaž 
1. 
Názov EZ: BJ (033) / Zborov - obaľovačka 
Názov lokality: obaľovačka 
Druh činnosti: obaľovačka bitúmenových zmesí 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 

Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná / rekultivovaná lokalita 
1. 
Názov EZ: BJ (034) / Zborov – skládka TKO 
Názov lokality: skládka TKO 
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 ) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia 
územia. 

3. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Stabilizovaná 
svahová deformácia pravdepodobne vznikla vplyvom výverov podzemnej vody, vztlakových účinkov podzemných vôd plus 
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bočná, hĺbková erózia, abrázia. Svahová deformácia môže čiastočne zasahovať aj do intravilánu obce. Nestabilné je aj 
bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie potenciálnych 
zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi 
zásahmi, 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 a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra Bratislava (http://apl.geology. sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o 
zaregistrovaných svahových deformáciách: 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. Stredné radónové riziko môže negatívne 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

5. 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 
radónové 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 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z 
prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

• Pripomienky, požiadavky a podklady Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktoré boli obstarávateľovi 
územnoplánovacej dokumentácie, Obci Zborov, zaslané stanoviskom č. PUPO- 2022/4650-2/16446/HU zo dňa 25. 02. 
2022 doplniť , aktualizovať a zohľadniť v strategickom dokumente 
• V rámci priestorového usporiadania navrhovanej zmeny využitia územia L-14, L-15, L-19( zvlášť pri lokalite L-19 kde 
je uvažovaná CS na PHM)  rešpektovať vymedzený - 10 m pás od brehovej čiary pozdĺž vodohospodársky významného 
toku Kamenec, podľa ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona, z dôvodu zabezpečenia výkonu správy vodného toku a 
správy vodných stavieb alebo zariadení. 
• Striktne dodržať podmienky stanovené v kapitole 10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného 
technického vybavenia. 
• Lokalita 11 ( Zákutie 1 ): Parcely dopravne sprístupniť na existujúcu miestnu cestu prostredníctvom vhodne 
situovaného pripojenia k bytovým domom. V rámci zmeny riešiť aj odstavnú plochu pre osobnú dopravu v zmysle STN 73 
6110 a 73 6056/O1.  
• Lokalita 12 ( Zákutie 2 ), Lokalita 14 (Zákutie 4 ): Parcely dopravne sprístupniť na nadradenú cestnú sieť 
prostredníctvom vhodne situovaných miestnych ciest po vykonaní pozemkových úprav, ktoré budú podliehať novému 
odsúhlaseniu v rámci zmien UPN O Zborov alebo UPN zóny. Dopravné napojenie lokality na existujúcu miestnu cestu 
žiadame riešiť v zmysle STN 73 6110 a STN 73 6102.  
Taktiež je potrebné podmieniť kolaudáciu rodinných domov kolaudáciou týchto prístupových ciest.  
• Lokalita 18: V rámci uvedených lokalít žiadame zriadiť parkovacie plochy v kapacite podľa uvažovaných aktivít v 
zmysle STN 73 6110. Veľkosť stojísk a ich usporiadanie riešiť v zmysle STN 73 6056. 
Taktiež je potrebné riešiť zastávku MHD v zmysle STN 73 6425 a pešiu dostupnosť k týmto lokalitám. 

Odôvodnenie
            Obstarávateľ, OBEC Zborov, zastúpená starostom obce, Mgr. Jánom Šurkalom, PhD., Obecný úrad Lesná 10, 086 33 
Zborov, IČO 00322742  (ďalej len „obstarávateľ“) predložil Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné 
prostredie – posudzovanie vplyvov na ŽP  podľa § 5 ods. 1 zákona EIA oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a 
doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov“ dňa 18.2.2022 (ďalej len „oznámenie“). 
           Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov“, 
doplňujúci existujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu obce. 

Názov územnoplánovacej dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2/2021 Územného plánu obce Zborov 
Obstarávateľ: Obec Zborov 
Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 
IČO: 00 322 741 
tel.: +421/54/479 83 06 
email: info@zborov.sk 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD – starosta obce. 
Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 
2a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je Ing. arch. 
Vladimír Debnár, reg.č.424 
Spracovateľ Z a D č.2/2021 ÚPNO Zborov Ing. arch. Miloslav Olejár, AA SKA OLEJAR architekti, s. r. o. Stöcklova 20, 085 01 
Bardejov 
tel.: +421 918 591 712 
email: petejova@olejar-architekt.sk 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Alena Petejová – konateľ 
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Miloslav Olejár 
Autorizovaný architekt, reg. číslo SKA: 1512 AA 
Spolupráca: Ing. arch. Alena Petejová 
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Ing. arch. Katarína Stohlová 
Ing. arch. Jakub Lenart 
Spracovaná Územnoplánovacia dokumentácia obce Zborov: 
Spracovateľ ÚPN-O Zborov: 
Ing. arch. Ivan Vook, AA SKA, ENVIO, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, 2010 
Územný plán obce Zborov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zborove uznesením č. A3.1/2011 zo dňa 24.2.2011. 
Záväzná časť Územného plánu obce Zborov je vyhlásená VZN obce č. 1/2011. 
Spracovateľ ZaD č. 1 ÚPN-O Zborov: 
Ing. arch. Václav Hochmuth, AA SKA, ENVIO, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, 2018 
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zborov boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Zborove uznesením č. 41.6/2021 zo dňa 
7.12.2018 Záväzná časť ÚPN-O Zborov bola vyhlásená VZN obce č.2/2018. 

Dôvody obstarávania ÚPD „Zmeny a doplnky č.2/2021 Územného plánu obce Zborov“ 
Obec Zborov má tohto času platný Územný plán obce. Zadanie ÚPN obce Zborov bolo spracované v roku 2007 
(spracovateľ AMA– ateliér Prešov) a schválené Obecným zastupiteľstvom v Zborove dňa 14. decembra 2007 uznesením 
číslo B-8.10/2007, v súlade so stanoviskom Krajského stavebného úradu v Prešove, odboru územného plánovania číslo 
2007–996/4047–002 zo dňa 16. Novembra 2007 k posúdeniu návrhu zadania pre spracovanie Územného plánu obce 
Zborov. 
Územný plán obce Zborov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zborove uznesením č. A3.1/2011 zo dňa 24.2.2011. 
Záväzná časť ÚPN-O Zborov bola vyhlásená VZN obce č.. A3.1/2011 zo dňa 24.02.2011. Záväzná časť Územného plánu 
obce Zborov je vyhlásená VZN obce č. 1/2011. (Spracovateľ: Ing. arch. Ivan Vook, AA SKA, ENVIO, s.r.o., Levočská 2, 080 01 
Prešov, 2010) 
Od schválenia Územného plánu obce Zborov boli schválené zmeny a doplnky: 
- Zmeny a doplnky č.1/2011 ÚPN-O Zborov, schválené Obecným zastupiteľstvom v Zborove uznesením č. 41.6/2021 zo 
dňa 7.12.2018 Záväzná časť Z a D č.1/2011 ÚPN-O Zborov bola vyhlásená VZN obce č.2/2018. (Spracovateľ: Ing. arch. 
Václav Hochmuth, AA SKA, ENVIO, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, 2018) 
Na základe potreby zmien v priestorovom usporiadaní niektorých lokalít tam, kde sa to pôvodným riešením územného 
plánu nepredpokladalo a na základe aktuálnej požiadavky a dopytu, obec Zborov ako orgán územného plánovania zadala 
vypracovanie Zmien a doplnkov č.2/2021 ÚPN-O Zborov. 
Dôvodom obstarania ÚPD „Zmeny a doplnky č.2/2021 ÚPNO Zborov“ bolo príslušné uznesenie Obecného zastupiteľstva, 
ktorým súhlasilo v stanovenom rozsahu so spracovaním ÚPD „Zmeny a doplnky č.2/2021 ÚPNO Zborov“. K zmenám došlo 
predovšetkým vo využití funkčných plôch a to bývania, športu a občianskeho vybavenia v hraniciach zastavaného územia k 
1.1.1990. 

Hlavné ciele riešenia 
Cieľom riešenia ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O Zborov“ je aktualizovať schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s 
aktuálnymi potrebami jej územného rozvoja, najmä s potrebou vykonania jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami, v zmysle § 8g zákona 330/1991 Z.b. o 
pozemkových úpravách. 
Aktualizácia Územného plánu obce Zborov v určenom rozsahu nie je v rozpore so zadávacím dokumentom pre ÚPN obce 
Zborov. 
Návrh nových funkčných plôch vyplynul z aktuálnej požiadavky a dopytu a funkčné zmeny jednotlivých plôch sú riešené 
predovšetkým v priamej nadväznosti na plochy obdobnej funkcie podľa platného územného plánu, respektíve pôvodné 
funkcie vhodne dopĺňajú. 

Predmet Zmien a doplnkov č.2 /2021 ÚPNO Zborov 
Predmetom riešenia ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O Zborov“ je : 
- zmena funkčnej plochy rodinných domov (pôvodne lokalita rodinných domov L9) a plochy zelene rodinných domov na 
plochu bytových domov (navrhovaná lokalita bytových domov L11) 
- zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov na plochu rodinných domov (navrhované lokality rodinných domov 
L12, L13, L15) 
- zmena funkčnej plochy rodinných domov (pôvodne lokalita L7) a plochy zelene rodinných domov na plochu rodinných 
domov (navrhovaná lokalita rodiných domov L14)- rozšírenie a zväčšenie pôvodnej lokality rodinných domov L7 a jej 
nahradenie lokalitou rodinných domov L14 
- zmena funkčnej plochy rodinných domov na funkčnú plochu občianskeho vybavenia L16 
- zmena funkčnej občianskeho vybavenia a plochy TVÚ ( P11 ) na plochy športu L17 
- zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov na funkčnú plochu športu L18 
- zmena polohy čerpacej stanice L19 

Súlad riešenia ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPNO Zborov“ so Zadaním pre ÚPNO Zborov 
a s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou 
Riešenie ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O Zborov“ je v súlade so schváleným Zadaním územného plánu obce Zborov tak, ako 
ho v roku 2007 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo B-8.10/2007 a vychádza z koncepcie a princípov riešenia 
súčasného Územného plánu obce Zborov. Navrhované riešenie je zároveň v súlade s nadradenou územnoplánovacou 
dokumentáciou, ktorou je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja. Regulatívy, vyplývajúce pre katastrálne územie 
obce Zborov z riešenia platného Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, schváleného uznesením 
Zastupiteľstva PSK č.268/2019 zo dňa 26.08.2019, ktorého Záväzná časť je vyhlásená VZN PSK č. 77/2019 s účinnosťou od 
06.10.2019, nemajú priamy vplyv na priestorový rozvoj navrhovaných lokalít riešených v ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O 
Zborov“ 

Zoznam použitých podkladov 
Pri vypracovaní ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O Zborov“ boli použité tieto podklady: 
- Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 
- Zadanie pre Územný plán obce Zborov 
- Územný plán obce Zborov, schválený Obecným zastupiteľstvom v Zborove uznesením č. A3.1/2011 zo dňa 24.2.2011. 
Záväzná časť Územného plánu obce Zborov je vyhlásená VZN obce č. 1/2011. 
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- Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zborov boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Zborove uznesením č. 41.6/2021 zo dňa 
7.12.2018 Záväzná časť ÚPN-O Zborov bola vyhlásená VZN obce č.2/2018. 
- Zoznam prieskumných území k 01.07.2020- Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a 
prírodných zdrojov 

Návrh Riešenia ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O Zborov“ 
Návrh ÚPD „Z a D č.2/2021 ÚPNO Zborov“ rieši nasledovné zmeny funkčného využitia plôch a ich priestorového 
usporiadania: 
Lokalita 11 ( Zákutie 1 ): Lokalita 11 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy rodinných domov (pôvodne lokalita rodinných domov L9) 
a plochy zelene rodinných domov- 3 700 m2 na plochu bytových domov. Navrhovaná zmena funkčného 
využitia plochy RD na plochy BD vytvára podmienky na umiestnenie cca 18 bytov v bytových domoch 
Lokalita 12 ( Zákutie 2 ): Lokalita 12 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov- 25 175 m2 na funkčnú plochu 
rodinných domov. Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy zelene RD na funkčnú plochu RD 
vytvára podmienky na umiestnenie cca 50 RD vrátane vnútroareálových prístupových ciest. 
Lokalita 13 ( Zákutie 3 ): Lokalita 13 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov- 4 000 m2 na funkčnú plochu 
rodinných domov. Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy zelene RD na funkčnú plochu RD 
vytvára podmienky na umiestnenie cca 9 RD, prístupných z existujúcej miestnej cesty. 
Lokalita 14 (Zákutie 4 ): Lokalita 14 sa nachádza JZ od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov a plochy rodinných domov L7, 
vrátane výhľadovej plochy RD LV2 - 20 147 m2, na funkčnú plochu rodinných domov. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia plochy zelene RD na funkčnú plochu RD vytvára podmienky na umiestnenie 
cca 50 RD. V rámci lokality je navrhnuté dopravné prepojenie s lokalitou L15 miestnou cestou funkčnej 
triedy C3, MO 5/30 vrátane premostenia potoka Kamenec 
Lokalita 15 ( Krátka rad 3): Lokalita 15 sa nachádza JZ od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy sprievodnej-líniovej zelene 4 815 m2 na funkčnú plochu 
rodinných domov. Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy sprievodnej-líniovej zelene na 
funkčnú plochu rodinných domov vytvára podmienky na umiestnenie cca 7 RD 
Lokalita 16: Lokalita 16 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy rodinných domov- 1 345 m2 na funkčnú plochu občianskeho vybavenia. 
Navrhovaná zmena funkčnej plochy bytových domov na funkčnú plochu občianskeho vybavenia vytvára podmienky pre 
umiestnenie zariadení maloobchodu, kultúry, osvety a základnej zdravotnej starostlivosti. 
Lokalita 17: Lokalita 17 sa nachádza J od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy občianskeho vybavenia a technického vybavenia ( P11 ) - 1 280 m2 na 
funkčnú plochu športu. Navrhovaná zmena funkčnej plochy občianskeho vybavenia a technického vybavenia ( P11 ) na 
funkčnú plochu športu vytvára podmienky pre umiestnenie zaradení každodenných športových aktivít detí a mládeže. 
Lokalita 18: Lokalita 18 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov- 4 035 m2 na funkčnú plochu športu. Navrhovaná 
zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov na funkčnú plochu športu vytvára podmienky na umiestnenie otvorených 
a krytých športových zariadení pre staršiu mládež a dospelých. 
Lokalita 19: Lokalita 19 sa nachádza JZ od centra obce, v zastavanom území obce k 1.1.1990. Predmetom zmeny je: Zmena 
polohy čerpacej stanice ČS smerom na východ od pôvodného návrhu. Zmena je podmienená návrhom miestnej cesty 
funkčnej triedy C3, MO 5/30, vrátane premostenia potoka Kamenec 

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
Strategický dokument, ktorým je ÚPD „Z a D č. 2 ÚPN obce Zborov“ nemá priamy vplyv na životné prostredie. Nepriamy 
pozitívny vplyv na životné prostredie obce majú regulatívy záväznej časti Územného plánu obce, určujúce neprípustné 
funkčné využitie jednotlivých fumkčných plôch z dôvodu ochrany životného prostredia obce. 

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:          
Strategický dokument, ktorým je ÚPD „Z a D č. 2 ÚPN obce Zborov“ nemá vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

Vplyv na chránené územia: 
Strategický dokument, ktorým je ÚPD „Z a D č. 2 ÚPN obce Zborov“ a jeho implementácia nebude mať vzhľadom na 
polohu územia ktoré je predmetom návrhu zmien a doplnkov, vplyv na územie zaradené do súvislej európskej siete 
chránených území NATURA 2000 – SKUEV 0754 Stebnická Magura. 

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 
Možným rizikom súvisiacim s uplatňovaním strategického dokumentu, ktorým je ÚPD „Z a D č. 2 ÚPN obce Zborov“ je 
predimenzovanie, resp. poddimenzovanie rozsahu funkčnýc plôch a kapacít technického vybavenia územia v závislosti na 
reálnom tempe územného rozvoja vymedzenej časti obce Zborov 

           V zákonom stanovenom termíne v súlade s § 6 ods.6 zákona o EIA a do vydania tohto rozhodnutia doručili 
príslušnému orgánu písomné stanoviska tieto subjekty:     

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy stanovisko č.4074/2022-5.3 15302/2022 zo dňa 
11.3.2022  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na 
základe Vášho oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Zborov“ Vám podľa § 
15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

Page 4 of 8Podanie.html

20. 6. 2022http://informatik3:82/RK3/Attachments/ShowAtt?Token=CBB7DBC0-6EFD-48CF-A...



predpisov a § 6 ods. 6 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zasiela nasledovné stanovisko: 

1. V katastrálnom území obce Zborov (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov. 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: 

Pravdepodobná environmentálna záťaž 
1. 
Názov EZ: BJ (033) / Zborov - obaľovačka 
Názov lokality: obaľovačka 
Druh činnosti: obaľovačka bitúmenových zmesí 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 

Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná / rekultivovaná lokalita 
1. 
Názov EZ: BJ (034) / Zborov – skládka TKO 
Názov lokality: skládka TKO 
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou ( K 35 – 65 ) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia 
územia. 

3. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Stabilizovaná 
svahová deformácia pravdepodobne vznikla vplyvom výverov podzemnej vody, vztlakových účinkov podzemných vôd plus 
bočná, hĺbková erózia, abrázia. Svahová deformácia môže čiastočne zasahovať aj do intravilánu obce. Nestabilné je aj 
bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie potenciálnych 
zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi 
zásahmi, 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 a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra Bratislava (http://apl.geology. sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o 
zaregistrovaných svahových deformáciách: 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. Stredné radónové riziko môže negatívne 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

5. 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 
radónové 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 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z 
prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Prešov stanovisko č. 04489/2022/DUPaZP-2 zo dňa 8.3.2022 
(uvádzame v skrátenom znení) 

Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja 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 Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorých je 
potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti. 

Krajský pamiatkový úrad Prešov, stanovisko č. KRUPO-2022/5314-2/17329/HU zo dňa 4.3.2022 (uvádzame v skrátenom 
znení) 

Krajský pamiatkový úrad Prešov s návrhom územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnky 
č. 2 Územného plánu obce Zborov“, ktorý vypracoval ateliér OLEJAR architekti, s.r.o., Bardejov 
v novembri 2021 súhlasí pri dodržaní podmienky, že uvedené pripomienky, požiadavky a podklady Krajského 
pamiatkového úradu Prešov, ktoré boli obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie, Obci Zborov, zaslané 
stanoviskom č. PUPO- 2022/4650-2/16446/HU zo dňa 25. 02. 2022, budú doplnené, aktualizované a zohľadnené v 
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strategickom dokumente. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove, stanovisko č. BJ/2022/59-27/1289 zo dňa 4.3.2022 (uvádzame v 
skrátenom znení) 
Po preštudovaní predmetnej dokumentácie zverejnenej na www.enviroportal.sk sa Vám v súlade s § 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 a § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto stanovisko: 
K oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov“ 
nie sú žiadne pripomienky. 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja, stanovisko č. OU-PO-OSZP1-2022/027974-002, zo dňa 9.5.2022 (uvádzame v skrátenom znení) 
Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 4 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 v spojitosti s § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“), podľa § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 67 písm. f) zákona OPaK vydáva v etape zisťovacieho 
konania k navrhovaným zmenám strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2021 ÚPN obce Zborov“ toto záväzné 
stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona OPaK. 
V procese zisťovacieho konania vedeného o strategickom dokumente je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny 
kritériom rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s národným 
alebo medzinárodným štatútom ochrany. 
Po oboznámení sa s dokumentáciou oznámenia o strategickom dokumente, ktorým je navrhovaná územnoplánovacia 
dokumentácia „Zmeny a doplnky č. 2/2021 ÚPN obce Zborov“ (november 2021), okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že 
na navrhovaných funkčných plochách (označených ako lokality č. 11 až 19), ktoré sú riešené v zmenách a doplnkoch 
č.2/2021 ÚPN obce Zborov, sa nenachádzajú ani do nich nezasahujú plochy území európskej sústavy chránených území 
Natura 2000 a chránených území národnej siete SR. 
Okresný úrad v sídle kraja konštatuje: 
1. pre lokality, riešené v dokumentácii zmeny strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2021 ÚPN obce Zborov“, 
platí 1. stupeň ochrany podľa zákona OPaK; 
2. nepredpokladá sa, že by navrhované zmeny strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2021 ÚPN obce Zborov“ 
významne ovplyvnili najbližšie lokality Natura 2000 alebo chránené územia národnej siete. 
3. okresný úrad v sídle kraja vydal k navrhovaným zmenám strategického dokumentu z hľadiska záujmov ochrany prírody 
a krajiny záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK, v ktorom si uplatnil pripomienky voči niektorým 
navrhovaným funkčným plochám vo vzťahu k ochrane prírodného prostredia. Toto záväzné stanovisko je priložené i v 
prílohe. 
Okresný úrad v sídle kraja nepožaduje posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa § 9 zákona EIA. 

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie 

a)  Úsek štátnej vodnej správy: stanovisko č.OÚ-BJ-OSZP-2022/003669-002 zo dňa    
10.3.2022 (uvádzame v skrátenom znení) 

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej 
správy súhlasil s návrhom zmien uvedených v návrhu Územnoplánovacej dokumentácii „Zmeny a doplnky č.2 Územného 
plánu obce Zborov“ a odporúča, aby Obec Zborov v súlade s § 26 ods. 3 stavebného zákona a § 11 ods. 4 písm. c) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválila Návrhy zmeny Územnoplánovacej 
dokumentácii „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Zborov“ za týchto podmienok: 
1. V rámci priestorového usporiadania navrhovanej zmeny využitia územia L-14, L-15, L-19( zvlášť pri lokalite L-19 kde je 
uvažovaná CS na PHM) požadujeme rešpektovať vymedzený - 10 m pás od brehovej čiary pozdĺž vodohospodársky 
významného toku Kamenec, podľa ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona, z dôvodu zabezpečenia výkonu správy 
vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení. 
2. Požadujeme striktne dodržať podmienky stanovené v kapitole 10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného 
technického vybavenia. 
Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

b) Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, stanovisko č. OÚ-BJ-OSZP-2022/003526-002 zo dňa 12.4.2022 (uvádzame v 
skrátenom znení) 

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany   
ovzdušia  nemá pripomienky k predloženému  strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce 
Zborov“ . 

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, stanovisko č. OÚ-BJ-OCDPK 2022/003498-002 
zo dňa 28.4.2022 (uvádzame v skrátenom znení) 

Hlavným dôvodom pre obstaranie ZaD 02 je zmeniť alebo rozšíriť funkčné plochy zelene rodinných domov alebo plochy 
rodinných domov na funkčné plochy RD, bytových domov, športu a plochy občianskeho vybavenia. 
Návrh ÚPD ZaD 02 rieši nasledovné zmeny funkčného využitia plôch a ich priestorového usporiadania. 
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Lokalita 11 ( Zákutie 1 ): 
Lokalita 11 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce. 
Predmetom zmeny je zmena funkčnej plochy rodinných domov (pôvodne lokalita rodinných domov L9) a plochy zelene 
rodinných domov na plochu bytových domov. Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy RD na plochy BD vytvára 
podmienky na umiestnenie cca 18 bytov v bytových domoch. 
K navrhovanej zmene máme nasledovné pripomienky. 
Parcely dopravne sprístupniť na existujúcu miestnu cestu prostredníctvom vhodne situovaného pripojenia k bytovým 
domom. V rámci zmeny riešiť aj odstavnú plochu pre osobnú dopravu v zmysle STN 73 6110 a 73 6056/O1.  
Lokalita 12 ( Zákutie 2 ):  
Lokalita 12 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je zmena funkčnej plochy zelene 
rodinných domov na funkčnú plochu rodinných domov. Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy zelene RD na 
funkčnú plochu RD vytvára podmienky na umiestnenie cca 50 RD vrátane vnútroareálových prístupových ciest.  
Dopravné napojenie bude riešené v rámci pozemkových úprav.  
K navrhovanej zmene máme nasledovné pripomienky.  
Parcely dopravne sprístupniť na nadradenú cestnú sieť prostredníctvom vhodne situovaných miestnych ciest po vykonaní 
pozemkových úprav, ktoré budú podliehať novému odsúhlaseniu v rámci zmien UPN O Zborov alebo UPN zóny. 
Dopravné napojenie lokality na existujúcu miestnu cestu žiadame riešiť v zmysle STN 73 6110 a STN 73 6102.  
Taktiež je potrebné podmieniť kolaudáciu rodinných domov kolaudáciou týchto prístupových ciest.  
Lokalita 13 ( Zákutie 3 ):  
Lokalita 13 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je zmena funkčnej plochy zelene 
rodinných domov na funkčnú plochu rodinných domov. Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy zelene RD na 
funkčnú plochu RD vytvára podmienky na umiestnenie cca 9 RD, prístupných z existujúcej miestnej cesty.  
K dopravnému napojeniu lokality na existujúcu miestnu cestu nemáme pripomienky. Uvedenú zmenu je však potrebné 
zosúladiť s UP Prešovského samosprávneho kraja s ohľadom na ochranné pásmo navrhovanej železnice, ktorá je situovaná 
v uvedenom priestore. 
Lokalita 14 (Zákutie 4 ): 
Lokalita 14 sa nachádza JZ od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je zmena funkčnej plochy zelene 
rodinných domov a plochy rodinných domov L7, vrátane výhľadovej plochy RD LV2, na funkčnú plochu rodinných domov. 
Navrhovaná zmena funkčného využitia plochy zelene RD na funkčnú plochu RD vytvára podmienky na umiestnenie cca 50 
RD. V rámci lokality je navrhnuté dopravné prepojenie s lokalitou L15 miestnou cestou funkčnej triedy C3, MO 5/30 
vrátane premostenia potoka Kamenec. 
K navrhovanej zmene máme nasledovné pripomienky. 
Parcely dopravne sprístupniť na nadradenú cestnú sieť prostredníctvom vhodne situovaných miestnych ciest po vykonaní 
pozemkových úprav, ktoré budú podliehať novému odsúhlaseniu v rámci zmien UPN O Zborov alebo UPN zóny. Výstavbu 
miestnych ciest a ich dopravné napojenie na existujúcu miestnu cestu triedy žiadame riešiť v zmysle STN 73 6110 a STN 
73 6102. 
Taktiež je potrebné podmieniť kolaudáciu rodinných domov kolaudáciou týchto prístupových ciest. 
Lokalita 15 ( Krátky rad 3): 
Lokalita 15 sa nachádza JZ od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je zmena funkčnej plochy 
sprievodnej-líniovej zelene na funkčnú plochu rodinných domov. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na umiestnenie 
cca 7 RD. 
K dopravnému riešeniu lokality nemáme pripomienky. Výstavbu miestnej cesty a jej dopravné napojenie na existujúcu 
miestnu cestu triedy žiadame riešiť v zmysle STN 73 6110 a STN 73 6102. 
Lokalita 16:  
Lokalita 16 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je zmena funkčnej plochy 
rodinných domov na funkčnú plochu občianskeho vybavenia. Navrhovaná zmena funkčnej plochy bytových domov na 
funkčnú plochu občianskeho vybavenia vytvára podmienky pre umiestnenie zariadení maloobchodu, kultúry, osvety a 
základnej zdravotnej starostlivosti.  
Lokalita 17:  
Lokalita 17 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je zmena funkčnej plochy 
občianskeho vybavenia a technického vybavenia ( P11 ) na funkčnú plochu športu. Navrhovaná zmena funkčnej plochy 
občianskeho vybavenia a technického vybavenia ( P11 ) na funkčnú plochu športu vytvára podmienky pre umiestnenie 
zaradení každodenných športových aktivít detí a mládeže.  
Lokalita 18:  
Lokalita 18 sa nachádza JV od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je: Zmena funkčnej plochy 
zelene rodinných domov na funkčnú plochu športu. Navrhovaná zmena funkčnej plochy zelene rodinných domov na 
funkčnú plochu športu vytvára podmienky na umiestnenie otvorených a krytých športových zariadení pre staršiu mládež a 
dospelých.  
K navrhovaným zmenám pod č. 16, 17a 18 máme nasledovné pripomienky.  
V rámci uvedených lokalít žiadame zriadiť parkovacie plochy v kapacite podľa uvažovaných aktivít v zmysle STN 73 6110. 
Veľkosť stojísk a ich usporiadanie riešiť v zmysle STN 73 6056. 
Taktiež je potrebné riešiť zastávku MHD v zmysle STN 73 6425 a pešiu dostupnosť k týmto lokalitám. 
Lokalita 19: 
Lokalita 19 sa nachádza JZ od centra obce, v zastavanom území obce. Predmetom zmeny je zmena polohy čerpacej 
stanice ČS smerom na východ od pôvodného návrhu. Zmena je podmienená návrhom miestnej cesty funkčnej triedy C3, 
MO 5/30, vrátane premostenia potoka Kamenec. 
K navrhovanej zmene nemáme pripomienky. 
Pri realizácii všetkých zámerov, ktorých výstavbou bude dotknutá dopravná sieť, je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné 
STN (73 6110, 73 6102, 01 8020, 73 6425, 73 6056). Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie je potrebné odsúhlasiť s 
príslušným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty (Obec Zborov) a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v 
Bardejove, okresným dopravným inšpektorátom. 

Obec Zborov 
Obec Zborov, ako orgán územného plánovania týmto potvrdzuje, že Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a 
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doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov“ bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Zborov -  dňa 17.2.2022  zvesené 
bolo dňa 24.5.2022 
Pripomienka zo strany verejnosti bola jedna - od pána Petra Balona - nakoľko sa však netýkala vymedzeného územia, 
ktoré tieto zmeny a doplnky ÚP riešia, bola vyriešená  tak, že bola posunutá ako podnet do zmien a doplnkov ÚP č. 3, 
ktoré sa začnú spracovávať cca v júli 2022. 

Zo strany verejnosti neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. 

Ďalšie dotknuté orgány sa v stanovenej lehote nevyjadrili preto berieme ich stanoviská bez pripomienok. 

Záver 

        Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy pre posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil oznámenie strategického dokumentu z hľadiska jeho povahy a 
rozsahu, miesta vykonávania, najmä na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.3 zákona EIA, významu 
očakávaných vplyvov na životné prostredie, na stanoviska podľa § 6 ods.6 vrátane verejnosti a výsledky konzultácii 
vykonaných podľa § 63 a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.                                                                                                                                                        

         Na okresný úrad bolo doručených celkovo 9 stanovísk, z toho 7 stanovísk bolo doručených v termíne, 2 stanoviská 
boli doručené po termíne.  5 súhlasných bez pripomienok a 4 stanoviská boli s pripomienkami. Ostatné subjekty sa 
nevyjadrili do doby vydania predmetného rozhodnutia. 

        Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán v zmysle zákona EIA pri 
konečnom rozhodovaní zvažoval všetky písomné stanoviska doručené v priebehu zisťovacieho konania, v ktorých ani 
jeden z oslovených subjektov nevzniesol námietky takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie 
strategického dokumentu. 
         Na základe vyššie uvedeného, ako aj s prihliadnutím na § 7 ods. 4 zákona EIA s použitím kritérií pre zisťovacie 
konanie podľa prílohy č.3, okresný úrad rozhodol, že predložený strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať podľa 
zákona o EIA. 

        Ak sa zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom 
dokumente, je ten kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom 
uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti 
podľa osobitných predpisov. 

Upozornenie : Podľa § 7 ods.7 zákona, 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. 

Ing. Ľubomír Derco
vedúci

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, Ľ. Štúra  1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Obec Andrejová, Andrejová 39, 086 37 Andrejová, Slovenská republika
Obec Chmeľová, Chmeľová 164, 086 33 Chmeľová, Slovenská republika
Obec Smilno, Smilno 194, 086 33 Smilno, Slovenská republika
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Stebník, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, Slovenská 
republika
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 
92 Prešov, Slovenská republika

Doručuje sa

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10327
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