OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI
Štefánikovo námestie

O ŽIVOTNÉ
5,05201

PROSTREDIE

Spišská Nová Ves

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z., v zmysle § 56
písm. b) zákona NR SR č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente
Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 4/2018, ktoré predložil obstarávateľ
Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany, IČO: 00691721
po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument "Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky
4/2018", ktorý rieši zmenu funkčného využívania územia plôch verejnej zelene na plochy so
zmiešanými funkciami zelene a občianskeho vybavenia, na pozemku parc. č. C-KN 1315/1 O,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Smižany, pri kultúrnom dome, v centrálnej
časti obce Smižany

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

a o zmene

Pri schvaľovaní
strategického
dokumentu podľa osobitných predpisov zohľadniť
požiadavky uvedené v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov
k oznámeniu o strategickom dokumente.

Obstarávateľ, Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany, IČO:
00691721 predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len "OÚ Spišská Nová Ves") 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") dňa 25.05.2018 oznámenie o strategickom dokumente "Územný
plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 4/2018".

Uvedený strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Spišská Nová
Ves vykonal podľa § 7 zákona. Plánovaný strategický dokument je pripravovaný pre oblasť
územného plánovania resp. využívania územia uvedený v § 4 ods. 2 zákona.
Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov Územného plánu obce Smižany je stanoviť
zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v nadväznosti na
okolité územie.
Navrhovaná zmena územného plánu obce mení pôvodnú funkciu plôch verejnej zelene na
plochy so zmiešanými funkciami zelene a občianskeho vybavenia. Touto zmenou územnoplánovacej dokumentácie vzniká možnosť realizácie doplnkových funkcii obohacujúcich
centrum obce o drobné služby občerstvovacieho či obslužného charakteru viažucich sa na
rekreačný a oddychový charakter prostredia (predajné kiosky, spev nené plochy pre kultúrne
vystúpenia, vonkajšie fitnes plochy, ako aj stavby trvalého charakteru ako sú drobné kaviarne,
cukrárne, bufety a podobne). Navrhovaná zmena sa týka pozemku parc. č. C-KN 1315/1 O v k. ú.
Smižany, ktorý je evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria. Uvedená parcela je verejným
parkom a čiastočne aj verejnými plochami pri bytových domoch a kultúrnom dome. Navrhovaná
zmena formou doplnenia záväzných regulatívov pripúšťa možnosť obohatiť centrálny park
v obci o doplnkové funkcie pri akceptácii existujúcej vzrastlej zelene s celkovým záberom plôch
nepresahujúcim 300 m2 zastavanej plochy stavbou, čo predstavuje 3 % plochy parcely verejnej
zelene, pri výške zástavby s jedným nad zemným podlažím.
Navrhovaná zmena nevytvára výrazné riziká pre kvalitu životného prostredia v obci a nemá
podstatný vplyv na rozvojové koncepcie obce.
Výstupom bude územnoplánovaci a dokumentácia obce - zmena funkčného využitia územia
s miestnym dosahom v zmysle zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MŽP SR Č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Nadradenou dokumentáciou je Územný plán veľkého územného celku Košického kraja
ajeho Zmeny a doplnky, schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2017.
V rámci zisťovacieho konania OÚ Spišská Nová Ves zaslal oznámenie podľa 6 ods. 2
zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci
a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny,plan-obce-smizany-zmeny-doplnky-4-20
18 spolu s oznámením miesto a čas konania konzultácie
podľa zákona.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Spišská Nová Ves svoje písomné
stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente tieto subjekty:
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového
2018/007253 zo dňa 31.05.2018

riadenia,

stanovisko

Č.

OU-SN-OKR-

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, stanovisko
SNl-586-010/2018
zo dňa 07.06.2018

Č.

ORHZ-

Ako dotknutý orgán po preštudovaní strategického dokumentu z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán
vydal stanoviská za jednotlivé zložky životného prostredia
a) úsek štátnej vodnej správy, stanovisko Č. OU-SN-OSZP-2018/007932-2
zo dňa 05.06.2018
K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente z vodohospodárskeho
hľadiska
nemá pripomienky.

b) úsek odpadového hospodárstva,
stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/007721-2
zo dňa
12.6.2018
K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska záujmov sledovaných
štátnou správou odpadového hospodárstva nemá pripomienky.
Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový
2018/007274-2-Ku zo dňa 30.5.2018

a lesný odbor, stanovisko

č. OU-SN-PLO-

K oznámeniu o strategickom dokumente a to vo vzťahu k posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie oznamuje, že príslušným na vydanie stanoviska k územným plánom je Okresný úrad
Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, stanovisko č. OU-KE-OSZPI-2018/028972
zo
dňa 05.06.2018
Ako dotknutý orgán vydal nasledovné stanovisko za štátnu správu prírody a krajiny:
Predmetné zmeny územnoplánovacej dokumentácie sú lokalizované v území s prvým stupňom
ochrany v zmysle zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a netýkajú sa žiadneho z území patriacich do európskej sústavy NA TURA 2000 ani
chránených území z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody.
Nepredpokladá, že predmetná zmena by mala predstavovať významný negatívny vplyv na
životné prostredie,
a preto nepožaduje z hľadiska ochrany prírody strategický dokument
"Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 4/2018" posudzovať podľa zákona.
Úrad Košického
12.06.2018

samosprávneho

kraja, stanovisko

Č.

4759/2018/0RRÚPŽPI18592

zo dňa

Hlavným cieľom Zmien a doplnkov územného plánu obce je stanoviť zásady a regulatívy
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v nadväznosti na okolité územie.
V návrhu je navrhovaná zmena plôch verejnej zelene na plochu so zmiešanými funkciami zelene
a občianskeho vybavenia. Neodporúča výstavbu zariadenia občianskej vybavenosti na úkor
vzrastlej stromovej zelene. S navrhovanom zmenou súhlasí za podmienky uchovania zelene bez
výrubu stromov.
Žiada rešpektovanie nadradenej územnoplánovacej dokumentácie t.j. Zmien a doplnkov ÚPN
VÚC Košického kraja, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2017. V prípade ak
budú jednotlivé navrhnuté stavby a činnosti podliehať posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie, žiada tieto konkrétne zámery posúdiť v súlade so zákonom Č. 24/2006 Z. z.
Pripomína, že cestná infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest
KSK a pre každý zásah do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný
súhlas vlastníka.
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy
stanovisko Č. OU-SN-OCDPK-2018/008240
zo dňa 13.06.2018

a

pozemných

komunikácií,

Z pohľadu nimi sledovaných záujmov, ako cestného správneho orgánu pre cesty II/536, IIII3201
a III/3250, ktoré prechádzajú obcou nemá námietky, za predpokladu:
rozvojové zámery obce budú v súlade s návrhmi, cieľmi a prioritami programu rozvoja
Košického samosprávneho kraja,
v súvislosti s rozširovaním ekonomických aktivít, ako aj pri prípadných uvažovaných
nových resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych resp. účelových komunikácií požaduje,
aby ich dopravné napojenie rešpektovalo jestvujúcu cestnú sieť a bolo prevedené v súlade
s cestným zákonom a výstavba komunikácií bola v súlade s STN 736110

pri riešení parkovacích plôch, vjazdov, pripojení na cestu II./III. triedy, chodníkov,
autobusových zastávok, cestnej zelene a prípadnom zásahu do ochranného pásma ciest
postupovať v súlade s platnými ustanoveniami cestného a stavebného zákona a v príprave
spolupracovať s okresným úradom a s ORPZ - ODI Spišská Nová Ves.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Č. HŽP-3585111 07/2018-3733/2018
zo dňa 20.06.2018

v Spišskej

Novej

V si, stanovisko

Strategický dokument "Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 4/2018" nie je v rozpore
s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia ustanovenými zákonom Č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Smižany, stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Č. 10113/2018/Bg zo dňa
13.06.2018
Obec Smižany, zastúpená starostom obce Ing. Michalom Kotradym, nemá k strategickému
dokumentu pripomienky a nevyžaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona.
Obec Smižany, ako dotknutá obec informovala verejnosť a zverejnila oznámenie o strategickom
dokumente "Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 4/2018" na internetovej stránke a na
úradnej tabuli dňa 08.06.2018.
Verejnosť sa počas zisťovacieho konania k oznámeniu o strategickom
nevyjadrila ani nezaslala OÚ Spišská Nová Ves žiadne pripomienky.

dokumente

osobitne

Zo stanovísk zainteresovaných orgánov nevyp1ynul predpoklad očakávaných vplyvov
strategického dokumentu "Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 4/2018" na životné
prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického
dokumentu.
Pripomienky, ktoré vyplynuli v rámci zisťovacieho konania zo stanovísk k oznámeniu sú
zahrnuté v závere tohto rozhodnutia a je potrebné zohľadniť ich v ďalšom procese konania
o schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.
OÚ Spišská Nová Ves v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaný strategický
dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu, najmä
jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou
dokumentáciou VÚC Košického kraja.
OÚ Spišská Nová Ves pri rozhodovaní prihliadal aj na kladné stanoviská
k oznámeniu o strategickom dokumente od zainteresovaných subjektov.

doručené

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované podstatnejšie vplyvy na životné
prostredie. Navrhovaná zmena nezasahuje do chránených území a nevytvára predpoklady
ekologických rizík v území. Negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladá
pri dodržaní limitov a regulatívov využitia územia. Navrhovanou zmenou nedôjde k záberu
poľnohospodárskej pôdy a nebude ovplyvnený existujúci dopravný systém v obci.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu
k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:
l.

Rešpektovať nadradenú dokumentáciu Územný plán veľkého územného celku Košického
kraja ÚPN VUC ajeho Zmeny a doplnky schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2017.

2.

Pre doplnenie a úpravu spôsobu využitia plochy parku verejnej zelene na výstavbu zariadení
občianskej vybavenosti zachovať a nepoškodzovať vzrasti ú stromovú zeleň, bez výrubu
stromov.

3.

Návrh verejného dopravného a technického vybavenia realizovať v súlade s platnými
ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších
predpisov.

4.

Cestná infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK
a pre každý zásah do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný
súhlas vlastníka.

5.

Jednotlivé činnosti, ktoré budú spÍňať kritéria pre posudzovanie vplyvov na životné
prostredie podľa zákona Č. 24/2006 Z. z., treba posúdiť pred rozhodnutím o ich umiestnení
alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov ak sa územné rozhodnutie nevydáva.

OÚ Spišská Nová Ves na základe uvedených skutočností a informácií obsiahnutých
v oznámení o strategickom dokumente, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných
subjektov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri vydávaní
rozhodnutia sa použili aj kritéria pre rozhodovanie podľa prílohy Č. 3 zákona /transpozícia príloh
č. III Smernice 2011192/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov
na životné prostredie/o

Podľa § 7 ods. 7 zákona Č. 24/2006 Z. Z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom.

Obstarávateľ:
1. Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341,053

11 Smižany

Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Komenského 52, 041 26 Košice
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,04001 Košice
5. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP,
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo
námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5,
05201 Spišská Nová Ves
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5,
05201 Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30,
05201 Spišská Nová Ves
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
12. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Duklianska 46,05201 Spišská Nová Ves
13. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknutá obec:
1. Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341,053

11 Smižany

