Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov
OU-SB-OSZP-2019/0084-030-Št/EIA

V Sabinove 21.1.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy pre životné prostredie podľa § 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 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov
na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), na základe oznámenia o strategickom
dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú.
Orkucany“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01
Sabinov, v zast. Ing. Peter Molčan, primátor mesta, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona o
posudzovaní vplyvov na ŽP, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské
ohrady v k.ú. Orkucany“

riešiaci nasledovné:
Zmenu plochu definovanej v platnom ÚPN-O ako plochu ostatnej zelene a TTP na
dvojúčelovú plochu protipovodňové opatrenia a ťažba štrkopieskov v lokalite
Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany
sa bude 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.
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Sabinov v zast. Ing. Peter Molčan, primátor mesta, Námestie
slobody 57, 083 01 Sabinov, predložil Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti
o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP”) dňa 3.7.2018 oznámenie o strategickom dokumente
„Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“.
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Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a
doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“ ( ďalej „ZaD 2016 “) je
aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), ktorá vyplynula z územnotechnických
zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu na základe predložených žiadostí a známych
podnetov na zmeny územného plánu.
Údaje o vstupoch
Vstupom pre spracovanie Územného plánu obce Sabinov, Zmeny a doplnky 2016, lokalita
Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave
podmienok v území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§ 19 stavebného zákona)
Údaje o výstupoch
Dokumentácia územného plánu obce obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné
časti riešenia. Záväzné časti v rozsahu podľa § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú rozhodujúcim
výstupom procesu obstarania tejto ÚPD.
ÚPN obce vytvára právny rámec na proporcionálny rozvoj priestorového usporiadania a
funkčného využitia katastrálnych území mesta Sabinov v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
predmetom zisťovacieho konania, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP.
V zmysle § 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP Okresný úrad Sabinov, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Sabinov“) zverejnil oznámenie o
strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské
ohrady v k.ú. Orkucany“ na webovom sídle MŽP SR
http://enviroportal. sk v časti
EIA/SEA
a zaslal oznámenie listom č. OU-SB-OSZP-2018/0693-02-Št/EIA zo dňa
10.7.2018 dotknutým orgánom, v ktorom požiadal o písomné stanoviská, v ktorých sa
dotknuté orgány môžu vyjadriť či sa strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Okresný úrad Sabinov požiadal dotknuté orgány, aby písomné stanoviská k uvedenému
oznámeniu v zmysle § 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP doručili najneskôr do 15 dní
od doručenia oznámenia na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov.
Následne Okresný úrad Sabinov zaslal listom č. OU-SB-OSZP-2018/0693-03-Št/EIA zo dňa
10.7.2018 oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016,
lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“ dotknutým obciam a zároveň vyzval v súlade s §
6 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na zverejnenie oznámenia formou informácie o
oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo
podobne spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky,
odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Súčasne všetky dotknuté obce uvedené
v rozdeľovníku boli požiadané v zmysle § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov aby ako
dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia
nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a taktiež
že oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia.
V predmetnom oznámení Okresný úrad Sabinov oznámil dotknutým, že pri svojom
rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 zákona i na písomné stanoviská a preto požiadal
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dotknutých aby sa písomne do 15 dní od doručenia oznámenia vyjadrili názor či sa strategický
dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Zároveň verejnosť bola oboznámená, že svoje písomné stanoviská môže doručiť Okresnému
úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01
Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.
Okresný úrad Sabinov na základe doručených stanovísk, ktoré boli doručené k vyššie
uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente v zákone stanovenej lehote od dotknutej
verejnosti, v súlade s ustanovením § 63 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP požiadal Mesto
Sabinov, ako obstarávateľa strategického dokumentu „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky
2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany “ o doplňujúce informácie k objasneniu
stanovísk a pripomienok v lehote 30 dní od dňa doručenia listu.
Obstarávateľ strategického dokumentu, Mesto Sabinov požiadalo tunajší úrad listom
č. 14867/2018 zo dňa 24.9.2018 o predĺženie lehoty na dobu 60 dní na doplňujúce informácie
k objasneniu stanovísk a pripomienok k strategickému dokumentu, z dôvodu množstva a
rozsahu pripomienok. Okresný úrad Sabinov žiadosti vyhovel, pričom Mesto Sabinov sa
k pripomienkam nevyjadrilo.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti
o životné prostredie svoje písomné stanoviská:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove č. 2018/02803-02/B.14SM zo dňa 31.8.2018
- Okresný úrad Sabinov, odbor krízového riadenia č. OU-SB-OKR-2018/00744-02 zo
dňa 23.7.2018
- Obvodný banský úrad v Košiciach č. 680-1636/2018 zo dňa 20.7.2018
- Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
- č. 16569/2018/ROP-002-P/31612 zo dňa 25.7.2018
- PSK, odbor regionálneho rozvoja, č. 05623/2018/DUPaZP-2 zo dňa 23.7.2018
- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-SB-OSZP-2018/0074702/ŠVS-Če zo dňa 27.7.2018
- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-SB-OSZP-2018/00782-02/SeŠSOO zo dňa 13.8.2018
- Krajský pamiatkový úrad Prešov č. KPUPO-2018/15188-2/60579/Onf zo dňa
30.7.2018
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej
správy č. 2395/2018-5.3, 39106/2018 zo dňa 30.7.2018
- Emil Marton, J. Záborského 15, 083 01 Sabinov zo dňa 24.7.2018
- Slavomír Hanzely, Mudroňova 14, 083 01 Sabinov zo dňa 27.7.2018
- Ing. Jaroslav Hanzely, Mudroňova 14, 083 01 Sabinov zo dňa 27.7.2018
- Marcel Slávik, združenie domových samospráv zo dňa 13. júla 2018
- Miloslav Novotný, Jarková 69, 083 01 Sabinov zo dňa 23.7.2018
- Konateľ Pavol Bečaver, Orkucany s.r.o., ul. Bernolákova 280, 083 01 Sabinov –
písomné stanovisko zo dňa 23.7.2018
- Jana Andrášová, rod. Martonová, Kvetná 28, 082 56 Pečovská Nová Ves, Marián
Marton, 17. novembra 59, 083 01 Sabinov, Ing. Gabriela Sokolová, rod. Martonová,
Komenského 25, 083 01 Sabinov zo dňa 26.7.2018
- Vladimír Maťáš, Jarková 34, 083 01 Sabinov zo dňa 23.7.2018
- Mgr. Jana Zajaková, 086 42 Osikov 12 zo dňa 27.7.2018
- Margita Pállová, Jarková 24, Orkucany zo dňa 23.7.2018
- Rastislav Matija, Kvetná 33, 083 01 Sabinov zo dňa 23.7.2018
- Ing. Vincent Mikula, Javorinská 25, 080 01 Prešov zo dňa 25.7.2018
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Emil Matija, Mudroňová 9, 083 01 Sabinov zo dňa 25.7.2018
Ján Petija, ul. Matice slovenskej 1, 083 01 Sabinov zo dňa 25.7.2018
Ing. Marek Matija, Jarková 61/A, 083 01 Sabinov zo dňa 23.7.2018
Mgr. Stanislav Palenčár, Kvetná 3, 083 01 Sabinov zo dňa 23.7.2018
Ing. Milan Matija, Prídavková 16, 083 01 Sabinov zo dňa 23.7.2018
Čergov – Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov – písomné stanovisko
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Čergov k strategickému dokumentu „Sabinov
ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“ zo dňa
23.7.2018
- Lesoochranárske zoskupenie VLK – písomné stanovisko Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK k strategickému dokumentu „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky
2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany“ zo dňa 23.7.2018
- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa č. OU-SBOSZP-2018/0747-02/ŠVS-Če zo dňa 27.7.2018
-

Vyhodnotenie
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho
konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska povahy a rozsahu
strategického dokumentu, miesta, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej
podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, zdravie
obyvateľstva a úrovne spracovania oznámenia.
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie vo vzťahu k zmene
plochy definovanej v platnom ÚPN-O ako plochu ostatnej zelene a TTP na dvojúčelovú
plochu protipovodňové opatrenia a ťažba štrkopieskov v lokalite Pivovarské ohrady v k.ú.
Orkucany, upozorňuje na potrebu hlbšie preskúmať a vyhodnotiť environmentálnu
citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá zmenou plochy s prihliadnutím na
súčasný stav využitia územia.
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na
informácie obsiahnuté v oznámení o strategickom dokumente, ako aj na stanoviská
zainteresovaných subjektov a verejnosti a s prihliadnutím, že sa jedná o problematickú
lokalitu a celkové výsledky zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť bude
posudzovaná podľa zákona.
Pripomienky zo stanovísk zainteresovaných subjektov a verejnosti budú zohľadnené
v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a budú predmetom ďalšieho konania podľa § 8
a nasledovných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj časový harmonogram určí
príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom a schvaľujúcim orgánom.

Záver

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, prihliadol na
kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP,
pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté
v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie obyvateľstva,
ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec
bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov.

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Rozdeľovník k rozhodnutiu č. OU-SB-OSZP-2019/0084-030-Št/EIA:
1. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
3. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 85,
083 01 Sabinov, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠSOH
4. Okresný úrad Prešov, odbor pozemkový a lesný, Masarykova 10, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov
10. Okresný úrad Sabinov, Odbor krízového riadenia, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1,
080 01Prešov
12. MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01 Košice
13. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
16. Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
17. Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
18. Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany
19. Obec Červená Voda, Červená Voda 28, 083 01 Sabinov
20. Obec Drienica 168, 083 01 Sabinov
21. Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Sabinov
22. Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 42/18, 08222 Šarišské Michaľany
23. Obec Jakovany, Jakovany 83, 083 01 Sabinov
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24. Obec Olejníkov, 082 57 Olejníkov
25. Emil Marton, J. Záborského 15, 083 01 Sabinov
26.Slavomír Hanzely, Mudroňova 14, 083 01 Sabinov
27. Ing. Jaroslav Hanzely, Mudroňova 14, 083 01 Sabinov
28. Ing. Milan Matija, Prídavková 16, 083 01 Sabinov
29. Miloslav Novotný, Jarková 69, 083 01 Sabinov
30. Konateľ Pavol Bečaver, Orkucany s.r.o., ul. Bernolákova 280, 083 01 Sabinov
31. Jana Andrášová, rod. Martonová, Kvetná 28, 082 56 Pečovská Nová Ves,
32. Marián Marton, 17. novembra 59, 083 01 Sabinov
33. Ing. Gabriela Sokolová, rod. Martonová, Komenského 25, 083 01 Sabinov
34. Vladimír Maťáš, Jarková 34, 083 01 Sabinov
35. Mgr. Jana Zajaková, 086 42 Osikov 12
36. Margita Pállová, Jarková 24, Orkucany
37. Rastislav Matija, Kvetná 33, 083 01 Sabinov
38. Ing. Vincent Mikula, Javorinská 25, 080 01 Prešov
39. Emil Matija, Mudroňová 9, 083 01 Sabinov
40. Ján Petija, ul. Matice slovenskej 1, 083 01 Sabinov
41. Ing. Marek Matija, Jarková 61/A, 083 01 Sabinov
42. Mgr. Stanislav Palenčár, Kvetná 3, 083 01 Sabinov
43. Ing. Milan Matija, Prídavková 16, 083 01 Sabinov
44. Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov, Tulčík 183, 082 13 Tulčík
45. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv Bratislava
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