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VRANOV NAD TOPIOU

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topl'ou

o U _VT-os zP -201 8 l 0067 23_029 Vranov n.T.
02.08.2018

ROz-HODNUTIE
okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti o Životné prostredie - ako

príslušný organ štátnej správy podla § 5, zák. á 52512003 Z.z. ,,o štátnej správe

starostlivosti o životné próstiedie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk.

predpisov, v spojení , § ss a § 56 zákona č,24t2OO6 Z.z. ,,o posudzovaní vplyvov na Životné

prosiredie a o zmene á doptnění niektorých zákonov", v znení neskorŠÍch PredPisov (d'alej aj

)aton rtn;, na základe oznámenia o Štrategickom dokumente ,,Zmeny a doPlnkY Č. 2
Úi"rny i'lan ouce Malá Domaša", ktorý predložil obstarávatel'- Obec Malá DomaŠa -

vydáva v Žmyste § 7 ods. 5 zákona po ukončení zist'ovacieho konania loto rozhodnutie :

Navrhovaný strategický dokument :

Názov Zmeny a doplnky é. 2 , Územný plán
obce Malá Domaša

oblast' územného plánovania
- strategický dokument pripravovaný pre oblast' územného plánovania

atebo-vyu}ivania územia, ktoný urěuje využitie malých území na miestnej

úrovni
resp.
- malá zmena strategického dokumentu pripravovaného pre oblasť

územného plánovania alebo využívania územia - zisťovacie konanie

charakter

umiestnenie : Prešovský
Vranov nad Topl'ou
Malá Domaša

Kraj .

Okres ,

Obec :

sa nebude posudzovat'

podl,a zákona č. 24t2o16 Z.z. ,,o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov", v znení neskorších predpisov.
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Zo stanovísk doruČených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne
PoŽiadavky vo vzt'ahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohtadnit,
v schval'ovacom procese podl'a osobitných predpisov :

' evidované skládky odpadov a svahové deformácie vyznačit' a dostatočne zohl'adniť
v územnoplánovacej dokumentácii

a

l

v strategickom dokumente vymedzit'ako riziko stavebného využitia územia - územie
s výskYtom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov a s výskytom stredného
radónovéh o rizika
doriešit' odkanalizovanie obce
Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre výstavbu stavieb, zariadení
a Činností je potrebné vypracovat' osobitné posúdenie pre návrh optimálnej úrovne
ochrany vód - odborne spósobilou osobou
strategický dokument upravit'v zmysle pripomienok :ít Okresný Úrad Vranov nad Topl'ou - OSZP - úsek odpadového hospodárstva

(bod7.2.)
fr okresný úrad Prešov - č. oU-Po-oszP2-2018to29997-oo2lzA (bod 11.)

ODÓVODNENlE
Obstarávatel'- Obec Malá Domaša - v zastúpení : PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta

obce - PredloŽil dňa 24.05,2018 na Okresný úrad Vranov nad Toplou - odbor starostlivosti
o Životné prostredie (d'alej aj oÚ VT - osZP, aj tunajší úrad) podl'a § 5 zákona é. 24t2OO6 Z.z.
,,o Posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o zmene a dopLnení niektoných zákonov,,,
v znení neskorŠÍch predpisov (ďalej len ,,zákon ElA") oznámenie o strategickom dokumente
(ďalej aj ,,Oznámenie") : ,,Zmeny a doplnky č.2 - Uzemný plán obce Malá Domaša" (d,alej aj
,,ZaD ě.2 Úptv-o Malá Domaša").

Vzhl'adom na to, Že predmetné ,,Oznámenie" nemalo všetky potrebné náležitosti,
tunajŠÍ Úrad vyzval navrhovatel'a listom zo dňa 25.05.2018 na doplnenie podania, s určením
rozsahu jeho doplnenia:
. prédloŽit' navrhovaný strategický . dokument s vyznačením zmeny (návrh strateg. J

dokumentu ,,Zmeny a doplnky č.2 - |Jzemný plán obce Malá Domaša") na elektronickom
nosiěi dát (CD)

. doplnit'do legendy navrhované lokality L4 a L5 (výkres č.3)

. zvýraznit'plochy novonavrhovaných parkovísk v lokalite č. 11 (výkres č.3)

. V legende návrhu podl'a textu oznámenia ponechat'v lokalite č. 06 funkciu ,,reštaurácia"
(resp. zosúladit'výkres s textovou čast'ou) (výkres č.3)

o ujasnit' lokality č. 14 a č. 1 5 (odkaz na str. č.8 ,,Oznámenia")
. upozorňujeme na formálnu chybu - opravit' názov akcie (výkres ě.6)

Dňa 05.06.2018 bolo navrhovatel'om predložené doplnenie Oznámenia
o strategickom dokumente, prílohou ktorého bolo 1* vypracované oznámenie v tlačenej
|orme, upravené výkresy Č. 3 (komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitiá
Územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záváznou časťou riešenia
a verejnoprospešnými stavbami - zastavané územie), výkres č. 6 (výkres ochrany prírody a tvorby
krajiny vrátane prvkov Ússs) a cD s oznámením a citovanou grafickou čast'ou.

Obec Malá Domaša : Zmeny a doplnky č,2 - Územný plán obce Malá Domaša
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Po preskúmaní predloženého Oznámenia a jeho doplnenia, bolo predmetné
oznámenie opakovane vrátené na doplnenie v nasledovnom rozsahu :

o predložit' navrhovaný strategický dokument s vyznaČením zmeny (t.j. návrh strateg.

dokumentu ,,Zmeny a doplnky ě.2 - l.)zemný plán obce Malá Domaša") na elektronickom
nosiči dát (CD) (ideálne 1* aj v tlačenej forme)

o príslušné oznámenie v písomnom vyhotovení doložit' v počte podl'a zoznamu
dotknutých subjektov; správnost' údajov uvedených v oznámení musí byt' potvrdená
podpisom a pečiatkou obstarávatel'a (na zadnej strane)

Po doručení úplného Oznámenia (dňa 21.06,2018) tunajší úrad vrámci zist'ovacieho
konania bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva :

ranruw.enviroportal.sk , konkrétna akcia :

http://enviroportal.s]</sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemny-plan-obce-mala-domasa

aj na svojom webovom sídle :

http://wrvw. minv. sk/?oznamv-a-dokumentv-na-stiahnutie- 1 85
konkrétna akcia

http://www.minv.sk/swift data/source/miestna statna sprava/ou vranov nad toplou/odbor
sozp/UPN Mala Domasa-ZaD c,2,pdf

Následne rozoslal oznámenie listom zo dňa 22.06.2018 podl'a § 6 ods. 2 ,,zákona ElA" na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci. Zároveň pri zverejnení oznámenia
tunajší úrad oznámil možnost'vykonania konzultácií k uvedenému strategickému dokumentu.

Hlavným ciel'om spracovania ZaD č.2 ÚPru-O tUata Domaša je premietnutie
a zapracovanie rozvojových zámerov obce, požiadaviek fyzickej osoby do schváleného
Územného plánu obce Malá Domaša; hlavným ciel'om je zmena funkčného využitia plóch
v katastrálnom území obce Malá Domaša.

V rámci ZaD č.2 je potrebné zosúladenie ÚPt\-O Malá Domaša so .záváznými
čast'ami nadradenej územnoplánovacej plánovacej dokumentácie, t.j. ÚPru VÚC
Prešovského kraja.

Zmeny a doplnky riešené v ZaD č.2 ÚPN-O Malá Domaša :

ZaD č.2/1: Lokallta č.1 vÝchodná čast' obce
Riešená lokalita sa nachádza vo východnej časti obce, mimo zastavané územie obce

Malá Domaša (podl'a platného ÚPN obce v navrhovanom zastavanom územi obce). Na
riešenom územi je podl'a platného UPN obce - Výrobné a nevýrobné priestory pre MsP (20),

rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha výroby, skladov a skládok.
Navrhovanou zmenou sa riešené plochy menia na plochy rodinných domov (Lí) a

čast'plochy sa prinavracia na póvodné využitie pre pol'nohospodárske účely (orná póda).

ZaD č.2/2: Lokalita č.2 vÝchodná čast'obce
Riešená lokalita sa nachádzavo východnej časti mimo zastavané územie obce Malá

Domaša (podl'a platného ÚPN obce v navrhovanom zastavanom území obce). Na rieŠenom
území je podl'a platného ÚPN obce, rozvojová plocha určená funkčným vyuŽitím územia:
plocha rodinných domov (L1).

Navrhovanou zmenou sa územie mení na funkčné využitie územia plocha výroby,
skladov a skládok, výrobné a nevýrobné priestory pre MsP (20),

Obec Malá Domaša : Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Malá Domaša
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ZaD č.2/3: Lokalita ě.3 centrum obce
Riešenátorffivcentreobce,vzastavanomúzemíobceMalá

Domaša. Na riešenom území je podl'a platného ÚPtt obce rozvojová Plocha urČená

funkóným využitím územia: plocňa rekreácie a cestovného ruchu (turistická ubYtovňa 01) a

plocha občiánskej vybavenosti, výrobné a opravárenské službY, textilná výroba (03) - stav.

Navrhovanóu ,r"nou sá plocha mení na funkčné využitie územia plocha obČianskej

vybavenosti (kultúrno-spoločenskácentrum, klub dóchodcov) a nájomné byty (30).

ZaD č.2/4: Lokalita č.4 severná čast'obce
RiešenátonffivernejčastivzastavanomúzemíobceMalá

Domaša. Na riešenom územi je podl'a platného ÚPN obce, rozvojová plocha urČená

funkčným využitím územia: plocha rodinných domov,
Navrhovanou ,reňou sa čast' územia mení na funkčné využitie územia Plocha

špoňu, detské ihrisko (26),

ZaD č.2/5: Lokalita č.5 severná čast'obce
RiešenátoffiernejčastimimozastavanéúzemieobceMalá

Domaša (podl,a platného ÚpN obce v navrhovanom zastavanom Územi obce). Na rieŠenom

území je'podl,a platného úpN obce, rozvojová plocha určená funkČným vYuŽitím Územia'.

plocha rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa územie mení na funkčné využitie územia Plocha bYtových

domov (L4).

ZaD č.2/6: Lokalita č.6 severná čast'obce
ernej časti mimo zastavané územie obce Malá

Domaša (podl,a platného ÚPN obce v navrhovanom zastavanom Území obce). Na rieŠenom

území je'bodra platného úpN obce, rozvojová plocha určená funkČným vYuŽitím Územia:

plocha rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa územie mení na funkóné využitie územia Plocha bYtových

domov (L5).

ZaD č.2/7 Lokalita č.7 severná čeqť obce
RiešenároffievernejčastivzastavanomúzemíobceMalá

Domaša. Na riešenom území je podl'a platného ÚPN obce, stav - plocha urČená funkČným

využitím územia: plocha rodinných domov a zeleň rodinných domov,

Navrhovanou zmenou sa územie mení na funkčné využitie Územia Plocha

občianskej vybavenosti, materská škola, vývarovňa a výdajňa jedál (28),

ZaD č.2/8: Lokalita č.8 severná čast'obce
Riešená lokalita sa nachádza-v severnej časti mimo zastavané územie obce Malá

Domaša (podl,a plainého úpN obce v navrhovanom zastavanom Územi obce). Na rieŠenom

územi je'pod1a púineno úpN obce, rozvojová plocha určená funkČným vYuŽitím Územia:

plocha'oueiansxej vybavenosti - ČSPH, autoservis, stravovanie (08) a Čast'PlochY, motorest

(07)' 
Navrhovanou zmenou sa čast' územia mení na funkčné využitie územia Plocha

technického vybavenia, parkovisko (P3) _ zváčšenie póvodnej výmery,

ZaD č.2/9: Lokatita č.9 severná ř?st'obce
RiešenálmernejčastimimozastavanéúzemieobceMalá

Domaša (podl,a pi"tňéňo úpN obce v navrhovanom zastavanom Územi obce). Na rieŠenom

území je'pod1a pĚineno úpN obce, rozvojová plocha určená funkČným vYuŽitím Územia:

plocha'občianskej vybavenosti motorest (ož) a Čast' plochy ČspH, autoservis, stravovanie

(08)' 
Navrhovanou zmenou sa časť územia mení s funkčným využitím územia plocha

občianskej vybavenosti, motorest (07) - zváčšenie póvodnej výmery.

\
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ZaD č.2/10: Lokal|ta č.10 severná čast'obce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti mimo zastavané územie obce Malá

Domaša (podl'a platného ÚPN obce v navrhovanom zastavanom území obce), Na riešenom
území je podl'a platného ÚPN obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia:
plocha'teónnicténo vybavenia, parkoviska Ř4, a plocha sprievodnej líniovej zelene (pozdiž
cesty lll/3635).

Navrhovanou zmenou sa čast' územia mení na funkčné využitie územia plocha
technického vybavenia, so zváčšením výmer parkovísk (P4a), (P4b), (PSa), (Psb) - pozdlž
cesty lll/3635).

ZaD č.2/11: Lokalita č.íí VN Malá Domaša
Riešená lokalita sa nachádza v západnej časti mimo zastavané územie obce Malá

Domaša (podl'a platného ÚPN obce v navrhovanom zastavanom území obce).
Na riešeňom území je podl'a platného ÚPN obce, rozvojová plocha uróená funkčným
využitím územia: plocha rekreácie a cestovného ruchu - lodenica (02) a relaxačno-
oddychová a športová zóna (10).

Navrhovanou zmenou sa spájajú tieto dve funkčné plochy (02) a (10) do jednej
funkčnej plochy rekreácie a cestovného ruchu - lodenica, relaxačno oddychová a Športová
plocha (29).

ZaD č.2/12: Lokalita č.12 VN Malá Domaša
Riešená lokalita sa nachádza v západnej časti mimo zastavaqé územie obce Malá

Domaša (podl'a platného ÚPN obce v navrhovanom zastavanom území obce). Na riešenom
územíje podl'a platného ÚPN obce, stav vodné toky, rozvojová funkcia nad vodnou plochou
VN Matá Domaša určená funkčným využitím: vodný vlek (11),

Navrhovanou zmenou z technického dóvodu je zmena tvaru vodného vleku (11), s
technickým zariadením súvisiacim s prevádzkou vodného vleku - prevádzkový objekt so
štaňovacou rampou a plávajúce móla (je to uvedené aj v Oznámení o strategickom
dokumente ZaD ó. 01 - ÚPN O Kvakovce),

Lokalitv. kde sa mení návrh na stav ( ):
- centrum obce - plocha športu, telocvičňa 14 na stav plocha športu multifunkčné

ihrisko (09),
- severná čast'obce - plocha výroby, skladov a skládok, čast'Areálu výroby a skladov 17

na stav WIEMA s. r. o., výroba perlitu, expanderných minerálných hmót (10) a na
stav Stavebnlny Domaša (í1),

- severná čast' obce - plocha výroby, skladov a skládok, čast' Areálu výroby a skladov 17
na stav plocha technického vybavenia , garáže (G1) , plocha športu, multifunkčné
ihrisko í17| a plocha občianskeho vybavenia, hasičská zbrojnica (18),
severná čast'obce - čast'plochy športu, futbalové ihrisko 19 na stav plocha bytových
domov 5x9b.j. (L1) _ čast', plocha technického vybavenia, garáže (G1) a plocha
občianskeho vybavenia, hasičská zbrojnica (í8),
severná čast'obce - plocha bytových domov na stav 5x9b.j. (Lí)- čast',
východná čast'obce - plocha bytových domov 2x9b.j. na stav (L2),
východná čast' obce - plocha bytových domov na stav plocha technického
vybavenia, garáže (G2|,
východná čast'obce - plocha rodinných domov na stav,
južná čast' obce - čast' plochy rodinných domov (stav) na stav plocha Športu,
multifunkčné ihrisko (í 4),
južná čast' obce - plocha výroby, skladov a skládok, Zberný dvor 15 na stav (í5),
južná čast'obce - plocha technického vybavenia, fotovoltaická solárna elektráreň 16 na
stav (í6),

- južná čast' obce - plocha technického vybavenia, Rozšírenie COV lll. etapa 27 na stav
(08),

- južná čast'obce - plocha rodinných domov obce na stav.

Obec Malá Domaša ,. Zmeny a doplnky č.2 - Uzemný plán obce Malá Domaša
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Lokalita. kde sa dopíňa a ruší funkcia:
- severná čast'obce - plocha rekreácie a cestovného ruchu, bungalovy, reštaurácia (06)

sa dopíňa o funkciu hygienické zariadenie (vybavenost'pre pisaniov, predovšetkým
pre kamionistov) a rušísa reštaurácia.

Z+D č.1 ÚPN O Matá Domaša lokalita, kde sa mení návrh na stav ( l:
- 1užná čast'obce - plocha občianskejvybavenosti, materská škola 28 na stav (12),
- južná čast'obce - plocha občianskejvybavenosti, komunitné centrum 29 na stav (13),
- južná čast'obce - plocha technického vybavenia parkovisko P9 na stav (P2).

Základné údaje o oredpokladanÝch vplvvoch strateoického dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia :

í. Požiadavky na vstupy

Základným vstupom pre spracovanie ZaD č.1 UPN O Sol' je platný ÚPN obce Sol' z
roku 2016 spracovaný lnvest Leasing, s, r. o. , Duchnovičovo námestie 1,080 01 Prešov,

navrhovaných lokalít, je riešené v požadovanom rozsahu v dokumente ZaD č. 2 ÚPN
obce Malá Domaša (oproti póvodnému vyhodnoteniu v ÚPru-O Malá Domaša dochádza
k novým záberom pol'nohospodárskej pódy na nepol'nohospodárske účely).

lesných pozemkov.

vodovodu. Ako zdroj vody pre obec Malá Domaša slúži vlastný vodné zdroj. Výtlačným
potrubím je voda dopravená do vodojemu (VDJ) Malá Domaša 1x250 m3 a gravitačným
potrubím je vedená do celo obecnej siete.
Odkanalizovanie lokalít bude do jestvujúcej ČOV a do rozšírenej ČOV lll. etapa.
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie navrhovaných lokalít, nebolo potrebné
riešit'v dokumente ZaD č.2 ÚPN obce Malá Domaša.

siet', káblovou prípojkou (zemné vedenie). Zásobovanie elektrickou energiou vrátane
netradičného zdroja - Fotovoltaickej solárnej elektrárne nachádzajúcej sa v obci Malá
Domaša, nebolo potrebné riešit'v dokumente ZaD č.2 ÚPN obce Malá Domaša.

plynu. Zásobovanie plynom, nebolo potrebné riešit' v dokumente ZaD č. 2 ÚPN obce
Malá Domaša.

komunikácie.

Z. Údaie o výstupoch

Dokumentácia Územného plánu obce Malá Domaša obsahuje v zmysle stavebného zákona
smerné azávázné časti. Výstupy ZaD č.2 ÚPN Obce Malá Domaša sú definované v
dokumentácii a sú premietnuté do závázných častí Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu
obce Malá Domaša, ktoré budú vyhlásené všeobecnýmzávázným nariadením obce.

Obec Malá Domaša ,. Zmeny a doplnky č.2 - Uzemný plán obce Malá Domaša
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situáciu a kvalitu ovzdušia v lokalite, Pri povol'ovaní prevádzky je potrebné dodrŽiavat'
zákon č. 137t2o1O Z.z. o ovzduší v znení zákona č.31812012 Z.z. a vykonávacími
predpismi k tomuto zákonu, napr. V súlade s vyhláškou MŽp SR č. 41012012Z.z.,.ktorou
Ša výronavajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a v súlade s vyhláškou tVtŽP SR
č. 411t2o12Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov zneČist'ovania ovzduŠia
a kvality ovzdušia v ich okolí.

budú navrhnuté lapače ropných látok. Odpadové vody z riešeného územia budú riešené
oo čov.

odpadov bude zabezpečené v zmysle zákona č.7912015 Z.z. o odpadoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ktorý vznikne počas samotnej výstavby (krátkodobé zvýšenie zat'aženia územia hlukom).
Celkovo sa vplyv hluku na okolie dá charakterizovat'ako dočasný a neohrozujúci okolité
obyvatel'stvo,

fyzikálnym poliam,

terénne úpravy a zásahy do krajiny.
- obec sa nachádza v ochrannom pásme (OP) ll. stupňa vodného zdroja Ondava -

Kučín stanovené rozhodnutím bývalého VSL KNV Košice č. 498181182 zo dňa
25.1.1982. Nedójde k ohrozeniu tohto vodného zdroja.

e. ÚOale o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Návrh zmeny strategického dokumentu mení spósob využitia územia lokality v rámci
už urbanizovanej krajiny, Vplyv je trvalý a vratný, Na kvalitu ovzdušia móže negatívne
vplývat' prašnost'z dopravy a zvýšený objem emisii vypúšt'aných do ovzdušia automobilovou
dopravou počas výstavby (vid', kap.l1,2.). Vplyvy sú dočasné. Zvýši sa spotreba pitnej vody,
množstvo splaškových vód a objem komunálneho odpadu. Predpokladáme, Že emisie a
odvádzané vody budú spíňat' legislatívou stanovené koncentrácie a preto ich negatívny vplyv
nepovažujeme za významný. Z kumulatívnych vplyvov návrh zmeny spósobí lokálne mierne
zvýšenie hladiny hluku z možnej dopravy v obci.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateístva

Vo vázbe na ciele spracovania ZaD č.2 Územného plánu obce Malá Domaša tento
dokument nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvatel'ov.
Nepriamy vplyv na zdravie obyvatel'ov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy
územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Navrhované zmeny nepredstavujÚ
nebezpeónú prevádzku, ktorá by zat'ažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou
odpadov, odpadových vód, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom,
ktoré by mohli mat'čiastočne negatívny vplyv na zdravotný stav l'udí.

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáČie Územia, Územia
európskeho významu, súvis!á európska sústava chránených území Natura 2000,
národné parky, chránené kraiinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a
pod.)vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie

5a) Osobitne chránené časti prírody a krajiny
. Európska siet' chránených území (NATURA 2000): v k.ú, obce Malá DomaŠa sa

nenachádza.

Obec Malá Domaša : Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Malá Domaša
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. Uzemia európskeho významu (UEV): v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádza.. Chránené územia z národnej siete. v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádza.. Chránené vtáčie územia (CHVÚ): v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádza.

V katastrálnom území obce t. č. platí l, stupeň ochrany podl'a zákona č.54312002Z.z.
' Biotopy európskeho významu - porasty a kvetnaté vysokobylinné spoločenstvá

nachádzajúce sa na zamokrených lúkach v alúviu potoka Ol'ka. Návrh ZaD č.2
UPN O sa nedotýka., Biotopy národného významu v lokalite Hórka, Návrh ZaD ó.2 Úptt o sa
nedotýka.

. Mokrade v časti úseku rieky Ondava a mokrade v dolnej časti toku Ol'ky. Návrh
ZaD č.2 ÚPru O sa nedotýka,. Mokrade národného významu sa na území obce nenachádzajú.. Chránená vodná avifauna VN Malá Domaša. Návrh ZaD č.2 ÚPN O sa nedotýka.

Územný systém ekotogickej stability (ÚSES):
, Biokoridor:

o Nadregionálny biokoridor: do k.ú. obce Malá Domaša zasahuje (NRBk)
Ondava. Návrh ZaD č.2 ÚPrV O sa nedotýka.

o Regionálny biokoridor. do k.ú. obce Malá Domaša zasahuje (RBk) Ol'ka,
Návrh ZaD č.2 ÚPtt O sa nedotýka.

o Miestny biokoridor: v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádza.

. Biocentrum :

o Nadregionálne biocentrum: v k,ú, obce Malá Domaša sa nenachádza.
o Regionálne biocentrum: v k.ú, obce Malá Domaša sa nenachádza.
o Miestne biocentrum: v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádza,

l Miestne interakčné prvky:
o Pod Čelom - Nad Čelom: návrh ZaD č.2 ÚPtt O sa nedotýka.

5b) Ochrana pamiatok:
. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu ÚZPr) nie sú evidované kultúrne

pamiatky.
. Archeologické lokality sú evidované :

o Poloha Karchovíky - osídlenie z doby halštatskej (staršej doby bronzovej) a
doby rímskej.

o Germánske sídlisko z 2. - 3. storočia, t.j. z doby rímskej.

5c) Vodné toky : vodný tok Ondava a potok Ol'ka.

5d) Ťažba nerastných surovín - prieskumné územia, ložiska nerastných surovín, staré
banské diela, svahové deformácie, skládky odpadov :. Prieskumné územie - nenachádza sa v k.ú. obce Malá Domaša,. Ložisko nevyhradeného nerastu: nenachádza sa v k.ú obce Malá Domaša.. Svahové deformácie - v riešenom území sa nenachádzajú potenciálne a

stabilizované svahové deformácie.. Skládky odpadov - v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádzajú.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu

Riziká vo vzt'ahu k zdravotnému stavu obyvatel'stva nie sú spojené s nadmerným
hlukom zprevádzky aniz dopravy,

Obec Malá Domaša : Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Malá Domaša



//

oU-VT-oszP_20 1 8/006 r:: 
:1Z

7. vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
PredloŽený strategický materiál nebude mat'vplyvy na životné prostredie presahujúce

štátne hranice,

Oznámenie o strategickom dokumente vypracoval : lng._ lveta Sabaková, Agátová2396/10, 075 01 Trebišov - OSO na obstarávanie úpp Júpo. obsah predložéného
oznámenia je Po formálnej stránke spracovaný v zmysle prílohy č, 2 k zákonu
o posudzovaní vplyvov naŽP.

V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská
nasledovné subjekty (uvádzame v skrátenom znení) :

!§§25(201 9/ROP-002/2S759 +g dňa Oa
§átnej správy na Úseku civilného teteóWa v zmysle ust, § 28 ods. 3 zákona č. 143tlgg8Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene á doplnení niektorých zákonov
v znení neskorŠÍch predpisov sa k ,,Zmenám a doplnkom č,2 úpN-o Málá oomaša,,
vYjadril listom č. 1543412018/ROP-OO2t272o4 zo dňa 04.07,2018, vktorom nemal na
riešené územie žiadne požiadavky.

/

=> berie sa na vedomie,

1. Vkatastrálnom Území obce Malá Domaša (d'alej len ,,predmetné územie,,) sú
evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na prilÓženej mape. Ministerstvo
odPorúČa uvedené skládky odpadov dostatočne zoh|'adniť v územnoplánovacej
dokumentácii.

2. V Predmetnom Území sú zaregistrované svahové deformácie - 3 potenciálne zosuvya2 stabilizované zosuvy. Nachádzajú sa prevažne na svahoch vsevernej časti k,ú..Je to Územie so stredným aŽ nízkym stupňom náchylnosti k aktivizácii svahových
deformáciÍ. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerou
(klimatické pomery, bočnou híbkovou eróziou, abráziou).

OrgánY Územného plánovania sú podl'a § 20 ods. 1 geologického zákona
Povinné v textovej a grafickej časti územnopláňovacej dokúmeniácie zohl,adnit,
výsledkY geologických prác, v konkrétnom prípade výsteory inžinierskogeologického
Prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlás máp stability "svahov 

SR
YM 1 ,59,990 (Šimeková, Martinčekoúá a kol., 2006), ktorý je prístupňý na mapovom
serveri Státneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových
stránkach sú dostuPné aj d'alšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových
deformáciách

3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného
zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové
možnosti d'alšieho využitia územia.

Ma

radónovéh o rizika tak, ako je to
riziko móže negatívne ovplyvnit'

http : //m a pse rver, 9eoloov, sk/zosuvv/).

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
nestabilných území pre stavebné účely.

( h tt ps 
: //a p l. q e o l o o y. s k/m a pp o rta l/#/a p l i ka c i a/5 3,
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4, lnformácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia htlas geotermálnej
energ ie http://apl. 9eo loov, slďmapporta l/#/spl i kacia/1 4.

Podl'a § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká
stavebného využitia územia :
a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnost' a podmienky

stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov
je potrebné posúdit' a overit' inžinierskogeologickým prieskumom,

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnost' a podmienky stavebného
vyuŽitia Územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdit'
Podl'a 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 MZ SR č. 52812007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

=> Akceptuje sa; pripomienky je potrebné zohl'adniť v nóvrhu zmien a doptnkov úpN.
(poznámka : originál grafických príloh zo stanoviska MŽP bude súčasťou rozhodnutia pre
obstarávatel'a).

PrešovskÝ samosprávnv krai - Odbor reoionálneho rozvoia, č. 05428-
201&/DUPaZP-2 zo dňa 09.07.2018 - požaduje, aby strategický dokument bol rrešeny

územnéňocelŘuPrešovskéhokraja,vzneníjeho
neskorŠÍch zmien a doplnkov, v rámci ktoných je potrebné rešpektovat' najmá
ustanovenia záváznej časti.

=> berie sa na vedomie

v katastrálnom území Malá Domaša sa nenachádzajú zistené vYhradné ložiská rrerastov
(zákon Č. 4411998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorŠÍch predpisov, z čoho vyplýva, že riešením rozvoja obce Malá Domaša nebudú
dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk).
TunajŠÍ Úrad k predmetnému návrhu strategického dokumentu nemá pripomienky.

Tunajší úrad zároveň týmto stanoviskom nahrádza aj stanoviská pre nasledujúce
etapy prác na tomto strategickom dokumente.

=> berie sa na vedomie

5. OkresnÝ úrad Vranov nad Topl'ou - pozemkovÝ a lesnÝ odbor, č. oIJ-W-pLo-
2018/007652-2 zo dňa 28.06.2018 - k návrhu zmien a doplnkov č.2kúzemnému plánu
obce Malá Domaša nemá výhrady, avšak dáva do pozornosti, že k dočasnému alebo
trvalému záberu pol'nohospodárskej pódy je nevyhnutné stanovisko, resp. rozhodnutie
orgánu štátnej správy na úseku pol'nohospodárskeho pódneho fondu.

=> berie sa na vedomie; danú požiadavku bude potrebné zohl'adnit' v procese konania o
p ov o l e ní činn o sti p o dl'a o sob itných p re d pis ov,

6. OkresnÝ úrad Vranov nad Topl'ou - odbor cestnei dopravv a pozemnÝch
komunikácií, č. OU-W-OCDPK-2018/007807-002 zo dňa 03.07.2018 - z hl'adiska
záujmov sledovaných tunajším úradom vo veci výkonu miestnej štátnej správy nad
cestami ll. a lll. triedy v územnom obvode okresu Vranov nad Topl'ou nemá pripomienky

=> berie sa na vedomíe

Obec Ma|á Domaša : Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Malá Domaša
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7,2018 _
oznámeniuo strategickom dokumente nasledovné stanovisko :

n,j i"::^T.: j1".! 
_ :!1llá l| ei, ú rovne o..n., 

"ěJ' 
řr[ř" j" r".á",ř.l!. j

=> Akceptuje sa; pripomienky je potrebné zoht'adniť v návrhu zmien a doplnkov úPN,

' V strategickom..dokumente požadujeme doriešit, odkanalizovanie, nakol,korozŠÍrenie Čov ttl, etapa nebolo zreďlizorané (vodopávne povolenie už stratilo
Platnost') a kaPacita .jestvujúcej Čov neňude ' postačovat, na činnostinavrhované v ZaD č.2 UPN Malá Domaša., upozorňujeme na nesprávne uvedený údaj v bode 2. Údaie o výstupoch -DoPlňujúce informácie, Že ,.. ,,obec sa nachádza v ochrannom pásme ll. stupňavodného zdroja ondava - kučín". Dotknuté územie sa nachád za v ochrannom
Pásme lll. stuPňa vodárenského zdroja toku Ondava, v profile Kučín, ktoré bolovYhlásené rozhodnutím Východoslov9nského krajského národného výboruvKošiciach, č. 498t8lt82 zo dňa 25.1.1982. oinránnt plšň-.." ii šiupnazachYtáva minimálnu čast' na juhu katastrálneho územia obce, pri
navrhovaných Činnostiach je preto potrebné rešpektovat'citované rozhoáňutie.

' Vyhl, MŽP SR Č. 2gt2oo5 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaníochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatiániach na ochranu vóda o technických úpravách v ochranných- pásmaóh vodárensklicn iJrolov -Príloha Č.3 - vYmenúva stavby, zariadenia a činnosti s potrebou Ňoúneno

, spoločnost'pre separovaný zber Domaša - Topl'a - ondava už neexistuje
' zneŠkodňovanie odPadov v Strážskom nezodpovedá skutočnosti, je nutnéuviest'iba všeobecne na povolenej skládke na nie nebózpečné odpaáy'
' uvádzané mnoŽstvá odPadov nezodpovedajú skutočnosti (uviest,rozsah podl,aevidencie o odpadoch)
, obec musí zabezpečit' podl'a potreby, najmenej dvakrát do roka, zber

a. PrePravu objemných odpadov, drobných Štaveonycn odpadov . oJo"l"n"zbieraných zloŽiek komunálneho odpadú z domácností s obsahom sŘoJlivycnlátok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, obec je povinná zabezpečit' vykonanie triedeného zberu biologickyrozložitel'ného kughynského odpadu, jedlých olelov- a tuk* ; oJmáostia biologicky rozložitel'ných odpadov zo 'záhrad 
a parkov vratane oJpaouz cintorínov

' obec musí zabezPeČit' zavedenie a vykonávanie triedeného zberu Ko pre
PaPier, PlastY, kovY, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na- bázelepenky v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustánovených na triedenýkomunálny odpad

' obec musí umoŽnit' výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batériía akumulátorov, .príslušnej tretej osobe aleóo príslušnej áig"nla.iizodpovednosti výrobcov zaviest' a prevádzkovat' na jej ú2emí ".ý.te.
oddeleného zberu elektroodpadu zdomácností a použitý"r, §r"no.nýcn-Óateriia akumulátorov

Obec Malá Domaša : Zmeny a doplnk
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' obec umoŽní organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly zber vytriedených
zložiek kom unálnych odpadov

=> AkcePtuje sa; pripomienky je potrebné zohl'adniť v návrhu zmien a doplnkov úpN.

26.06.2018 - z hl'adiska záujmov ochrany o
=> berie sa na vedomie

strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky
bolo uverejnené na webovej stránke obce

ě. 2 - Uzemný

29.06.2018 do 1 6.07 .2018.
a vyvesené na

K uvedenému dokumentu obec nemá žiadne námietky.

=> berie sa na vedomie

oznámenie o
plán obce Malá Domaša"
úradnej tabuli v dňoch od

9.

í0.

vznesené žiadne pripomienky.

=> berie sa na vedomie

do 11 .7.2018. Zo strany verejnosti neboli

Po stanovenom termíne, avŠak do vydania rozhodnutia, doručili na oú W - oSZp svojepísomné stanoviská nasledovné subjekty :

narlw-nzFazluTUVJ!1ólUUZl34 20 dňa,17.07.2078 - z hl'adiska záujmov chránenýchzák. Č. 35512007 Z.z. o ochrane, poOpore a rozvo;i verejného záravia a o zmene
a doPlnení niektorých zákonov k predmetnému dokumentu nemáme pripomienky.
=> beríe sa na vedomie

- z hl'adiska sledovaných záujmov úseku
štátnej vodnej správy do predloženého rnat,eriálu žiada :

ia 19.7.2018 - oznámenie o strategickom
plán obce Malá Domaša" bolo zverejnené

text v časti 3.1.2.4,1, v časti 3,4.2.9. a) a b) a opakovane v časti

,,3.8.1.6. Ochranné Pásmo (OP) ll. stupňa vodného zdroja Ondava - Kučín stanovené
rozhodnutím bývalého VSL KNV Košice č, 498/81/82 zo dňa 25,1.1g82,,,doplnit,o
údaj:... ll. a llt. stupňa vodného zdroja....

"3:8.1.7. ReŠPektovat'rozPtyl hladín min. a max. prevádzkovej hladiny vyrovnávacej
nádrŽe (131,60 - 133,70 m.n.m.), ktory je závislý od prevádŽky vodnej'elektrárne,",,
text: ,,.,.závislý od Prevádzky vodnej elektrárne.,." vynechat''a nahiadit, textom:
.....závislý od sc .''. lnformáciu o vplyve výšky
hladinY závislej od prevádzky vodnej eteXtrarne nemohol vydat' rrajsxý r:raá
Životného Prostredia, ani SVP, š.p. , ako je uvedené v predloženom materiáli.

,,3.4.2.6. DaŽd'ové a prívalové vody z územia odviest' rigolmi pozdíž miestnych
komunikácii. " - uviest' miesto vvústenia

,,3,4.2.7. Nové miestne komunikácie odvodnit' cez uličné vpuste do dažd,ovej
kanalizácie s vyústením do potokov." - uviest' konkrétnv vodnÝ tbk

dokumente ,,Zmeny a OoplnXyT. Ňzen
na úradnej tabuli obce v čase od 26.6.
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,,2.73.4." odsek podrobné riešenie projektových dokumentácií - stavba lávky....
doplnit' o text: a súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Plánovaný vodný vlek s technickým zariadením súvisiacim s prevádzkou
vodného vleku - prevádzkový objekt so štartovacou rampou a plávajúce móla, budú
podliehat' povoleniu orgánu štátnej vodnej správy.
Splaškové odpadové vody z objektov odvádzat'výhradne cez splaškovú kanalizáciu
s ich následným čistením v ČOV.

=> Akceptuje sa; pripomienky je potrebné zoht'adniť v nóvrhu zmien a doplnkov ÚPN.

12. okresnÝ úrad prešov - odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelenie
ochranv pňrodv a vvbranÝch zložiek životného prostredia kraia. č. OU-PO-OSZPI-
2018/029860-2/5A zo dňa 17.07.2018 - konštatuje, že v častiach katastrálneho územia
obce, zdokumentovanej ako riešené územie, sa nenachádzajú ani do nich nezasahujú
plochy sústavy NATURA 2000 a CHÚ národnej siete. Ďalej konštatuje, že

o pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch ÚPN platí 1. stupeň ochrany podl'a
zákona opak,

" nepredpokladá sa, že by zmeny a doplnky ÚPN vYznamne ovplyvnili najbližšie lokality
NATURA 2000 alebo v chránené územia národnej siete,

. orgán OPaK vydá k zmenám a doplnkom ÚPtt z hl'adiska záujmov ochrany prírody a
krajiny vyjadrenie podl'a § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK, v ktorom si uplatní svoje
prípadné pripomienky voči navrhovaným činnostiam vo vzt'ahu k ochrane prírodného
prostredia.

Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovan ie predlože ného strateg ického
dokumentu podl'a § 9 zákona ElA.

=> berie sa na vedomie

13. KraiskÝ pamiatkovÝ úrad Prešov, č. KPUP0-2018/15002-2/57963/Onf zo dňa
19.07.2018 - nepožaduje posudzovat' podl'a zákona ElA pri dodžaní nasledujúcich
podmienok :

. pri napíňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa
archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41
ods. 4 pamiatkového zákona, KPÚ Prešov v spolupráci s príslušným stavebným
úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických
nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

=> berie sa na vedomie; predložená požiadavka má uplatnenie v samostatnom povol'ovacom
konaní podl'a osobitných predpisov.

14. Okresné riaditelštvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topl'ou, č.
ORHZ-W2-2018/000062-002 zo dňa 20.07.2018 - k predmetným Zmenám a doplnkom

ripomienky

=> berie sa na vedomie

Ostatné subjekty (Okresný úrad Prešov - odbor výstavby a bytovej politiky + odbor opravných
prostriedkov - referát pódohospodárstva + odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný
úrad Vranov nad Toplou - odbor krízového riadenia, Regionálna veterinárna a potravinová správa
Vranov nad Toptou, Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku Košice a Prešovský
samosprávny kraj - odbor dopravy) svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom
strategickom dokumente v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.
Verejnost' sa v priebehu zist'ovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne
nevyjadrila.

Obec Malá Domaša : Zmenv a doplnkv č.2 - Územný plán obce Malá Domaša
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Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu bolo možné vykonat' na tunajšom
Úrade, o Čom boli dotknuté orgány, dotknutá obec a verejnost' informovaní; o konzultácie
nebol prejavený záujem.

zÁven :

Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti o životné prostredie pri
svojom rozhodovaní postupoval podla § 7 ods. 4 zákona, prihliadol na kritériá pre zisťovacie
konanie uvedené v prílohe č. 3 ,,zákona ElA", pričom zvážil súhrn všetkých uvedených
skutoČností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam
oČakávaných vplyvov na ŽP a zdravie obyvateťstva, ako aj na stanoviská dotknutých
orgánov.

Zo stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné
prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na d'alšie posudzovanie strategického
dokumentu; preto rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

UPOZORNENIE :

Týmto záverom zist'ovacieho konania nie je dotknutá povinnost'
posudzovania konkrétnych ěinností podliehaiúcich posudzovaniu podl'a
uvedeného zákona!

Podl'a § 7 ods. 7 ,,zákona ElA" dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnost' spósobom v mieste obvyklým.

PoUčenle
Zist'ovacie konanie sa nevykonáva podla zákona č,7111967 Zb.,,o správnom konaní

(správny poriadok)", v znení nesk, predpisov, a preto sa voěi nemu nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie možno preskúmat' súdom podl'a zákona č. 16212015 Z.z. Správny súdny
poriadok.

Prílohy (pre obstarávateta) :

- originál grafickej prílohy zo stanoviska MŽP

Á;ííŤX
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Doručí sa :

1. obec Malá Domaša (obstarávatel' a zároveň dotknutá obec)

Na vedomie :

2. Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
2.1. - odbor výstavby a bytovej politiky
2,2. - odbor starostlivosti o životné piostredie

o oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekŽe Xr4ao oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek Že Řr4a
2.3. - odbor opravných prostriedkov - referát póooňospooáňtva
2_4. - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, O80 01 Prešov
okresný úrad Vranov n,T., Námestie slobody 5, o9-3 01 Vranov nad Toptou
4.1, - odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, ŠSOH
4.2.- pozemkový a lesný odbor
4,3.- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4.4.- odbor krízového riadenia
Obvodný banský úrad, Timon ova23, O41 57 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, o93 17 W '
Regionálna veterinárna a potravinová správa , Kalinčiakova 879, o93 01 Vranov n.T.Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, A. Dubčeka 881, o93 01 \rr
D_opravný úrad - divízia civilného letectva, Letisko M.R. Šiefánika, 823 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39, 040 o1 KE
Ministerstvo Životného prostredia SR, Námestie l_udovíta štrira t, 812 35 Bratislava

- štátna geologická správa,
Prešovský samospťávny kraj, Námestie mieru 2, 08o 01 Prešov12.1, - odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, o8o 01 Prešov12.2. - odbor dopravy
obec Holčíkovce
Obec Giglovce
obec Žalobín
obec Benkovce
Obec Slovenská Kajňa
obec kvakovce

5.
o.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15,
16,
17,
18.

3.
4.
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