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ROZHODNUTlE
okresný Úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti o životné prostredie - akoprísluŠný orgán štátnej správy podla § 5, zák, č. szátzoos z.z. ,,ó siatne.; správestarostlivosti o Životné Prostredia a'o zmene a doplnení niektorých zákonov,,, v znení nesk,PredPisov, v sPojení s § 53 a § 56 zákona č.24t2o06 Ž... ,," po.udzovaní vplyvov na životnéProstredie a o zmene a doPlnení niektonich zákonov", v zňáňi nestorších predpisov (d,alej ajzákon ElA), na základe oznámenia o sirategickom dokumente ,,Zmeny a doplnk y č. 2 -Uzemný PIán obce.Sedliská", ktorý prediožil obstarávatel, - obec'seotistá - vydávav zmYsle § 7 ods. 5 zákona po ukončenízist'ovacierro ronaňia toto rozhodnutie :

Navrhovaný strategický dokument :

Názov

charakter

umiestnenie :

Zmeny a doplnky ě.2 -

oblast' územného plánovania
- strategický dokument 

.pripravovaný pre oblast' územného plánovania
alebo využívania územia, klorý určúje využitie malých uzeml ,.[ miestnej
úrovni - zist'ovacie konanie

- Uzemný plán obce Sedliská

: Prešovský
: Vranov nad Topl'ou: Sedliská

Kraj
Okres
Obec

Podl'a zákona Č, 24t20.06 Z.z, ,,o Posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmenea doplnení niektorých zákonov", v znení neskorších pieopisov.

sa nebude posudzovat'
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ODÓVODNENlE
Obstarávatel'- Obec Sedliská - vzastúpení : lng. Jozef Dobrocký, starosta obce _PredloŽil dňa 16,08,2018 na okresný úrad Vranou náo io-prJu - oooor starostlivosti o životnéProstredie (d'alej aj ,,orgán Posudzovaňia vplyvov na životné proslreole , aj ,,tunajší úrad,,) podl,a § 5zákona Č, 2412006 Z,z, ,,o Posudzovaní'vplyvov ;; ;i";il;rostredie a o zmene a doplneníniektoryich zákonov", v znení neskoršíih' preopisw 

-io"r|i 
len ,,zákon ElA") oznámenieo strategickom dokumente.(d'alej aj ,,oznámenie") : ,,Zmený a d'oplnky č.2 _ územrrý plán obceSedliská" (d,alejaj ,,zaD č,2 upru-o ŠáorĚr.á"t.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad bezodkladne zverejnil oznámenie nawebovom sídle ministerstva : www.enviroportal.sk , konkrétna akcia :

Následne rozoslal oznámenie listom zo dňa .17,08.2018 podl,a § 6 ods. 2,,zákonaElA,,nazaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej ooa.7Ůoveň pri zverejnení oznámeniatunajŠÍ Úrad oznámil moŽnost'vykónania konzultáciir uuóúnemu strategickému dokumentu.

Ciel'om sPracovania ZaD Č,2 
9P,N. o Sedliská je premietnutie a zapracovanierozvojových zámerov obce, požiadaviek fyzickej oroný oo'.chvátenéňo úzeňieno ptanuobce Sedliská; hlavným ciel'om aktualizáciá povóonenó návrhu rozdelenia funkčných plóchv zmYsle nových PoŽiadaviek obce a majiiel'ov poru.Řou v katastrálnom území obceSedliská, Jedná sa o ucelenú Čast' lokality "Pooeieuu - 1urr-,. cnar"kter lokality sa nemení,v návrhu zostáva funkčná Plocha pre ródinné domy, 'Óneianstou 

a športovú vybavenost,vrátane miestnYch komunikácií a tec'hnickej infraštruktúrv, ,áni,;il"-§];;;;uŠporiadaniefunkčných plóch.

Navrhované zmenY a doplnky riešené v ZaD č.2 ÚPN-o Sedliská :

Existujúca ÚČelová komunikácia prechádza naprieč riešeným územím a dopravne je
l?:?;:.iŤ'::.Y:':^Y/?'9?' na štátnu.cestu t.trieáy llrs u smere z vranova n/T doStroPkova, V súčasnostije intenzívne výuzivana pre póiieuv Ór""n"ŠoiárJ,[ffi".1":iJ ,1:osobnú aj nákladnú dopravu,

v póvodnom Úpru táto komunikácia nebola akceptovaná a v jej polohe bolanavrhnutá funkČná Plocha Pozemkov rodinných a bytových Járnou s príslušnou dopravnou atechnickou infraštruktúrou.

Navrhovanou zmenou sa komunikácia ponechá a existuj úci vjazdlvýjazd využje ajPre naPojenie susednej lBV s úPravou parametrov napojenia na l/15 v zmysle ŠŤŇ zsoror.

. Exlstujúci objekt vrátane Pril'ah|ých pozemkov sa nachádza v severnej časti riešenéhoÚzemia v blízkosti štátnej cesty ll15 ázáioveň v,l=emi uýredzenom v ZaD č,lt2O13 akocentrálna Čast' obce. V súČasnosti slúži ako preoaJňá ,"Šp. objekt služieb, t.j. občianskavybavenost'.
V PÓvodnom YPT 99|". na. vymedzenej ploche navrhovaná funkcia pozemkov prebytové domy vrátane technickej a do§ravnej infřaštrur<tŮr1l.-

Obec Sedliská ; Zmeny a dopl č.2 - Územnli pUň oOce SeOrlsta
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.Majiteť existujúceho objektu reštaurácie nachádzajúceho sa v severovýchodnom rohurieŠeného Územia v blízkosti štátnej cesty ll15 má spracovaný zámer dobudovaniaa rozŠÍrenia PrevádzkY vrátane potreunyicn'part<ovist u-Jp"un"ných plóch. Aktuálne saplocha nevyužíva.
V PÓvodnom UPN bola .na vymedzenej ploche navrhovaná funkcia pozemkov prebYtové domY vrátane technickej a dopravnej iniraštrukturý , plánované dopravné napojeniena štátnu cestu l/15.

Navrhovaná lokalita sa nachádza v severovýchodnom cípe riešeného územia, južneod existujúcej reštaurácie. Aktuálne sa plocha n"uyÚžíu".
Navrhuje sa zmenit'na plochu pozemkov iodinných domov s logickým napojením naplánovanú dopravnú a.technickú vybavenost' územia.
V PÓvodnom UPN bola na vymedzenej ploche navrhovaná funkcia občianskejvYbavenosti (materská §kola), ale táto bola presuňuia a spol"ná so základnou školou v rámcizmeny Z112 v ZaD č.112013.

LPkllita Z2l5 ' Návr!, zm,elv,funkčnei plgchy bytovÝch domov a vereinei zelene naplochu pozemkov rodinnÝch ffi
RieŠená lokalita sa nachádza v centrálnej časti obce vedl,a cesty ll15,v_severozáPadnej Časti rieŠeného územia, Aktuálne sa plocha využíva na pol,nohospodárske

účely.
V zmYsle PoŽiadaviek obce sa navrhuje zmenit' z plochy bytových domov na plochurodinných domov stým, Že verejná zeleň vytv-árajúca optióku ahtukovú bariéru od cesty l/15zostane zachovaná.
V PÓvodnom ÚPN nola na vymedzenej ploche navrhovaná funkcia pozemkov pre

bytové domy vrátane technickej a dopravne infráštruktúry,

na Plochu Pozemkgv rodinnÝch-d6nou áuereineiETene / póvodne naffiffiiřreštaurácia a potravinv

RieŠená lokalita sa nachádza vcentrálnej časti obce vedl'a cesty l/15, vzápadnom
rohu riešeného územia. Aktuálne sa plocha využíia na pol'nohospodárská účely.

V zmYsle PoŽiadaviek obce ju navrhÚ1e zmenit; z plochý občianskej výbavenosti na
Plochu rodinných domov s tým, Že verejná z'eleň vytvár"ju"u optickú a hlukovú bariéru odcesty l/15 zostane zachovaná.

V PÓvodnom UPN. bola na vymedzenej ploche navrhovaná funkcia pozemkov pre
občiansku vybavenost' vrátane technickej a dopravnej infraštruktúry.

lokalita Z2l7 , Návrh zmenv časti plochv pre šport na plochu pozemkov rodannýchdomov

RieŠená lokalita sa nachádzav západnej časti riešeného územia. Aktuálne sa plocha
využíva na pol'nohospodárske účely,

Navrhuje sa zmena na plochu pozemkov rodinných domov s logickým napojením naplánovanú dopravnú a technickú vybavenost' územia.
V PÓvodnom UPN bola na vymedzenej ploche navrhovaná funkcia športové plochy

s futbalovým ihriskom a objektmi špoňovej vybávenosti. V rámci ZaD ě.1l2O1i a zmeny Z111bolo ihrisko Presunuté do pÓvodneJ (existújúcej) polohy, kde bol už vybudovaný objektslužieb a hygienické zázemie.
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RieŠená lokalita Sa nachádza v južnej časti riešeného územia v blízkosti
Pol'nohosPodárskeho a.r9qlu a existujúcej účeíovej 

'komunikácie. 
Aktuálns s, Óiá.r,. využívana pol'nohospodárske účely.

_ Navrhuje sa Ponechat' Čast' plochy póvodne vyčlenenej pre futbalové ihrisko naŠPortovú vYbavenost' Územia, ktorá bude sluZit pre poíreby obýtnej zóny azároveň budetvorit' optickú bariéru k pol'nohospodárskemu areálu.
V PÓvodnom UPN bola na vymedzenej ploche navrhovaná funkcia športové plochy

s futbalovým ihriskom a objektmi športovej vybávenosti.

Navrhovaná hranica vymedzuje centrálnu čast' obce Sedliská v zastavanom území.
ŤaŽiskové PlochY sú sústredóné pri ceste l/15, ktorá tvorí hlavnú kompozičnú a funkčno-
Prevádzkovú os obce, V riešenom území hranica lemovala aj verejné tuňtcie a vybavenosť
územia.

V návrhu sa mení hranica z dÓvodu premiestnenia niektoných verejných funkcií
avYbavenosti Územia (futbalové ihrisko, materská škola apod.) do iných polóÉ i rámciZaD
č.112013 a navrhovaných ZaD č.2t2O1B.

V PÓvodnej ÚPN Ool priestor centrálnej časti obce konkrétne vymedzený až v rámci
ZaD č.112013.

Plocha rezeryovaná pre trafostanicu sa nachádza v severozápadnej časti územia,
Aktuálne sa plocha využíva na pol'nohospodárske účely.

Navrhuje sa ju umiestnit' do novej polohy (v blízkosti póvodnej polohy) v zmyslenávrhu novej urbanistickej štruktúry územia.
VPÓvodnom UPN bola na vymedzenej ploche navrhovaná plochy záhrad pozemkov

rodinných domov.

1. Požiadavky na vstupy
Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov ó.2 - Územného plánu obce Sedliská sú

vŠetkY PodkladY a informácie o súčasnom stave podmienok v území, vrátane dokumentov:

- Územný plán vel'kého územného celku Prešovského kraj (úpN Vúc pK) vyhlásené
nariadením vládY SR Č.21611998 Z,z. a jeho zmien a doplnkov vyhlásené nariadením
vlády SR č. 67912002 Z.z., nariadením vlády SR č, 1 11l2o}3 Z.z.

' Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupitel'stva PSK dňa 22.6.2004,
uznesením Č. 22812004, Závázná čast' vyhlásená Všeobecne závázným
nariadením č.412004,s účinnost'ou 30.7.2OO4.

' ZmenY a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupitel'stva pSK č.589/2009 dňa
27 .10,2009. Závázná Čast' vyhlásená Všeobe cne závázným nariadením č. 17t2o0g
dňa 27.10.2009, s účinnost'ou 06. 12.2009,

' Zmeny a doplnky 2017, schválené uznesením Zastupitel'stva PSK č.52512017 dňa'l9.06.2017. Závázná čast'vyhlásená Všeobecne závázným nariadením ó.6012017
zo dňa 19.06.2017, s účinnost'ou 19.07 .2017 .

lokallta Z2l10 , Aktualizácia hranice vvmedzenia centráInei časti obce v riešenom
území:

Základné Údaje o PredPokladaných vplvvoch strateoickóho dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia :
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- Úpru-o Sedliská _schválený uznesením obecného zastupitel,stva Sedliská č. 2l2o0o
dňa 04,02.2000. PÓvodný územný plán bol preskúmaný - správu o preskúmani úpN
sPracoval lng, arch. Jozef Los-Chovanec 14.07.200á. Následne bol na základeodPorÚČania uvedeného v predmetnom preskúmaní póvodný uzemny ptan zóny
Premenovaný !a Územný plán obce uznesením obecného zaŠtupitel,stuá ooo č.3 zo
dňa 21.07.2006.

- ZYenY a doPlnkY Č.1 ÚPt|-0 obce Sedliská, schválené obecným zastupitel,stvom
v Sedliskách uznesením č.37 zo dňa 16,12.2013

- RegionálnY 
l=^"flý ,:l..lé, ekologickej stability okresu Vranov nad Top;,ou

(spracovatel': SAŽP, r. 1 994).

2. Úaaje o výstupoch
Dokumentácia Uzemného plánu obce.Sedliská obsahuje v zmysle stavebného zákona

smerné a závázné časti. výstupy zaD č.2 ÚpN obce sedlisŘa su oerinované v dokumentácii
a sú Premietnuté do závázných častí Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Sedliská,
ktoré budú vyhlásené všeobecným závázným nariadením obce.

situáciu a kvalitu ovzdušia v lokalite. Pri povol'ovaní prevádzt<y je potrébné dodržiavat,
zákon Č. 13712010 Z.z. oovzduší vznení zákona č,gl8t2}i2 z.z, a vykonávacími
PredPismi k tomuto zákonu, napr. v súlade s vyhláškou Mžp sR č. 41Ót2o12 z.z.,
.\L"::^r: vYkonáva.iú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a v súlade s vyhláškou
MZP SR Č. 41112012 Z.z, o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečist'ovania
ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Plochách budú navrhnuté lapače ropných látok, Odpadové vody z riešeného územia
budú riešene do Čov.

odPadov bude zabezpečená v zmysle zákona č.7gt2o15 z.Ž. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektoryich zákonov v znení neskorších predpisov,

ktorý vznikne poČas samotnej výstavby (krátkodobé zvýšenie zaťaženia územiá hlukom),
Celkovo sa vplyv hluku na okolie dá charakterizovat'ako dočasný a neohrozujúci okolit'é
obyvatel'stvo.

*š.
fyzikálnym poliam.

terénne úpravy a zásahy do krajiny.

s. Úaale 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, Na kvalitu ovzdÚšia móže negatívnó vplývat,
PraŠnost' z doPravy a zvýŠený objem emisii vypúšt'aných do ovzdušia automobilovou
doPravou poČas výstavby_(vid'. kap.l1.2.). Vplyvy sú dočasňé. Zvýši sa spotreba pitnej vody,
mnoŽstvo sPlaŠkových vPd a objem komunálneho odpadu. Prádpokladáme, ie emisie a
odvádzané vodY budú spíňat legislatívou stanovené koncentrácie a preto ich negatívny vplyv
neP_ovaŽujeme za významný. Z kumulatívnych vplyvov návrh zmeny spósobí lořálne mierne
zvýšenie hladiny hluku z možnej dopravy v obci,
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4. Vplyv na zdravotný stav obyvatel'stva

Vo vázbe na ciele spracovania ZaD č,2 Územného plánu obce Sedliská tentodokument nePredPokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvate;,ov.
NePriamY vPlYv na zdravie obyvatelov je pozitívny a spočív'a v kóncepčnom riešení prípravy
Územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiacň. Navrhované 

'zmeny 
nópreostavujú

nebezPeČnú Prevádzku, ktorá by zaťažovalaživotné prostredie emisiami, hlukom,'produkciou
9dPadov, odPadových vÓ_d, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom,
ktoré by mohli mat'čiastočne negatívny vplyv na zdravotný stáv ludí.

5. VPlYvY na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
euróPskeho významu, súvisIá európska sústava chránených území Natura 2000,
národné Parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodóhospodárske 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 Sedliská sa
nenachádza

' Územia európskeho významu (UEV): v k.ú. obce Sedliská sa nenachádza
' Chránené Územia z národnej siete: v k,ú. obce Sedliská sa nenachádza
' Chránené vtáčie územia (CHVÚ) : v k.ú. obce Sedliská sa nenachádza

V katastrálnom Území obce t. č, platí l. stupeň ochrany podl'a záko na č.543t2O02 Z.z.
' Biotopy eurÓpskeho významu - Bukové a_jedl'ovo bukové kvetnaté |esy,

Vápnomilné bukové lesy. Návrh ZaD č.2 UPN O sa nedotýka
' Biotopy národného významu - Dubovo - hrabové lesy karpatské. Návrh ZaD č.2

UPN O sa nedotýka.

Územný sysíém ekologickej stability rÚSeS/:
' Regionálne biocentrum: ,,Lysá hora - lnovec" (RBc20)- návrh ZaD ě,2 úpN o sa

nedotýka
' Usek Ondavy od Benkoviec po Kladzany (RBc 30) - návrh ZaD č.2 úpN o sa

nedotýka. Ondava (RBk 33)- návrh ZaD č.2 ÚPN O sa nedotýka
V katastrálnom území obce Sedliská sú v schválenom územnom pláne určené a
vyznaČené miestne biokoridory a biocentrá, ktoré je potrebné rešpektovat'.

5b)Ochrana pamiatok :

' V Ustrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF)je je evidovaný hrad čičava,
ktoryi sa nedotýka riešeného územia.

5c) Vodné toky : vodný tok Ondava

5d) ŤaŽba nerastných surovín - prieskumné územia, ložiska nerastných surovín, staré
banské diela, svahové deformácie, skládky odpadov :. prieskumné územie - nenachádza sav k.ú, obce sedliská
' LoŽisko nevyhradeného nerastu: nenachádza sa v k.ú obce Sedliská
' Svahové deÍormácie - v riešenom území sa nenachádzajú potenciá|ne a

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

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN - O sa nedotýkajú chránených území, ide o sústredenú
lokalitu v zastavanom území obce,

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu
Riziká vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvatel'stva nie sú spojené s nadmerným

hlukom zprevádzky ani z dopravy.
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7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
PredloŽený strategický materiál nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce

štátne hranice.

Oznámenie o strategickom dokumente vypracoval : lng. lveta Sabaková, Agátová2396/10, 075 01 Trebišov. Obsah predloženého oznámenia je po formálnej stránke
spracovaný v zmysle prílohy č,2kzákonu o posudzovaní vplyvov ňažp.

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

!9,?7a/201 Q/ROP-OOZ/SI7s? +o an, so.oa.zoi a
Štátnej správy na úseku civilného letectva vzmysle ust. § 28ods.3 zákona e. ti,gltógg
Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene á doplnení niektoných zákonov
v znení neskorŠÍch predpisov nemá z hl'adiska záujmov civilného letectvá na riešené
územie žiadne požiadavky.

=> berie sa na vedomie

1. V katastrálnom území obce Sedliská (d'alej len ,,predmetné územie") sú evidované
sk|ádkY odPadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča
uvedené skládky odpadov dostatočne zohl'adniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2. v predmetnom území je na základe výpisu z lnformačného systému
e n vi ron mentá l nych zát' aží evid ova ná n as l e dovná e n vi ron m e n tálna zát' až :

pravdepodobná environmentálna zát'až ai sanovaná / rekultivovaná lokalita
Názov EZ: VT (02B)/ Sedliská - skládka odpadov
Názov lokality: skládka odpadov
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálnazát'až

c sanovaná / rekultivovaná lokalita

PravdePodobná environmentálna zát'až móže negatívne ovplyvnit' možnosti
d'alšieho využitia územia.

3, V Predmetnom Územíje podl'a priloženej mapy zaregistrovaný výskyt stabilizovaných
zosuvov. Hodnotené Územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných
území. Územie je citlivé na váčšie antropogénne zásahy.

Orgány Územného plánovania sú podl'a § 20 ods. 1 geologického zákona
Povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumeniácie zoh1adniť
výsledkY geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického
Prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability lvanóv SR
v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 list 28 _ 12 Humenné), ktoryi je
PrístuPný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dioný2a šř,iia
Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj d'alšie údaje a infbrmácie o
zaregistrovaných svahových deformáciách
(http ://ap1.9eology.sk/geofond/zosuvy/,
http://apl.geology.sk/atlassd/ ).
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Svahové deformácie V Predmetnom Území negatívne ovplyvňujú možnosti využitianestabilných území pre stavebné účely.

Predmetné Územie sPadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je tozob.razené na PriloŽenej mape. Stredné radónové riziko móže negatívne ovplyvniťmožnosti d'alšieho využitia územia.

lnformácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovejstránke Štátneho geologického ňstavu o onliia Štr.ira - uňřxacia Atlas geotermálnej
energie http://apl. geology.sk/mapportal/#/sp líkaciat 1 4.

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

1lz_91ia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdit' a overit'
inžinierskogeologickým prieskumom. orgány úzámného plánoúania sú podl'a §20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie zohl'adnit' výsledky geologických prác.

=> orgán Posudzovania vpLvvov na životné prostredie : celá tokalita riešená v ZaD č,2 úpNSedliská nie je v blízkosti evidovanei pravdepodobnej environmentólnej záťaže
(rekultivovanej sktódky odpadov), ani v'blizkosti územia Šo zaregistrovaným uýskytom
stabilizovaných zosuvov.

Na zdklade toh.to stanoviska orgón posudzovania vplyvov na životné prostredie
vŠak odPorúČa predmetné územia zakresliť do Návrhu Ža'D č.2 (pozndmka : origindl
graftckých Príloh zo stanovíska UŽP bude súčasťou rozhodnutia piě obstardvatetaj,

Qí94U?OíaPUPaZP;Z .o
::'^":i l::'1d^"^,_.^Yr,]nlnl 

planorrr l,ett<ého.územného'celku preŠovského kraja,
v znení jeho neskorŠÍch zmien a doplnkov, v rámci ktoných je potrebné rešpektovat,
najmá ustanovenia záváznej časti,

3,

4.

=> berie sa na vedomie

=> berie sa na vedomie

v katastrálnom území sedliská sa nena rastov
(zákon Č. 4411998 Zb. o ochrane avyužití nerastňého bohatstva (banský zákon) i znení
neskorŠÍch PredPisov, z čoho vyplýva, že úrad nemá pripomienky kl strategickému
dokumentu,

5.
o RHz-Wr-201 8/9000 1 49-Ó
a doplnkom č.2 - územnli@ripomienky
=> berie sa na vedomie

Zmenám

6,

6.1.
pripomienky k predloženému oznámeniu o strategickom dokument,e

=> berie sa na vedomie

- nemá
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77.
dňa 27.08.2018 - z hl'adiska odpadového hospoďárst\€ nemame t naurnov-anel
zmene pripomienky.

=> berie sa na vedomie

6.3.
21 .08.2018 - z hl'adiska záujmov ochrany ovzdušia nemáme pripomienky.

=> berie sa na vedomie

7, Obec Sedliská. č.387/2018 zo dňa 22.08.18 - informácia zverejnení - Oznámenie
o strategickom dokumente bolo dňa 22.08.20'1B zverejnené na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce www.sedliska,sk .

=> berie sa na vedomie; tunajší úrad na základe zaslanej informácie osobne, telefonict<y aj
elektronicl<y (e,mail) upozornil starostu obce (ako obstarávatet'a) na potrebu zaslania
opakovanej informácie o dátume vyvesenia a zvesenia informácie o predmetnom
strategickom dokumente, s uvedením podaných stanovísk verejnosti k tomuto dokumentu.
Do doby vydania tohto rozhodnutía požadovaná informácia zaslaná nebola.
K predmetnému dokumentu sa zainteresovala verejnosť (AGROMIX výrobno-obchodná
spoloČnosť spo1. s r,o.) podaním na tunajšom orgáne posudzovania vplyvov (podaníe
zaslané podl'a rozdel'ovníka na vedomie aj na )becný úrad Sedliská a na )dbor vystavby
prešov) € na základe uvedeného orgán posudzovania vplyvov usudzuje, že informácia o
,,)znómenÍ" bola a je obcou Sedliská zverejnenó minimálne na webovej stránke obce ešte aj
ku dňu vydania tohto rozhodnutia.

8. Obec Kladzanv. č. OCÚ-KLA-2018/280 zo dňa 04.09.2018 - oznámenie o strategickom
dokumente - zisťovacom konaní bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Kladzany
v dňoch 21.08.2018 04.09.2018. Zo strany obyvatel'ov, ani iných fyzických
a právnických osób neboli podané žiadne pripomienky. Takisto zo strany obce Kladzany
nemáme k navrhovaným zmenám a doplnkom Územného plánu obce Sedliská žiadne
pripomienky.

=> berie sa na vedomie

9. Obec Benkovce. č. Ben-2018/185-0cý zo dňa 05.09.2018 - oznámenie o strategickom
dokumente ,,Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Sedliská" bolo uverejnéné na
webovej stránke obce a vyvesené na úradnej tabuli v dňoch od 21 .08.2018 do
04.09.2018, K uvedenému dokumentu obec nemá žiadne námietky.

=> berie sa na vedomie

10. Obec Čičava, ě. S2018/00502 zo ,dňa 10.09.2018 - oznámenie o strategickom
dokumente ,,Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Sedliská" bolo zverejnóné na
informačnej tabuli obce aj na webovej stránke obce od 22.08.2018 do 07.09.2018, Zo
strany verejnosti nebolo na Obecný úrad Čičava podané žiadne stanovisko verejnosti.

=> berie sa na vedomie

1 1. Dotknutá vereinost'
AGROMIX vÝrobno-obchodná spoločnost'. spol. s r.o.. 094 09 Sedliská 367 -
(doručené dňa 07.09.2018) -
Vec , Pripomienky k zmenám a doplnkom č.2 - Územný plán obce Sedliská

Podl'a § 70 ods. 1 zák. č, 16211995 Z,z. o katastri nehnutel'nosti a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam údaje uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa
preukáže opak.

Obec Sedliská: Zmeny a č.2 _ n obce sedliská
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V návrhu ÚPN obce Sedliská je ako vlastník parc, č, KN-c 371/1 uvedená obecSedliská. V dobe sPracovania návrhu bol vlastníkbm uvedeného pozemku Slovenskýpozemkový fond, v súčasnej dobe je vlastníkom firma AGRoMlx
=> berie sa na vedomÍ|; Pri Posudzovaní vplyvov strategického dokumentu sa neskúmajú

ÚČelom zókona č. 24/2006 Z,r. á po*arororí ,pý-ri]životné
Prostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov, i znení nest<orsih predpisov (vo
vzťahu k posudzovaniu tohto strategického dokumentu) je najmti :

a) vČasne a ÚČinne zabezpečiť vysokú úroveň ochraiy' živátneho prostredia a prispieť
k integrácii environmentálnych aspektov do prípiavy a schvqťávania stratágických
dokumentov so zretel'om na podporu trvalo udržatel'ného' rozvoja

b) zistiť, oPísať a vYhodnotit' priame a nepriame vplyvy návrhovaného strategického
dokumentu na životné prostredie

c) objasniť a Porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu (v danom
prípade s už schvóleným územným plónom obce)

d) urČiť oPatrenia, ktoré zabrónia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečísťovanie
životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia

e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu

_,ORlotenÝ areál zahtňajúci parcely KN-C 369/1, 36gt2, g71l1,371t3 užíva od roku
1996 firma AGROMlX, ktorá v areáli vybudovala súkromnú účelovú komunikáciu (cestné
teleso) Pre vlastnú potrebu. V navrhovanom územnom pláne je ako vlastník uvedený
obec Sedliská, č nie je pravda. Vlastníkom cestného telesa 1é nononllX. prístupovú
cestu KN-C 368 sme odkúpili od PD Tovarné a 22-rokov udržiavali a investovali vlastné
náklady.

lde o súkromnú ÚČelovú cestu v uzavretom areáli nášho hospodárskeho dvora a je to
v súlade so záváznou čast'ou územného plánu, kde každá plocha výroby musí mat,
vYrieŠenú samostatnú príjazdovú komunikáciu. Nie je to miestna komunikácia - obec
k nej nemá Žiaden vlastnícky alebo iný právny vziah. Na pozemok máme uzavretú
Platnú nájomnú zmluvu s SPF. Stanovisko obci Sedliská k súkromnej účelovej ceste
bolo odoslané dňa 11.5.2018 - vid' právne stanovisko k ceste.
=> berie sa na vedomie; preverovanie vlastnícwa účelovej komunikácie nie je predmetom

zákona EIA
- k PriPomienke tykajúcej sa prístupovej cesty k areálu AGROMIX-u => návrh ZaD č,2 rieši

lokalltu Z2/1 - Existujúca ÚČelovó komunikácia do pol'nohospodórskeho areálu _ kde ju
navrhujú Ponechať a existujúci vjazd/výjazd využiť aj pre napojenie susednei IbVnavrhujú ponechať a existujúci vjazd/výjazd využiť aj pre napojenie susednej lbv
s ÚPravou Parametrov napojenia na I/15 v zmysle STN 736101. i pavoanom úpŇ tato
komunÍkdcia nebola akceptovaná a v jej polohe bola navrhnutá plocha pozemkov
rodinných a bYtových domov s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou,

_ V zmYsle ustanovení stavebného zákona, záváznej časti územného plánu obceSedliská, aj vYhl. č. 55l2OO1 MŽP SR o úz'emnoplánovacích 'podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii § 12 ods. .|3 a ods" .14

13) VÝrobné územia pod!'a odseku 4 písm. fl
c) Pre Pol'nohosPodársku výrobu sa zriad'ujú v obciach v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade s
Podmienkami kaPacitného a druhového rozvoja pol'nohospodárskej produkcie; vo vidieckych
sídlach Sa na tejto ploche umiestňujú všetky stavby a zariadeňia rastlinnej a živočíšnej
Pol'nohosPodárskej výroby, ak ich prevádzka nemá negaiívny vplyv na životné prosiredie.

í4) Rekreačné územia podl'a odseku 4 písm. f)
obsahujú Časti Územia obcí, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho
obYvatel'stva a turistov, Podstatnú čast' rekreačných zón musí tvorit'zeléR, najmá lesy a sady,
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ovocné sadY, záhradY a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a inévodné PlochY, Do rekreaČnej plochy sa móžu umiestniť šporiové'zariadenia, ihriská, kúbaliská,zariadenia verejného stravovania a niektolých služieb, centrá vol'ného času a zariadenia sošpecifickou funkciou.

_ 
Predmetná vYhláŠka vyslovene cituje, že investičná bytová výstavba nie je prípustná

s funkciou výroby, resp. ovocnými sadmi.

Pre nás, Vzhl'adom na polohu ako sme umiestnení, nemáme inú možnosť vyjsť
z hosPodárskeho dvora ako po ceste KN-C 368, a to znamená hlavne kombajňóv,
traktorov, kamiónov v tesnej blízkosti domov. Je tam zvýšená prašnosť, hlučnosť a to
nehovorím o prejazde zamestnancov, brigádnikov, Šamozbery 1000_ťudí denne
s následnou perspektívou rozšírenia výroby a agroturistiky to móže 

-byt'aj 
viac.

Firma AGROMIX vlastní mimo iné aj parcely zapísané na LV č. 923, parc. č, 369/1,
36912,371l1,371/3 katastrálne územie Sedliská, ktoré sú vedené ako KN-C 369t2:
Murovaný sklad, druh stavby : pol'nohospodárska budova a orná póda.

V návrhu Územného plánu je uvedená individuálna bytová výstavba. Jedná sa o ornú
PÓdu svysokou bonitou 0306002, ktorá je vzmysle zák, č.22ot2oo4 § 

,t2 ods. 1 písm.
oochrane avyužívaní pol'nohospodárskej pódy aozmene zák. č. 245t2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredTá aTzmene
a doplnení niektonich zákonov

zásady ochrany pol'nohospodárskej pódy pri nepot'nohospodárskom použití
('l) Pol'nohosPodársku pódu možno použiť na stavebné účely a iné nepol'nohospodárske účely
len. v nevYhnutných prípadoch a v odóvodnenom rozsahu, Podkladom na vyzňačenie zmeny
Pol'nohosPodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie, závázné stanovisko
alebo stanovisko orgánu ochrany pol'nohospodárskej pódy a geometrický plán, ak je predmetom
ZmenY Čast' Pozemku evidovaná v katastri. V konaniach o zmene poťňohospodárskeho druhu
pozemku je orgán ochrany pol'nohospodárskej pódy povinný zabezpečit'ochranu
a) najkvalitnejŠej pol'nohospodárskej pódy v katastrálnom územj. podl'a kódu bonitovaných

pódno-ekologických jednotiek uvedeného v osobitnom predpise,9d)

_ 
Na uvedených pozemkoch sú navyše vybudované pevné závlahy o celkovej výmere

45 ha a sÚ vo vlastníctve Hydromeliorácií, š.p., investície vložené za posledných 22
rokov prevyšujú čiastku 1 500 000 €.

=> k PriPomienke tykajúcej sa zmeny Územného plánu, kde je navrhnutá individuálna bytová
výstavba na ornej póde , orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie upresňuje, že
navrhovaná Zmena Územného plánu č.2 (teraz posudzovanó) nerieši v danej lokalite zmenu
funkČného vyuŽitia predmetnej plochy. Schvátený územný plán na danom území (lokalita
Podčičva-juh) navrhoval obdobné funkcie v inej konfigurácii.
, k Polohe FY a dopravného prístupu k nej - vid' stanovisko orgánu posudzovania vplyvov
uvedené vYŠŠie (prístupová cesta); orgán posudzovania vplyvov však súhlasí s nátzorom
sPoloČnosti, Že táto prístupovó cesta, ktorá má slúžiť po úprave jej parametrov aj pre
naPojenie susednej IBV, móže zaťažovať obyvatel'ov navrhovanej lBV nadmerným hlukom,
PraŠnosťou, prípadne nadmernou intenzitou dopravy, Spotočnó prístupovó komunikdcia
Pre IBV aj Pre areól spoločnosti AGROMLX nie je najvhodnejším riešením. Zóroveň však
tunajŠÍ Úrad opakovane poukazuje na skutočnost', že v póvodnom územnom pláne
Predmetnó komunikácia nebola akceptovaná a samtltný charakter tokality sa nemení -
v ndvrhu zostdva funkčnó plocha pre rodinné domy, občiansku a športovú vybavenosť
vrátane miestnych komunikócií a techníckej infraštruktúry, mení sa priestorové
usp o riadanie funkčný ch plóch.
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Firma AGROM|X existuje od roku 1996 vSedliskách, kedy zakúpila existujúci areálzeleninového strediska, t9da stav pol'nohospodárske; výiony nepretržite funguje cca 65rokov, V uvedenom areáli sú poi'nohospodárske o|o6vý, jahodové plantáže, pevnezabudované závlahy_,.celková obhospodarovaná plocha sá na v obci Sedliská a d,alších177 ha v katastri KuČÍn, Ondavské Matiašovce, Benkovce. Celý areálje oplotený.
Firma AGROM|X je zaPojená do programu školské ovocie, kde zásobuje cca 70 škólv prešovskom kraji, zaist'uje a1 prěoaj cez farmársky obchod, kde predáva

Pol'nohosPodársku Produkciu vrátane kapústy na zimné usŘlaonenie 
'oenne 

predajňu
kvÓli farmárskYm produktom navštívi cca 15ď- 200 l'udí, následne ak sú samozbery jecca 500 - 'l000 l'udí na farme, takže ideálny stav pre d'alší rozvoj agroturistikysPrePojenim na výrobu regionálnych výrobkov, áto sú d)emy, destiláty,'1Oď% ovocnédŽÚsY, suŠené ovocie. Predpokladané rozšírenie ovocných sadov áii7roai umožnízamestnat' d'alších 50 l'ud í.

_V Prílohe Č,5 Predkladáme podrobné vyjadrenie, ktoré sme zaslali na odbor výstavby
v PreŠove. Obecnému Úradu Sedliská sme vysvetl'ovali, že sme kúpili existujúci areál,existujÚce nehnutel'nosti a že žiadna lBV tu nikdy neboía a neplánujeme, u.h1udo* n"
Platné uzavreté nájomné zmluvy, LV, výrobu, zam-estnanosť a pridelené dotácie, atd,.

NaŠe PoŽiadavkY Obecným úradom neboli akceptované, návrh územného plánu
s nami nikdY nebol Prerokovaný. Obec Sedliská, napriek tomu, že níe je majite;,om
nehnutel'nostÍ, sa na prerokovaní nominovala za vlastníka parcely ě, gi1l1 a37113naPriek tomu, Že reálnym vlastníkom do augusta 2018 bol §pr a ry ,r" mali s ním
uzavretú Platnú nájomnú zmluvu. Od augusta z}1}je vlastníkom firmahcnoulx.

Pol'nohosPodárska výroba tu existuje nepretržite 65 rokov a táto funkcia je tu
dominantná, navrhovaná funkcia bývania na 3 ha proti 58 ha výroby. od roku 1996 sme
celkovo vYsadili cca 13 00O ks ovocných stromov, plus zeleň. Naša spoločnost, má týmto
PozitívnY ekostabilizačný vplyv v regióne, kedy verejnost' vel'mi neg'atíune vníma výrubStromov, málo zelene a zneČistenie ovzdušia firmami ako je Éukóza či ChemkoStrážske.

AGROM|X ako vlastník uvedených pozemkov nesúhlasí s predloženým návrhom
Územného Plánu, ktorý by boJ pre spoločnosť likvidačný. Vzhládom r výsotei bonite
PÓdY, dlhoroČnej Pol'nohospodárskej výrobe a schválený, ootáciam ako aj scnvátenemu
Projektu z Ministerstva hospodárstva, nie je možné ňávrh územneno plánu v takejtopodobe prijat'.

AGROMIX, ako majitel' uvedených pozemkov, nehodlá ani v budúcnosti lBV v tejto
lokalite a neuvažuje ani o predaji svojich pozemkov,

Žiadame o prepracovanie Územného glénu s rešpektovaním platnej legislatívy
a zapracovanie pripomienok od spoločnosti AGROMlX.
=> orgán Posudzovania vplyvov (vid' v stanoviskách vyššie) neskúma vlastnícke vzťahy, ale

skúma vplyvy navrhovaného dokumentu na životné prostredie. Ciel,om zisťovacieho
konania je urČenie, Či daný strategický dokument a|ebo zmena strategického dokumentu
bude Predmetom d'alŠieho konania - posudzovania vplyvov strategického dokumentu,
konČiaceho vYdaním záverečného stanoviska z posúdenia itrategického dokumentu.

Návrh PÓvodného Územného plánu obce Sedliská bol spracovaný v decembri 1996 aschválený obcou Sedliská uznesením obecného zastupitel'swa č. 2/2000 zo dňa
04,02.2000, Tento Územný plán bol preskúmaný - Správou o preskúmaní územného plánu
zónY obce Sedliská (d'alej len ,,Správa" - zo dňa14,i.zooa\, na základe odporúčania ktorej
bol uznesením obecného zastupitel'stva dňa21.7.2006 p..."nouuný p'óvodný územný
p|án zóny na územný plán obce.

Následne boli sPracované zmeny a doplnky č,1 (v júli 2()13) - schválené obcou Sedliská
uznesením obecného zastupitel'stva v decembri 2013.
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§ 141 ods, (10) zákona č.50tlg76 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku
(stavebný zákon),_v znení neskorŠÍch predpisov : ,,Územnoplánovacia dokumentácia schválenádo'l, augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 aktualiiovaná ani preskúmaná podl,a § 30
ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záváznost',''

Ked'Že Predmetná ÚPn bota preskúmaná vyššie uvedenou Správou, územný plán obce
Sedliská je platný azávázný,

Vzhl'adom na to, Že PredloŽený návrh ZaD č.2 nerieši nové funkcie v danom území
frieŠia sa obdobné funkcie v inej konfiguráciiJ, neočakávaiú sa qýznamneišie iné vplyvy
oproti póvodne schválenému a platnému Územnému plánu.

Orgán Posudzovania vplyvov na životné prostredie však súhlasí s názorom spoločnosti,
ktorým Poukazuje na pozitívny ekostabilizačný vplyv v regióne ponechaním jeswujúcej
Pol'nohosPodárskej výroby, avšak platný a schválený územný plán obce od roku ],996
neuvaŽuje s touto funkciou v danom území. Ponechanie ,,jeswujúceho stavu", t.j. stav, kto{ý
v tejto lokalite aktuálne je (pol'nohospodárska qýroba), by podliehalo d'alšej 

"."nLúzemného plánu.

Po stanovenom termíne, avšak do vydania rozhodnutia, doručili na oÚ W - oSZp svoje
písomné stanoviská nasledovné subjekty :

12.
04.09.2018 (doručené dňa 06.09,2018) - nepožaduje posudz@
dodržaní nasledujúcich podmienok :

. Pri realizácii Činnosti vyplývajúcich z tohto strategického dokumentu rešpektovat,
pamiatkový fond obce v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona.

' 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 stavebňým
Úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeoloqických
nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

=> berÍe sa na vedomie; dodržiavaníe uplatnených požiadaviekje štandardnou povinnosťou zo
zákona, ktoré majú uplaťnenie v samostatnom povol'ovacom konqní podl'a osobitných
predpisov

'doručené dňa
11,09.2018)- z hl'adiska záujmov sledovaných tunajším úradom vo veci Úykonu miestnej
Štátnej správy nad cestami ll. a lll. triedy v územnom obvode okresu Vraňov nad Topťoú
nemáme pripomienky.

=> berie sa na vedomie

2018/036385-002/24 zo dňa 03.09.2018 (donlčené di
nachádza v ll. stupni priameho odberu vody z Ondavy v profile Kučín, ktoré boli
stanovené rozhodnutím Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach,
odboru pol'nohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva č. 498t8llB2 zo dňa
25,01.1982.

Z dÓvodu, Že v predloženom materiáli odvodnenie parkovacích plóch je navrhnuté
cez lapaČe ropných látok a odpadové vody budú čistené v ČOv, z hl'adiska sledovaných
záujmov na Úseku štátnej vodnej správy k predloženému dokumentu nemáme
pripomienky

=> berie sa na vedomie

14.



15.

16.
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HaHM,Hz,'a4u14o3/1,E/9o2698 zo dňa 05.09.2018 (doručené dňa 11,09.2018) -
z hl'adiska záujmov chránerrých zák. č. 355l2OO7 Z,z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektoryich zákonov k predmetnému dokumentu
nemáme pripomienky.

=> berie sa na vedomie

2018/009398-3 zo dňa 24.09.2018 (doručené dňa
a doPlnkov Č.2 k Územnémri plánu obce SedliskÉt nemá výhrady, avšak diáva do
Pozornosti, Že k doČasnému alebo trvalému záberu pol'nohospodárskej pódy je
nevyhnutné stanovisko, resp. rozhodnutie orgánu štátnej správy ha úseŘu
pol'nohospodárskeho pódneho fondu.

=> berie sa na vedomie; daná požiadavka sa zohl'adňuje v procese konania o povolení činnosti
p o dl' a o so bitný ch p r e dp is ov

gQ_hrq?y,prírodv a vvbra4Ých zložiek životného prostredia kraia, č. ÓÚioó§Zil-
2018/036328-2/3A zo dňa 27.08.2018 (doručené dňa 03.í0,20íál - koŇtatuJeje

17.

v Častiach katastrálneho územia obce, zdokumentovanej ako riešené Územie
Predmetnými zmenami ÚPN sa nenachádzajú ani do nich nózasahujú plochy sústavy
NATURA 2000 a CHÚ národrrej siete. Ďalej konštatuje, že

" pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch ÚrN plati 1, stupeň ochrany podla
zákona opak,

" nePredpokladá sa, Že by zmeny a doplnky ÚPN vyiznamne ovplyvnili najbližšie lokality
NATURA 2000 alebo v chránené územia národnej siete,

, orgán OPaK vydá k zmenám a doplnkom ÚPN 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 vzťahu k ochrane prírodnéňo
prostredia.

Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovanie predloženého strategického
dokumentu podl'a § 9 zákona ElA,

=> berie sa na vedomie

ostatné subjekty (okresný úrad prešov - odbor výstavby a bytovej politiky + odbor opravných
Prostriedkov - referát pódohospodárstva, Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor krízového
riadenia, Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topl'ou, 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 do pripravovaného strategického dokumentu zainteresovala - konzultácie
vyuŽila Fa: AGROMlX výrobno-obchodná spoločnost', spol. sr.o.:dňa 27.08.2018 a
30.08.2018 sa na Okresný úrad Vranov nad Topl'ou - odbor starostlivosti oživotné
Prostredie - dostavila p. lng. Renáta Vagaská, MBA - ako konatel' spoločnosti AGRQM;X
výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o,, so sídlom Sedliská 367 za účelom
preštudovania strategického dokumentu ,,Zmeny a doplnky ó.2 - Územný plán obce
Sedliská". Po preskúmaní predmetného dokumentu uviedla, že navrhované zmeny a doplnky
sú plánované v prevažnej miere na ploche, ktorej sú vlastníkom; s predmetným návrhom
nesúhlasÍ, nakol'ko daný pozemok (parc. č. 371l1, kat. úz. Sedliská) je využívaný
spoločnost'ou pre ich pestovatel'skú činnost'.

Obec Sedliská : Zmeny a č,2 - plán obce Sedliská
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orgán posudzovania vplyvov na Životné prostredie p. lng. Vagaskej, MBA objasnil, že
,,ZmenY a doPlnkY Ó.2 - Územného plánu obce Sedliská'ř .u "posuá.uir: 

na základe
doruČeného Oznámenia z hl'adiska zákona č.24t2o04 Z.z, o posudzovaní vplývov na životné
Prostredie a o zmene a doplnení niektoných zákonov, v znen j neskorších pieópisov (d,alej len
,,zákon ElA").

V Procese posudzovania podl'a zákona ElA sa neskúmajú vlastnícke vzťahy,
Cielbm zist'ovacieho konania je určenie či daný strategický dokument alebo zmena

strategického dokumentu bude predmetom d'alšieho Xonaňia 
-- 

posudzovania vplyvov
strategického dokumentu, končiaceho vydaním záverečného stanoviska z posŮo-enia
strategického dokumentu.

Orgán Posudzovania vplyvov na životné prostredie po ukončení procesu obstarania
Podkladov pre rozhodnutie umožnil účastníkom konania podi'a § 33 ods, 2zákona č,71t1967
Zb. o sPrávnom konaní (správny poriadok), v znení neskoršícŇ predpisov listom zn. oU-VT_
OSZP-2018I008905-024 zo dňa 20.09.2018 pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho
Podkladom, k spósobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, úeaŠÍnici konania sa
k podkladom v určenej lehote nevyjadrili,

zÁveR:
Okresný Úrad Vranov nad Topl'ou, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci

zisťovacieho konania podl'a § 7 ods. 4 zákona posúdil strategický dokument z hl'adiska
PovahY a rozsahu, miesta vykonávania, jeho únosného zat'aženia a ochranu poskytovanú
Podl'a osobitných predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie a
zdravie obyvatel'stva a Úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na
stanoviská doruČené od dotknutých orgánov a zainteresovaných subjektov vrátane verejnosti
a na kritériá pre zist'ovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona.

Zo stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné
Prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na d'alšie posudzovanie strategického
dokumentu - vzhl'adom na to, že riešené územie (lokalita ,,Podčiěva-juh) navrhovanyión zao
Č.212018 je súČast'ou schváleného územného plánu, ktoný na riešených plochách póvoone
navrhoval obdobné funkcie v inej konfigurácii - preto rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

UPOZORNEN|E:

Týmto záverom zist'ovacieho konania nie je dotknutá povinnost,
Posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podt,a
uvedeného zákona!

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



Zist'ovacie konanie sa nevykonáva podl'a zákona
(správny poriadok)", v znení nesk. predpisov, a preto sa
rozhodnutie možno preskúmat' súdom podl'a 

'zákona

poriadok.

Prílohy (pre obstarávatel'a) :

- originál grafickej prílohy zo stanoviska rVtŽP

PoUčrnlr
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č.71l1967 Zb.,,o správnom konaní
voči nemu nemožno odvolat'. Toto
č. 16212015 Z.z. Správny súdny

lng. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa :

účastníci konania :

3.

1.

2.

4,
5.

6.
7.

Obec Sedliská (obstarávatel' a zároveň dotknutá obec)
AGRoMlX výrobno-obchodná spoločnost', spol. s r.o., 094 09 Sedliská 367

Dotknuté orgány a ostatní :

Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, O81 92 Prešov
3.1,- odbor výstavby a bytovej politiky
3,2. - odbor starostlivosti o životné prostredie

o oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekŽP Xraiao oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek Že Xraia
3.3.- odbor opravných prostriedkov - referát pódoňospodárstva
3-4.- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií kraja
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, O8O 01 Prešov
okresný úrad Vranov n.T., Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topl'ou
5.1 . - odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS
5.2.- pozemkový a lesný odbor
5.3.- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
5.4.- odbor krízového riadenia
Obvodný banský úrad, Timon ova 23,041 57 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, O93 ,l7 VT



R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ;kého 39, 040 01 KE

Štúra t,812 35 Bratislava

B. Regionálna veterinárna a potravinová správa ,

9. okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného
10. Dopravný úrad - divízia civilného letectva, Letisko

12. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie
- štátna geologická správa,

13. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2,
13.1. - odbor regionálneho rozvoja, Námestie
13.2. - odbor dopravy

14. Mesto Vranov nad Topl'ou
15. Obec Majerovce
16. Obec Hencovce
'l7. Obec Kladzany
18. Obec Tovarné
19. Obec Ondavské Matiašovce
20. Obec Benkovce
21. Obec Vyšný Kazimír
22. Obec Čičava
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879,093 01 Vranov n.T,
, A. Dubčeka 881,093 01 VT

0'l Prešov
2,080 01 Prešov

Obec Sedliská : Zmeny a doplnky č.2 - obce sedliská


