
Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona é.2412006

V strategickom dokumente Návrh Z a D č.2 ÚPn O Malá Domaša dochádza k zmene póvodného názvu výkresov
Úptrt o Malá Domaša výkr. č. 2,5, 6 a 7 .

4. Obsah:
obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z §17 Vyhlášky VŽe SR č, 55/200tZ. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, Zmeny a doplnky ÚPru - O Malá DomaŠa budú spracované

v rozsahu:
- Grafická časť - náložky ( priesvitky) na schválenejdokumentácii ÚPN O Malá DomaŠa,

- Textová časť v rozsahu zmien a doplnkov,
- Závázná časť v rozsahu zmien a doplnkov.

5. Uvažované variantné riešenia zoh!'adňujúce ciele a geotrafický rozmer strategického
dokumentu:
Neuvažuje sa s variantným riešením.

6. Vecný a časovrý harmonogram prípravy a schvalbvania:
Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a schvalovania ÚPtrt-O bol stanovený nasledovne:

l. Spracovanie návrhu ZaD č.2 - ÚPtV O Malá Domaša - máj 2018

ll. Prerokovanie a schválenie zmien a doplnkov - október 2018

lll. Čistopis ZaD č.2 - Úpru o Malá Domaša - október 2018

lV. Zabezpečenie vyhlásenia záváznej časti, uloženie ZaD č,2 - ÚPN O Malá DomaŠa, vyhotovenie

registračného listu a jeho doručenie ministerstvu podl'a príslušných ustanovení stavebného zákona -

1,tl2078

7. Vzt'ah k iným strategickým dokumentom:
Zmeny a doplnky budú vychádzať a rešpektovať nasledovné strategické dokumenty a podklady:

závázné dokumentácie:
_ územný plán vel'kého územného celku Prešovského kraj(ÚPru VÚC PK)vyhlásené nariadením vlády SR č.

276l1998 Z.z. a jeho zmien a doplnkov vyhlásené nariadením vlády SR č.679/2002 Z.z., nariadením vlády

SR č. l1.tl2003 Z.z.
. Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupitel'stva PSK dňa 22.6.2004, uznesením č,

228l2oo4, Závázná časť vyhlásená Všeobecne závázným nariadením č.4/2004, s ÚČinnosťou

3o.7.2004.
. Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupitelstva PSK č.589/2009 dňa 27.Io.2009.Závázná

časť vyhlásená Všeobecne závázným nariadením č,I7 l2009 dňa 27.70.2OO9, s ÚČinnosťou

06.t2.2009.
. Zmeny a doplnky 2Ot7,Závázná časť vyhlásená Všeobecne závázným nariadením č.60/20t7

účinného od t9.07.2017.
- úpp-o Malá Domaša (spracovatel'; Biozem s,r.o,, Prešov), schválený uznesením OZ Malá Domaša č.

Il69l2OO9 dňa 15.04,2009 a závázná časť vyhlásen á VZN č,412009.
- Zmeny a doplnky č. 1 ÚpN-o Malá Domaša (spracovateí: Envio s.r,o., Prešov), schválený uznesením OZ

Malá Domaša č.8/2016 dňa 03.11.2016.
- Zadanie pre úeru-o, ktoré bolo schválené v OZ obce Malá Domaša, uznesením č, 1,124/2003 dňa

31.10.2003, na základe stanoviska. vtedajšieho Krajského stavebného úradu v PreŠove, vydaného

v zmysle § 20 ods. 6. stavebného zákona.
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topl'ou (spracovateÍ: SAŽP, r.1994).

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obec Malá Domaša (§26, ods, 3 stavebného zákona),

9. Druh schvalbvacieho dokumentu:
Uznesenie o schváleníZmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Malá Domaša.

Všeobecne závázné nariadenie obce o vyhlásení záváznej časti Územného plánu obce Malá DomaŠa -
doplnenie o závázné časti vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č,2 - Územného plánu obce Malá DomaŠa.
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C)známenie o strategickom dokumente l zmr sle zákona é.24/2006

ZákIadné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy:
Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č,2 - Územného plánu obce Malá Domaša sú všetky podklady a

informácie o súčasnom stave podmienok v území, vrátane dokumentov uvedených v kap. č, ll/3 all/7.

opis riešených lokalít:

ZaD č.2/1: Lokalita č.1 vÝchodná časť obce
Na riešenom území je podl'a platného ÚPru 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 (Ll) a časť plochy sa prinavracia na
póvodné využitie pre pol'nohospodárske účely - orná póda.
Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPN obce
v navrhovanom zastavanom území obce).
Navrhovanó požiadavka nevyžaduje zmenu nopojenia no verejné dopravné a technické vybovenie územia.

ZaD č.2/2: Lokalita č.2 vÝchodná časť obce
Na riešenom území je podl'a platného ÚPru obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
rodinných domov (L1),

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

Riešená lokalita sa nachádza, mimo zastavané územie obce (podl'a platného ÚPN obce v navrhovanom
zastavanom území obce).
Navrhovaná požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

ZaD č.2/3: Lokalita č.3 centrum obce
Na riešenom územíje podl'a platného ÚPNt obce rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
rekreácie a cestovného ruchu (turistická ubytovňa 01).
Navrhovanou zmenou sa plochy menia na funkčné využitie územia plocha občianskej vybavenosti (kultúrno
spoločenské centrum, klub dóchodcov)a nájomné byty. (30).

Riešená lokalita sa nachádza v zastavanom územíobce Malá Domaša.
Navrhovanó požiadavka nevyžoduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

ZaD č.2/4: LokaIita č.4 severná časť obce
Na riešenom územíje podl'a platného ÚPN obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa časť územia mení na funkčné využitie územia plocha športu, detské ihrisko (25),

Riešená lokalita sa nachádza v zastavanom území obce Malá Domaša.
Navrhovanó požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

ZaD č.2/5: Lokalita č.5 severná časť obce
Na riešenom územíje podta platného ÚPtrl obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa územie mení na funkčné využitie územia plocha bytových domov (L4).

Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPN obce
v navrhovanom zastavanom území obce).
Novrhovoná požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

ZaD č.2/5: Lokalita č.5 severná časťobce
Na riešenom území je podl'a platného ÚPru obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa územie menína funkčné využitie územia plocha bytových domov (t5).
Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podl'a platného ÚPN obce
v navrhovanom zastavanom území obce).
Navrhovanó požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia,
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Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákonač.2412O06

ZaD č.2/7: Lokalita č.7 severná časť obce
Na riešenom území je podía platného ÚPru 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).

Riešená lokalita sa nachádza v zastavanom územíobce Malá Domaša.
Navrhovaná požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia no verejné dopravné a technické vybavenie územia.

ZaD č.2/8: lokalita č.8 severná časťobce
Na riešenom územíje podťa platného ÚPN obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
občianskej vybavenosti - ČSPH, autoservis, stravovanie (08) a časť plochy, motorest (O7).

Navrhovanou zmenou sa časť územia mení na funkčné využitie územia plocha technického vybavenia,
parkovisko (P3) - zváčšenie póvodnej rnimery.
Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPru obce
v navrhovanom zastavanom území obce).
Navrhovanó požiadavka vyžaduje čiastočnú zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie
územia.

ZaD č.2/9 Lokalita č.9 severná časť obce
Na riešenom území je podťa platnéno ÚPn obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
občianskej vybavenosti motorest (07) a časť plochy ČSPH, autoservis, stravovanie (08),

Navrhovanou zmenou sa časť územia mení s funkčným využitím územia plocha občianskej vybavenosti,
motorest (07) - zváčšenie póvodnej rnimery.
Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPtV obce
v navrhovanom zastavanom území obce).
Navrhovaná požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

ZaD č.2/10: Lokalita č.10 severná časť obce
Na riešenom územíje podía platného ÚPru obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha
technického vybavenia, parkoviska P4, a plocha sprievodnej líniovej zelene (pozdíž cesty lll/3635).
Navrhovanou zmenou sa časť územia mení na funkčné využitie územia plocha technického vybavenia,
so zváčšením výmer parkovísk (P4a), (P4b), (PSa}, (Psb) - pozdíž cesty lll/3635.
Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPru obce

v navrhovanom zastavanom území obce).
Navrhovanó požiadovka si vyžoduje čiastočnú zmenu napojenia na verejné dopravné vybavenie územia.

ZaD č.2/11: Lokalita č.11VN Malá Domaša
Na riešenom území je podía platného ÚPru obce, rozvojová plocha určená 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).

Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPtV obce
v navrhovanom zastavanom území obce).
Navrhovanó požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia,

ZaD č.2/12: Lokalita č.12 VN MaIá Domaša
Na riešenom území je podía platného ÚPru obce, stav vodné toky - rozvojová funkcia nad vodnou plochou VN
Malá 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 štartovacou rampou a plávajúce móla.
Riešená lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPru obce
v navrhovanom zastavanom území obce).
Navrhovanó požiadavka nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

. Póda:
Vyhodnotenie záberu polnohospodárskej pódy na nepoínohospodárske účely navrhovaných lokalít, je riešené
v požadovanom rozsahu v dokumente ZoD č. 2 ÚPN obce Malá Domaša (oproti póvodnému vyhodnoteniu v ÚPN
O Maló Domaša dochódza k novým záberom poínohospodórskej pódy na nepolnohospodórske účely).
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Oznámenie o strategickom do!,glt,,

. Lesné pozemky:

ru.u|.r,o**Jjro t. , úpn oo." Malá Domaša Sa netýkajú záberu lesných pozemkov,

. Voda, z toho pitná, zdroj vody, odkanalizovanie:

Navrhované lokality 217 _ 2112, budú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, Ako zdroj vody pre

obec Malá Domaša slúži vlastný vodné zdroj. Výtlačným potrubím je vodá dopravená do vodojemu (VDJ) Malá

il;;; ;;;ó ;, 
" 

gravitačným potrubím je vedená do celo obecnej siete,

odkanalizovanie lokalít bude do jestvujúcej čov a do rozšírenej Čov tll. etapa.

Zósobovaniepitnouvodouaodkanolizovanienovrhovanýchlokatít,nebolopotrebnériešiťvdokumenteZaDč.2
ÚpN obce Maló Domaša.

n,r*n"|"li!'ijl.jffi:?i - 2l72,budú napojené na jestvujúcu NN sieť, káblovou prípojkou (zemné vedenie),

Zósobovanie elektrickou energiou vrátane netrodličného zdroja - Fotovoltoickej sotárnej elektrórne

nachádzajúcej sa v obci Mab Dámaša , nebolo potrebné riešiť v dokumente ZaD č, 2 úprl obce Malá Domaša,

. Zásobovanie plynom:

Navrhované lokality č.'2lt_2l!2,budú napojené na jestvujúcu_sieťr^ozvodu P|Ynu,

Zósobovanie plynom, ,Laon potrebné riešiť v dokumente ZaD č, 2 úpN obce Moló Domaša,

, Nároky na dopravu a inú infraštruktúru:

Navrhované lokality č.2lt - 2lt2budú napojené na jestvujúce komunikácie.

. Suroviny:
v rámcizao i.oz Úpr,r sa nenavrhuje získavanie žiadnych surovín,

3;ťi:tr".ffit.:1""'n plánu obce Malá Domaša obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a závázné

časti.VýstupyZaDč.2ÚprrtobceMaláDomašasúdefinovanévdokumentáciiasúpremietnutédozávázných
častíZmienadoplnkovč.2ÚzemnéhoplánuobceMaláDomaša,ktorébudúvyhlásenévšeobecnýmzávázným
nariadením obce,

-JJÍilTZ, ,.rned6jde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzduŠia v lokalite'

pri povo;,ovani pr"uaorr.v le potreuné dodržávať zákon č, 737lzo1o Z,z, o ovzdušív znení zákona č3181201,2

Z.z.avykonávacímipredpismiktomutozátonu,napr.VsúladesvyhláškouMŽPSRč.4lol2o12Z.z.,ktorousa
vykonávajú niektoré ustanouenia zákona o ovzduší a v súlade s vyhláškou Mžp SR č, 4],1/20L2 7,z,

omonitorovaníemisiízostacionárnychzdro;ovznečisťovaniaovzdušiaakvalityovzdušiavichokolí.

-;jd:iTť"ffi;::::, pódy znečistenÝmi 19d3li, :",p.j:::..ích 
plochách budú navrhnuté lapače ropných

látot. Odpadové vody z riešeného územia budú riešené do COV,

u.nin,iol1x1l, počas výstavby a pri samotnej prevádzke. Nakladanie odpadov bude zabezpečené v zmysle

zákona č.Iglzotsz.z. o odpadoch a o zmene a jopIneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

. Hluk a vibrácie:

Najváčším zdrojom hluku v území bude líniový zdroj hluku "doprava"
(ráttoaoUé zvýšenie zaťaženia územia hlukom), Celkovo sa vplyv

doČasný a neohrozujúci okolité obyvateístvo,

, ktorý vznikne počas samotnej výstavby

hluku na okolie dá charakterizovať ako

. Žiarenie a iné fyzikálne polia:

V rámci činnosti v lokalite nedójde k žiareniu a iným fyzikálnym poliam,

- ?11ll;i:;1:i1";, realizované ani navrhované žiadne významné terénne úpravy a zásahY do krajinY,

_ obec sa nachádza v-ochrannom pásme Órl ,,. stupňa vodného zdroja ondava - KuČÍn stanovené

rozhodnutím bývalého VSL KNV Košice i. qsat'i'la,z zo dňa 25.t.Ig82. Nedójde k ohrozeniu tohto

vodného zdroja.
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Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č.2412006

3. Úaa;e 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 vplývať prašnosť z dopravy a zvýšený objem emisii
vypúŠťaných 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 spÍňať 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 obyvateI'stva:
Vo vázbe na ciele spracovania ZaD č.2 Územného plánu obce Malá Domaša tento dokument nepredpokladá
negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateťov. Nepriamy vplyv na zdravie obyvatelbv je pozitívny
a spoČíva v koncepčnom riešení prípravy územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Navrhované zmeny
nepredstavujú nebezpeČnú prevádzku, ktorá by zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou
odpadov, odpadových vód, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať
čiastočne negatívny vplyv na zdravotný stav íudí.

5. VpIyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:
5a) Osobitne chránené časti prírody a krajiny

' Európska sieť chránených území (NATURA 2000): v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádza.
. Územia 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 územíobce t. č. platí l, stupeň ochrany podl'a zákona č.543/2002Z.z.

' Biotopy európskeho významu - porasty a kvetnaté vysokobylinné spoločenstvá nachádzajúce sa na
zamokrených lúkach v alúviu potoka Ol'ka. Návrh ZaD č,2 ÚPrv O sa nedotýka,

. Biotopy národného významu v lokalite Hórka. Návrh ZaD č.2 ÚPN o sa nedotýka.
t Mokrade v časti úseku rieku Ondava a mokrade v dolnej časti toku Ol'ky. Návrh ZaD č.2 Úpru o sa

nedotýka.
. Mokrade národného významu sa na území obce nenach ádzajú.
. Chránená vodná avifauna VN Malá Domaša. Návrh ZaD č.2 ÚPN O sa nedotýka.

Územný systém ekologickej stabitity Úsrr:. Biokoridor:

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

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

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

. Nadregionálne biocentrum: v k.ú. obce Malá Domaša sa nenachádza.

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

. Miestne interakčné prvky:
. Pod Čelom - Nad Čelom:návrh ZaD č,2 ÚPN O sa nedotýka.

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

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

. Germánske sídlisko z2.-3. storočia, t.j, z doby rímskej.

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

5d) Ťažba nerastnÝch surovín - prieskumné územia, ložiska nerastnÝch surovín. staré banské diela, svahové
deformácie, skládkv odpadov:
. Prieskumné územie - nenachádza sa v k,ú. obce Malá Domaša.
. Ložisko nevyhradeného nerastu: nenachádza sa v k,ú obce Malá Domaša.
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kom dokumente v zmys|e zákonač.24120O6

. svahové deformácie - v riešenom území sa nenachádzajú potenciálne a stabilizované svahové

deformácie.
.Skládkyodpadov-vk.ú.obceMaláDomašasanenachádzajú.

. Návrh opdtrení:

. V procese riešenia ZaD č.Zúzemného plánu bude zabezpečená ochrana týchto územívsúlade s §2, ods,

1, písm. c/ stavebného zákona.

. Rešpektuje požiadavky z nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPrv vÚc Prešovského kraj.

. Navrhované funkčné plochy nezasahujú do objektov evidovaných v ÚzPr a chránených území, čím

nevzniknú negatívne vplyvy.

. z híadiska ochrany vodných pomerov budú pri výstavbe a prevádzke realizované také opatrenia, aby

nedošlo k ohrozeniu akosti pozemných a povrchových vód,

. z hl,adiska odpadového hospodárstva budú realizované opatrenia primerane v zmysle zákona o

odpadovom hospodárstve.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:

Riziká vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvate[stva nie sú spojené s nadmerným hlukom z prevádzky ani z

dopravy.

Vplyvy na životné prostredie presahuiúce štátne hranice:

eiejtoien,i Strategický materiál nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice,

6.

7.

1.

2.

lV. Dotknuté subjekty

Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení

obyvatelia obce Malej Domaše, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na

území obce Malej Domaše.

Zoznam dotknutých subjektov
1) Ministerstvo žp sn, s"tci. geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej sPrávY , Námestie [,

Štúra 1,812 35 Bratislava
2) Ministerstvo obrany sR, Agentúra správy majetku, odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby,

Komenského 39l 
^, 

04O 01 Košice,

3) okresný úrad Prešov, odb. výstavby a bytovejpolitiky, Námestie 3,08192 Prešov

4) okresný úrad prešov, odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie 3,08l92 PreŠov

5) okresný úrad prešov, odbor opravných prostriedkov, ref. pódohosPodárstva, Námestie 3,08192

Prešov,
6) Dopravný úrad, Letisko M. R. štefánika,823 05 Bratislava Dopravný úrad, Letisko M, R. Stefánika,823

05 Bratislava
7| Krajský pamiatkový úrad Prešov, úsek pamiatkového fondu, Úsek archeologických nálezov a

archeologických nálezísk, HIavná 15, 080 01 Prešov

8) okresný úrad prešov, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikáciÍ, Námestie 3, 08192 PreŠov,

9) okresný úrad Vranov nad Top[ou, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikáciÍ, Námestie slobodY 5,

093 01 Vranov nad Topíou

10) okresný úrad Vranov nad Top[ou, odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobodY 5,093 01

Vranov nad Top;,ou - št. vodná správa, št. správa na úseku odpadového hosPodárstva, Št, sPráva

ochrany ovzdušia,

11) okresný úrad Vranov nad Top[ou, odbor pozemkový a lesný, odd. lesné hospodárstvo, pozemkové

spoločenstvá, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topíou

12) okresný úrad Vranov nad Topíou, odbor krízového riadenia, Námestie slobodY 5,09301 Vranov nad

Topíou
13) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, O93 17 Vranov nad Topl'ou

14) Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kalinčiakova 879, O93 01 Vranov nad Topíou

15) úr;d prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja a odbor doPravY, Námestie mieru

2, 080 01 Prešov
16) Obvodný banský úrad, Timonova ul. 23,040 01 Košice

ZaD č.2 ťlpN o Malá Domaša - Návrh Strana l0



Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č,2412006

17) štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Hlavná 93,080 0]. PreŠov

18) Obec Holčíkovce - starosta obce, Holčíkovce č. 40, 09405 Holčíkovce

19) Obec Giglovce - starosta obce, Giglovce č, 50, 09405 Holčíkovce
20) Obec Žalobín - starosta obce, Žalobín č,744,09403 Žalobín
21) Obec Benkovce - starosta obce, Benkovce č.22,094 02 Slovenská Kajňa

22) obec Slovenská Kajňa - starosta obce, Slovenská Kajňa č. 4, O94 02 Slovenská Kajňa

23) obec Kvakovce - starosta obce, Kvakovce Domašská č.9711, 09402 Slovenská Kajňa

3. Dotknuté susedné štáty:
Navrhované riešenie Zmien a doplnkov č.2 sa nedotýka susedných štátov.

V. Doplňujúce údaje

Mapová a iná grafická dokumentácia :

_ prílohou tohto "oznámenia o strategickom dokumente" je schematické zobrazenie

Územného plánu obce Malá Domaša

Textová a grafická časť zao č.Z Úpru Obce Malá Domaša bude zverejnená
www.maladomasa,sk

Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu:
- územný plán obce Malá Domaša schválený uzn . č. tl69l2oo9 zo dňa 15.04.2009 vrátane ZaD Č.1 UPN -

O Malá Domaša schválené uzn, č.8/2Ot6 zo dňa 03.11,2016.
_ územný plán vúC Prešovský kraj v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a jeho závázných regulatívov,

ktoré majú dopad na k.ú, obce Malá Domaša,
- Všetky podklady (vid'. kap. ll. bod 7. )a informácie získané v rámci prípravných prác,

Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Trebišov, 15.06.2018

Potvrdenie o správnosti údajov

Meno spracovatel'a oznámenia
lng. lveta Sabaková, Agátová 23g6lto,075 o1Trebišov, oSo na obstarávanie Úpp a Úpo.

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obsta rávatel'a, pečiatka

1.

2.

predmetu ZaD č.2

na stránke obce:

Vl.

V!!.

l.

ůbec_MALÁ DoMAŠA
Cbecný úrad

PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce Malá Domaša

Grafická príloha:
- Sútlač s priesvitkou - schválenej dokumentácie Úpru o Malá DomaŠa a návrhu ZaD Č.2 - Úptv o Malá DomaŠa

výkres č.3 a výkres č. 6.
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