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Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topíou

Váš list značky l zo dňa
-l

VEc
,rZmeny a doplnky é.2- Územný plán obce Malá Domašatl

- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente, zisťovacie konanie

Obstarávatel'_ Obec Malá Domaša - predložil na Okresný úrad Vranov nad Topl'ou

- odbor starostlivosti o životné prostredie (d'alej aj ,,orgán posudzovania vplyvov na žívotné
prostredie') podl'a § 5 zákona č, 2412006 Z.z. ,,o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektoných zákonov", v znení nesk. predpisov (d'alej len zákon)
oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,,Zmeny a doplnky ě.2 - Uzemný plán
obce Malá Domaša (d'alej len ZaD č.2)", ktoný Vám podl'a § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej
obcizasielame,

Návrh uvedeného strategického dokumentu je predmetom zist'ovacieho konania
oposudzovaní strategického dokumentu podl'a § 7 ods, 1zákona -s odkazom na § 4ods.2
písm. c) => zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.

Žiadame Vás, aby ste vsúlade s § 6 ods, 1 a 5 zákona informovali do 3-
pracovných dní od doručenia oznámenia verejnosť spósobom v mieste obvyklým
azároveň oznámili, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robit' si z neho odpisy,
výpisy alebo na vlastné náklady zhotovit' kópie. Oznámenie musí byt' verejnosti prístupné

najmenej po dobu 14-dní odo dňa jeho doručenia.

Vaše písomné stanoviská v súlade s § 6 ods. 6 zákona prosíme doručit' najneskór do
íS-dní od doručenia oznámenia na adresu :

Stanoviská je možné ,,orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie" doručit' aj
elektronicky - elektronickým podaním s autorizácíou do elektronickej schránky
prostredn íctvom ústredného portálu verejnej správy (www. slovensko. sk) .

Oznámenie o strategickom dokumente (s návrhom strategického dokumentu) je
sprístupnené na webovom sídle ministerstva :

http://enviroportal.sk/sJ</eia/detail/zmeny-doplnkv-c-2-uzemnv-plan-obce-mala-domasa

Okresný úrad Vranov nad Topl'ou

oU_W_oszP_
_201 8/0036723-09

Vybavuje
lng. Jana Baková 22.06,2018

únno
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ZároveňVám oznamujeme, že konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu j^9

možné vykonat, n" tunásóm'úrade - lý. pá.chodie, ě dv 96 - v praóovných dňoch od 800

ffi :-'rióó-ňoo. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo

mailom),
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Príloha:oznámenieoSD
Okresný úrad Vranov nad'íopfrtu
odbor stnrostlivosti o íivotnó plostí€dis

Náme§tiB §lobody 5
093 01 Vranov nad Tqplou

-2-

lng. Anton Olah
poverený,v1,*::í,ň),.''..',ra*j

ím odboru

po uplynutí doby urěenej na zverejn_enie informácie o predmetnom

strategickom'dókumente áadame dótknutú obec aj o zaslanie informácie tunajŠiemu

úradu-odátume iej vyvesenia azvesenia a spósobe jej zverejnenia, suvedením
podaných stanovísk verejnosti k tomuto dokumentu

Rozdeřovník :

1. Obec Holčíkovce
2. Obec Giglovce
3. Obec Žalobin
4. Obec Benkovce
5. Obec Slovenská Kajňa
6. Obec Kvakovce

VRANOV NAD TOPIOU
001 51866

Telefón
+421-57-4861 593

E-mail
jana.bakova@minv,sk

]nternet
www.minv.sk



OBEC Malá Domaša
Obecný úrad č.106, 094 02 Slovenská Kajňa

Tel. a fax: 057 488547 0, emai l : mdomasa @gmai l,com., www. ma ladomasa.sk

Oznámeníe o strategickom dokumente

(podl'a § 5 zákona č. 24/2006 Z. z

o posudzovanívplyvov na životné prostredie
a doplnení niektorých zákonov)

ZMENY A DoPLNKY č.2 _ ÚzrvruÝ pútv oBcE MALÁ DoMAŠA
v zmysle zákona Č.50/1976 Zb. v zneníneskorších predpisov ( d'alej len ,, stavebný zákon ,,).

jún 2018



Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č.24/2006

ozNAMENlE
o strategickom dokumente

,,Zmeny a doplnky č.2"
Územný ptán obce (Úptt o) Malá Domaša

v zmysle zákona č.2412006 o posudzovanívplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

L.

2.

3.

4.

Obec Malá Domaša, okres Vranov nad Topl'ou

00332534

obstarávatel'a:
PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce, tel,: 057 4885470,09t5 974534

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie :

PhDr. Jaroslav Makatúra, Starosta obce, č. tel.:057 4885470, email:mdomasa@gmail.com
Miesto konzultácie: Obecný úrad, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa. Konzultácie je možné vykonať
v pracovných dňoch od 9.00 -14.00 hod.

Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov:
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Malá Domaša (d'alej len ZaD č.2).

2. Charakter:
Čiastková zmena strategického dokumentu (územný plán) miestneho významu (§4 odst, 2c zákona 24/2006
Z.z. zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov).

3. Hlavné ciele :

Premietnutie a zapracovanie rozvojových zámerov obce, požiadaviek fyzickej osoby do schváleného
Územného plánu obce Malá Domaša. Hlavným ciel'om návrhu ZaD č.2je zmena funkčného využitia.

predmetom riešenia zmien a doplnkov sú nasledovné zmenv:

ZaD č.2menia a dopíňalú:

V rámci ZaD č.2je potrebné zosúladenie ÚPtt - O Malá Domaša so záváznými časťami nadriadenej územno-
plánovacej dokumentácie t.j, ÚPN VÚC Prešovského kraja.

ZaD č.2/1: Lokalita č.1 východná časť obce
Malá Domaša (podía

MsP (20), rozvojová

Základné údaje o obstarávatelbvi

Názov:

lčo:
Adresa sídla : Obecný úrad č. 106,094 02 Slovenská Kajňa

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu

Riešená lokalita sa nachádza vo východnej časti obce, mimo zastavané Územie obce ]

platného ÚPru obce v navrhovanom zastavanom území obce).
Na riešenom území je podía platného ÚPtV obce - Výrobné a nevýrobné priestory pre
plocha určená funkčným využitím územia: plocha výroby, skladov a skládok.
Navrhovanou zmenou sa riešené plochy menia na plochy rodinných domov (tl) a časť plochy sa prinavracia na

póvodné využitie pre poínohospodárske účely (orná póda).

ZaD č.2/2: Lokalita č.2 vÝchodná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza vo rnichodnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného

ÚPru obce v navrhovanom zastavanom území obce).

ZaD č.2 ÚpN o Malá Domaša - Návrh Strana 2



Oznámenie o strategickom dokumente v zmlsle zákonač.2412006

Na riešenom území je podťa platného ÚPtrl 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 nernirobné priestory pre MsP (20).

ZaD č.2/3: lokalita č.3 centrum obce
Riešená lokalita sa nachádza v centre obce, v zastavanom území obce Malá Domaša.

Na riešenom území je podía platnéno ÚPru obce rozvojová plocha určená funkčným využitím územia; plocha

rekreácie a cestovného ruchu (turistická ubytovňa 01) a plocha občianskej vybavenosti, výrobné
a opravárenské služby, textilná rnýroba (03) - stav
Navrhovanou zmenou sa plocha mení na funkčné využitie územia plocha občianskej vybavenosti (kultúrno

spoločenské centrum, klub dóchodcov) a nájomné byty (30).

ZaD č.2/4: Lokatita č.4 severná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti v zastavanom území obce Malá Domaša.

Na riešenom území je podía platného ÚPru obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha

rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa časť územia mení na funkčné využitie územia plocha športu, detské ihrisko (26).

ZaD č.2/5: Lokalita č.5 severná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platnéno ÚPru

obce v navrhovanom zastavanom území obce).
Na riešenom území je podía platného ÚPttt obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha

rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa územie menína funkčné využitie územia plocha bytových domov (L4),

ZaD č.2/6: Lokalita č.6 severná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPN

obce v navrhovanom zastavanom území obce).
Na riešenom územíje podta platného ÚPtrt obce, rozvojová plocha určená funkČným využitím územia: plocha
rodinných domov.
Navrhovanou zmenou sa územie mení na funkčné využitie územia plocha bytových domov (L5),

ZaD č.2/7 LokaIita č.7 severná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti v zastavanom území obce Malá Domaša.

Na riešenom území je podía platného ÚPtrt 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, rnivarovňa a rnidajňa jedál (28).

ZaD č.2/8: Lokalita č.8 severná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platného ÚPtrt

obce v navrhovanom zastavanom území obce).
Na riešenom územíje podía platného ÚPtrl obce, rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: plocha

občianskej vybavenosti - ČSPH, autoservis, stravovanie (08) a časť plochy, motorest (07) .

Navrhovanou zmenou sa časť územia mení na funkčné využitie územia plocha technického vybavenia,
parkovisko (P3) - zváčšenie póvodnej rnimery.

ZaD č.2/9: Lokalita č.9 severná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podta platného úptl
obce v navrhovanom zastavanom území obce).
Na riešenom územíje podía platného ÚPru 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 vtimery,

ZaD č.2/10: lokalita č.10 severná časťobce
Riešená lokalita sa nachádza v severnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platnéno ÚPtrt

obce v navrhovanom zastavanom území obce).

ZaD č.2 UPN O Malá Domaša - Návrh Strana 3



Oznámenie o strategickom dokumente v zmy,sle zákona č.2412006

Na riešenom území je podra 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), (p5a}, (Psb) - pozdíž cesty lll/3635).

ZaD č.2/11: lokalita č.11 VN Ma!á Domaša
Riešená lokalita sa nachádza v západnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podía platnéno Úpttt

obce v navrhovanom zastavanom území obce).
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).

ZaD č.2/12: Lokalita č.12 VN Malá Domaša
Riešená lokalita sa nachádza v západnej časti mimo zastavané územie obce Malá Domaša (podťa platného úpnt
obce v navrhovanom zastavanom území obce).
Na riešenom území je podťa 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 (je to
uvedené aj v Oznámení o strategickom dokumente ZaD č. 01 - ÚPru O Kvakovce).

Lokality, kde sa mení návrh na stav ( ):
- centrum obce - plocha športu, telocvičňa 14 na stav plocha športu multifunkčné ihrisko (09),

- severná časť obce - plocha rniroby, skladov a skládok, časť Areálu Wroby a skladov ].7 na stav WIEMA s. r.
o., výroba perlitu, expanderných minerálných hmót (10) a na stav Stavebniny Domaša (11),

- severná časť obce - plocha výroby, skladov a skládok, časť Areálu uýroby a skladov 17 na stav plocha
technického vybavenia , garáže (G1) , plocha športu, multifunkčné ihrisko (17) a plocha občianskeho
vybavenia, hasičská zbrojnica (18),

- severná časť obce - časť plochy športu, futbalové ihrisko 19 na stav plocha bytových domov 5x9b.j. (t1) -

časť, plocha technického vybavenia, garáže (G1) a plocha občianskeho vybavenia, hasičská zbrojnica
(18),

severná časť obce - plocha bytových domov na stav 5x9b.j. (L1) - čast,
- uichodná časť obce - plocha bytových domov 2x9b.j. na stav (!2),

- východná časť obce - plocha bytových domov na stav plocha technického vybavenia , garáže (G2|,

- v,ichodná časť obce - plocha rodinných domov na stav.
južná časť obce - časť plochy rodinných domov ( stav) na stav plocha športu, multifunkčné ihrisko (14),

- južná časť obce - plocha výroby, skladov a skládok, Zberný dvor 15 na stav (15),
južná časť obce - plocha technického vybavenia, Fotovoltaická solárna elektráreň 16 na stav (16),

- južná časť obce - plocha technického vybavenia, Rozšírenie ČOv ltl. etapa27 na stav (08},

- južná časť obce - plocha rodinných domov obce na stav.

lokatita, kde sa dopíňa a ruší funkcia:

- severná časť obce - plocha rekreácie a cestovného ruchu, bungalovy, reštaurácia (06) sa dopíňa o funkciu
hygienické zariadenie ( vybavenosť pre pasantov, predovšetkým pre kamionistov) a ruší sa reštaurácia.

Z+D č.7 Úpu o Matá Domaša (tokatita, kde sa mení návrh na stav ( ):

- južná časť obce - plocha občianskej vybavenosti, materská škola 28 na stav (72),

- južná časť obce - plocha občianskej vybavenosti, komunitné centrum 29 na stav (73),

- južná časť obce - plocha technického vybavenia parkovisko P9 na stav (P2).

Poznámka: číslovanie funkčných plóch a jednotlivých aktivít je zdokumentované v grafickej prílohe tohto oznámenia
o strategickom dokumente a v strategickom dokumente Návrh Z a D č.2 Úpn o Malá Domaša,

Návrh Z a D č.2 ÚPru O Ma!á Domaša, aktualizuje Závázné časti schváleného Územného plánu VÚC prešovského
kraja vzťahujúce sa k riešenému územiu,
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