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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Číslo spisu
OU-SB-OSZP-2021/000084-012

Sabinov
03. 02. 2021

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy pre životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 zákona
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), na základe oznámenia o strategickom
dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Drienica“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Drienica v zast.
Ing. Igor Birčák starosta obce, Drienica 168, 083 01 Drienica, IČO: 00 326 968, vydáva v zmysle § 7 ods.
5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Výrok
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Drienica“

riešiaci nasledovné lokality:

- Lokalita Pod Kamennou – podľa platného ÚPN O plochy športu – Integrovaný športový areál (8) a
Golfový areál (9)
Návrh ZaD č.3 – plochy rekreácie a cestovného ruchu RCH 8, RCH 9

- Lokalita Pod Hájom – podľa platného ÚPN O orná pôda
Návrh ZaD č.3 – plocha rekreácie a cestovného ruchu RCH 7

- Centrálna časť obce – podľa platného ÚPN O – plocha občianskej vybavenosti – stav, parcela č. KN-C 7
Návrh ZaD č.3 –plocha bytových domov L5

- Zosúladenie stavu E 990 na skutočný stav

sa nebude posudzovať
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podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu
k strategickému dokumentu, ktoré je potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných
predpisov:
- zmenšiť navrhovanú funkčnú plochu RCH 8 určenú na výstavbu rekreačných chát tak, aby nezasahovala
do CHVÚ Čergov, nakoľko dôjde k úbytku lovných resp. potravných, prípadne hniezdnych biotopov druhov
vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Čergov (Lokalita Pod Kamennou – pôvodné funkčné využitie
golfový areál, navrhované funkčné využitie plocha rekreácie a cestovného ruchu RCH 8),
- strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia
záväznej časti,
- požiadať RVPS o záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní týkajúcom sa chovu
zvierat, výroby, spracúvania, ošetrovania a skladovania krmív pre spoločenské zvieratá, prípravy, výroby,
skladovania a distribúcie medikovaných krmív ako aj ukladania, ďalšieho spracovania a neškodného
odstránenia živočíšnych vedľajších produktov v zmysle § 44 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti,
- dodržiavať legislatívne normy v oblasti odpadového hospodárstva,
- zohľadniť a rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov,
aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k
poškodeniu záujmov tretích osôb.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Drienica v zast. Ing. Igor Birčák starosta obce, Drienica 168, 083 01 Drienica, IČO: 00
326 968, predložil Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP”) dňa 4.12.2020 oznámenie o strategickom dokumente
„Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Drienica“.

Dôvodom obstarávania a spracovania Zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Drienica sú požiadavky, ktoré
vyplynuli z územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu, ktoré boli prejednané a
odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom v Drienici dňa 25.06.2019, uznesením č. 52. K zmenám došlo
predovšetkým vo funkčnom využití plôch športu na plochy rekreácie a cestovného ruchu a plochy
občianskej vybavenosti na plochu bývania a k zmenám potrieb umiestniť verejnoprospešné stavby.

Údaje o vstupoch
Obec definovala svoje požiadavky na spracovanie ZaD č. 3 UPN O Drienica. Základným vstupom pre
spracovanie ZaD č. 3 UPN O Drienica je platný ÚPN obce Drienica z roku 2009.

Pôda
Celková výmera obce Drienica je 1022 ha. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry má najvyššie zastúpenie
lesný pôdny fond – 595 ha, čo predstavuje 58,2% lesnatosť. Z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
najviac zaberajú trvalé trávne porasty 15,3%, orná pôda 14,0%, a záhrady a ovocné sady majú podiel
2,8% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy bez záhrad
v riešenom území je 299 ha čo predstavuje 29 % z celkovej výmery obce.
Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia. Navrhovanými zmenami v ZaD č. 3 UPN
O Drienica nedochádza k degradácii pôd.
Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely navrhovaných lokalít,
je riešené v požadovanom rozsahu v dokumente ZaD č. 3 ÚPN obce Drienica (oproti pôvodnému
vyhodnoteniu v ÚPN O Drienica dochádza k novým záberom poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely).

Lesné pozemky
Navrhované ZaD č.3 ÚPN obce Drienica sa netýkajú záberu lesných pozemkov.

Voda
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Obcou pretekajú vodné toky Drienický potok a potok Telek. Toky odvádzajú dažďové vody, ktoré sú
zachytené priekopami, rigolmi a dažďovou kanalizáciou.

Suroviny
V katastrálnom území obce Drienica sa nenachádzajú staré banské diela ani objekty, na ktoré by
sa vzťahovala ochrana nerastných surovín. Nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast.
Na katastrálne územie obce Drienica sa nevzťahuje ochrana záujmov podľa zákona číslo 538/2005
Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Energetické zdroje
Obec Drienica je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z troch transformačných staníc 22/0,4kV
TS1, TS2 a TS3. Územie mimo zastavanú časť obce a rekreačná oblasť Drienica – Lysá je zásobovaná
elektrickou energiou z transformačných staníc 22/0,4 kV. Trafostanice TS2, TS3 a TS VVS sú napojené
z elektrického VN vedenia číslo 480 a ostatné
z elektrického VN vedenia číslo 322, ktoré je na betónových a drevených podperných stĺpoch.

Plyn
Obec Drienica je plynofikovaná od roku 1997 pri tlakovej hladine 0,1 MPa. Zdrojom zemného plynu
naftového je regulačná stanica plynu RS 1 200 vybudovaná na severnom okraji mesta Sabinov, ktorá
je zásobovaná z VTL distribučného plynovodu DN 200, PN 40 Prešov – Lipany. Z regulačnej stanice
cez rozvodné STL plynovody sú zásobovaní všetci odberatelia obce. Odberatelia plynu sú zásobovaní
plynom z miestnej STL priamo cez STL prípojky plynu, alebo cez stredotlaké prípojky a regulátory tlaku
STL/NTL, alebo cez NTL prípojky.

Doprava
Cesta III/3181 spĺňa funkciu hlavnej zbernej komunikácie v obci. Dopravné zaťaženie na tejto ceste je
známe na južnej časti obce po križovatku s cestou III/3175 Drienica – Jakubovany. Táto cesta a miestne
komunikácie majú prevažne asfaltovú úpravu zväčša v dobrom technickom stave. Šírka vozovky na ceste
III/3181 je 6 až 7 m a na miestnych komunikáciách 3 až 6 m.
Navrhované lokality budú napojené na jestvujúce komunikácie. Dobudovanie dopravnej infraštruktúry
bude riešené v súlade s STN 73 61

Údaje o výstupoch
Výstupom procesu obstarávania sú navrhované Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Drienica.
Návrh ZaD č. 3 UPN O Drienica je spracovaný v súlade s ustanoveniami §12 vyhlášky MŽP č. 55/2001
Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerné a záväzné
regulatívy. Záväzné regulatívy budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením obce Drienica.

Ovzdušie
Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci. V riešenom území sú evidované malé
zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú väčšinou kotolne na tuhé palivo, ďalej je to prevádzka
dopravy na ceste III. triedy. Navrhované zmeny a doplnky územného plánu nemajú vplyv na stav ovzdušia
v obci (nezhoršujú súčasný stav).

Voda
Obec Drienica má vybudovaný verejný vodovod v rámci stavby Prešov – Pitná voda a kanalizácia v
povodí Torysy. Zdrojom pitnej vody pre obec je jestvujúce privádzacie vodovodné potrubie Prešovského
skupinového vodovodu zo zdroja Vyšný Slavkov do mesta Prešov. Navrhované plochy budú riešené
v rozsahu existujúcej vodovodnej siete vo vzťahu k tlakovým pomerom. Pre zabezpečenie potrebnej
akumulácie vody je potrebné rozšíriť vodojem I. na objem V=200 m3 a vodojem II. na objem V=350 m3,
pre pokrytie nárastu spotreby vody. Obec Drienica má vybudovanú verejnú kanalizáciu v rámci stavby
Prešov –
Pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy. Obec je odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou – uličnými
stokami DN 300 gravitačne do mestskej jednotnej kanalizačnej siete mesta Sabinov
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s následným čistením v mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd Sabinov. Pre navrhované plochy
je potrebné rozšíriť jednotlivé gravitačné ulične stoky DN 300 mm. V rámci ochrany pred povodňami je
potrebné zabezpečenie ochrany zastavaného územia obce pred povrchovými vodami s riešením záchytu
splavenín a realizovať opatrenia na zadržanie „pridaného odtoku“ v území tak, aby odtok z daného územia
do recipienta nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby a aby nebola
zhoršená kvalita vody recipienta. Na zníženie povodňových javov, ochranu majetku, zlepšenie vyžitia
vôd zrealizovať opatrenia na zachytávanie vôd. Pre výkon správy vodných tokov ponechať v zmysle
§ 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž drobných vodných tokov
manipulačný pás šírky 5,0 m.

Energetické zdroje
Navrhované lokality budú napojené z nových trafostaníc TS 10 a TS 11.

Odpady Nakladanie s vyprodukovanými tuhými komunálnymi odpadmi na území obce bude
zabezpečované v súlade s Plánom odpadového hospodárstva obce, ktorý musí byť spracovaný v súlade
s Plánom odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Biologicky rozložiteľný odpad
sa zhodnocuje individuálne.

Hluk a vibrácie
Hluk a vibrácie z dopravy od cesty III/3181, ktorá pretína obec v smere východ – západ zaťažujú primerane
k danému využívaniu územia.

Žiarenie a iné fyzikálne polia
Nie je predpoklad vplyvov na tepelné, magnetické a iné fyzikálne polia.

Doplňujúce údaje
Neuvažuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie
súčasnej úrovne ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.
Návrh riešenia ZaD č. 3 UPN O Drienica nemá priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Za nepriame
vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie
dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný
strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu
životného prostredia v obci.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Zámery navrhované v ZaD č. 3 UPN O Drienica nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva pri
dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia.

Vplyvy na chránené územia
Z hľadiska záujmov ochrany prírody krajiny sa na katastrálnom území obce Drienica nachádza Chránené
vtáčie územie Čergov a viacero biotopov národného aj európskeho významu. Funkcia chránených území
bude realizáciou strategického dokumentu čiastočne dotknutá. Týka sa to :
Lokality Pod Kamennou – podľa platného ÚPN O plocha športu – Golfový areál (9) − časť navrhovanej
plochy rekreácie a cestovného ruchu RCH 8
Zdôvodnenie:
Malá časť navrhovanej plochy rekreácie a cestovného ruchu RCH 8, ktorá zasahuje do chráneného
územia, nebude mať pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov negatívny vplyv na predmet ochrany
tohto územia.
Hranica Chráneného vtáčieho územia Čergov je totožná s hranicou v súčasnosti zastavaného územia
obce (intravilánu obce). Rozvoj obce Drienica je možný mimo tejto hranice v extraviláne a to
čiastočne v južnej polohe v priamej nadväznosti na zastavané územie. Obec plní v hierarchii štruktúry
osídlenia Prešovského samosprávneho kraja významnú funkciu. V súlade s platným Územným plánom
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Prešovského samosprávneho kraja sa nachádza v hlavnom rekreačnom krajinnom celku Čergov
šarišského regiónu. Prioritné formy turizmu sú zimný cestovný ruch a zimné športy, aktivity s najvyšším
dlhodobým potenciálom – zimné pobyty na horách – lyžovanie a pobyt v lesnom horskom prostredí.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu.
Navrhované zmeny ZaD č. 3 UPN O Drienica nevytvárajú možné rizika pre zhoršenie kvality životného
prostredia v obci.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Dotknuté územie a ich zmenené funkčné využitie územia nemá vplyv na územia susedných štátov.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 zákona o
posudzovaní vplyvov na ŽP a § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP predmetom zisťovacieho
konania, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
V zmysle § 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „Okresný úrad Sabinov“) zverejnil oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 3 ÚPN obce Drienica“ na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA
a zaslal oznámenie listom č. OU-SB-OSZP-2020/002943-002 zo dňa 16.12.2020 dotknutým orgánom
v ktorom požiadal o písomné stanoviská, v ktorých sa dotknuté orgány môžu vyjadriť či sa strategický
dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto
a čas konania konzultácií.
Následne Okresný úrad Sabinov požiadal dotknuté orgány, aby písomné stanoviská k uvedenému
oznámeniu v zmysle § 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP doručili najneskôr do 15 dní od doručenia
oznámenia na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody
85, 083 01 Sabinov.
Okresný úrad Sabinov zaslal listom č. OU-SB-OSZP-2020/002943-003 zo dňa 16.12.2020 oznámenie o
strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Drienica“ dotknutým obciam a zároveň vyzval
v súlade s § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na zverejnenie oznámenia formou informácie
o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne
spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie. Súčasne všetky dotknuté obce uvedené v rozdeľovníku boli požiadané v zmysle
§ 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov aby ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od
doručenia oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde
je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie
a taktiež že oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia.

V predmetnom oznámení Okresný úrad Sabinov oznámil dotknutým, že pri svojom rozhodovaní prihliada
podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP i na písomné stanoviská a preto požiadal dotknutých
aby sa písomne do 15 dní od doručenia oznámenia vyjadrili názor či sa strategický dokument má alebo
nemá posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Zároveň verejnosť bola oboznámená, že svoje písomné stanoviská môže doručiť Okresnému úradu
Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo
dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie svoje písomné stanoviská: (stanoviská môžu byť v skrátenej forme)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov č. 2371/2020/001061/Šte zo dňa 21.12.2020
- v predmetnom katastrálnom území nie sú dotknuté záujmy RVSP Prešov v zmysle kompetencií podľa
ustanovení zákona č. 39/2007 Zúz. o veterinárnej starostlivosti.
- upozorňuje na povinnosť požiadať RVPS o záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom
konaní týkajúcom sa chovu zvierat, výroby, spracúvania, ošetrovania a skladovania krmív pre
spoločenské zvieratá, prípravy, výroby, skladovania a distribúcie medikovaných krmív ako aj ukladania,
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ďalšieho spracovania a neškodného odstránenia živočíšnych vedľajších produktov v zmysle § 44 zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Vyjadrenie - správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho
sú zohľadnené v rozhodnutí, premietnutím do výrokovej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je
nevyhnutné rešpektovať a zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva
- z hľadiska odpadového hospodárstva, pri predpoklade dodržania legislatívnych noriem v oblasti
odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o
nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a pod.) k vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácii
nemá pripomienky.
Vyjadrenie - správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho
sú zohľadnené v rozhodnutí, premietnutím do výrokovej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je
nevyhnutné rešpektovať a zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č.OÚ-SB-
OSŽP-2020/002958-02/Ur/ŠVS zo dňa 17.12.2020
- z hľadiska ochrany vodných pomerov v strategickom dokumente požaduje zohľadniť a rešpektovať
ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, aby nedošlo k ohrozeniu a
znečisteniu podzemných, prípadne povrchových vôd a aby nedošlo k poškodeniu záujmov tretích osôb,
Nepožaduje posudzovať podľa zákona.
Vyjadrenie - správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho
sú zohľadnené v rozhodnutí, premietnutím do výrokovej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je
nevyhnutné rešpektovať a zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov.

OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, č. ORHZ-PO-2020/000351-211 zo dňa 30.12.2020
- po preštudovaní vyššie uvedeného materiálu Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Prešove súhlasí s uvedeným dokumentom bez pripomienok.

Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, č. 03011/2021/
DUPaZP-14 zo dňa 7.1.2021
- požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom veľkého územného celku
Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať
najmä ustanovenia záväznej časti.
Vyjadrenie - správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho
sú zohľadnené v rozhodnutí, premietnutím do výrokovej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je
nevyhnutné rešpektovať a zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny č.
6197/2021-6.3 zo dňa 26. januára 2021
Hlavným cieľom strategického dokumentu je aktualizácia Územného plánu obce v určenom
rozsahu. Zmeny využitia pôvodne navrhovaných funkčných plôch a nové funkčné plochy vyplynuli z
územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu. Predmetom zmien sú nasledovné lokality:
- Lokalita Pod Kamennou – pôvodné funkčné využitie integrovaný športový areál, navrhované funkčné
využitie plocha rekreácie a cestovného ruchu RCH 9.
- Lokalita Pod Kamennou – pôvodné funkčné využitie golfový areál, navrhované funkčné
využitie plocha rekreácie a cestovného ruchu RCH 8.
- Lokalita Pod Hájom – pôvodné funkčné využitie orná pôda, navrhované funkčné využitie
plocha rekreácie a cestovného ruchu RCH 7.
- Centrálna časť obce (parcela KN-C č. 725 a 724/1) – pôvodné funkčné využitie plocha
občianskej vybavenosti – stav, navrhované funkčné využitie plocha bytových domov L5.
- Zosúladenie stavu E 990 na skutočný stav.
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Celé katastrálne územie obce Drienica sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002
Z. z. V rámci riešeného územia sa nachádza Chránené vtáčie územie Čergov (SKCHVU052), do ktorého
zasahuje časť plochy v lokalite Pod Kamennou, v ktorej je navrhovaná funkčná plocha rekreácie a
cestovného ruchu RCH 8. Táto navrhovaná funkčná plocha predstavuje návrh novej zástavby, ktorá si
vyžiada trvalý záber pozemkov ornej pôdy a ich zastavanie rekreačnými objektmi a súvisiacou technickou
a dopravnou infraštruktúrou, čím by v rámci CHVÚ prišlo k úbytku lovných resp. potravných, prípadne
hniezdnych biotopov druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Čergov. Na navrhovaných
plochách v lokalite pod Kamennou sa nachádzajú taktiež biotopy európskeho významu Nížinné a
podhorské kosné lúky (6510).

K predloženému strategickému dokumentu si uplatňuje nasledovnú požiadavku:
- Požaduje zmenšiť navrhovanú funkčnú plochu RCH 8 určenú na výstavbu rekreačných chát tak, aby
nezasahovala do CHVÚ Čergov, nakoľko dôjde k úbytku lovných resp. potravných, prípadne hniezdnych
biotopov druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Čergov.
V prípade zapracovania vyššie uvedenej požiadavky nepožaduje, aby bol strategický dokument ďalej
posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
V prípade nezapracovania požiadavky bude požadovať pokračovať v procese hodnotenia vplyvov
strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie - správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho
sú zohľadnené v rozhodnutí, premietnutím do výrokovej časti rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je
nevyhnutné rešpektovať a zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, č. 2020/04602-02/B.14 zo dňa 4.1.2021
- spracovaný strategický dokument nekonkretizuje vzájomné vzťahy jednotlivých riešených lokalít a
je spracovaný vo všeobecnej rovine. Z uvedeného dôvodu orgán verejného zdravotníctva nemôže k
dokumentácii vydať odborné stanovisko, a preto oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky
č. 3 ÚPN obce Drienica“ iba berieme na vedomie.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila.
Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetnej
územnoplánovacej dokumentácie.

Záver

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní postupoval podľa
§ 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v
prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností
a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na ŽP a
zdravie obyvateľstva.
Okresný úrad Sabinov pri svojom rozhodovaní zobral do úvahy každé doručené stanovisko a vyjadrenie
k strategickému dokumentu, ktoré na základe dostupných informácii posúdil, vyhodnotil a rozhodol tak
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne informuje
o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Stanislav Girašek
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10329
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