Okresný úrad Vranov nad Topľou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2016 / 001222–019

Vranov n.T.
08.03.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5, zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk.
predpisov, v spojení s § 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov (ďalej aj
zákon EIA), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Žalobín na obdobie 2015 - 2023“, ktorý predložil obstarávateľ –
Obec Žalobín - vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto
rozhodnutie :
Navrhovaný strategický dokument :
Názov

:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Žalobín na obdobie 2015-2023

Charakter

:

oblasť regionálneho rozvoja – strategický dokument uvedený v § 4 ods. 1
zákona EIA, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni –

zisťovacie konanie
Umiestnenie :

Kraj :
Okres :
Obec :

Prešovský
Vranov nad Topľou
Žalobín

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov.
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ODÔVODNENIE
Obstarávateľ – Obec Žalobín – v zastúpení starosta obce – predložil dňa 15.01.2016
na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj OÚ VT
– OSZP, aj tunajší úrad) podľa § 5 „zákona EIA“ oznámenie o strategickom dokumente :
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žalobín na obdobie 2015 - 2023“.
V rámci zisťovacieho konania tunajší OÚ VT – OSZP bezodkladne zverejnil oznámenie
na webovom sídle ministerstva
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-zalobinna-obdobie-2015Následne rozoslal oznámenie listom zo dňa 19.01.2016 podľa § 6 ods. 2 „zákona EIA“ na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci. Zároveň pri zverejnení oznámenia
tunajší úrad oznámil možnosť vykonania konzultácií k uvedenému strategickému dokumentu.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej aj PHSR) obce Žalobín je
strednodobý strategický dokument, ktorý na základe zberu a sumarizácie štatistických
a iných relevantných a verifikovaných údajov stanoví optimálny návrh rozvojových priorít,
opatrení a aktivít za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území, so zreteľom na
endogénne a exogénne zdroje, príležitosti rozvoja, a potreby regiónu v období rokov 2015 –
2023.
Strategickým cieľom implementácie aktivít deklarovaných v dokumente v rámci
jednotlivých rozvojových priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj obce, dosiahnuť zdravé sociálnoekonomické prostredie a prispieť ku zvýšeniu kvality života obyvateľov, zvýšeniu atraktivity
obce pre jej obyvateľov, podnikateľov, potenciálnych investorov a návštevníkov, a to v súlade
s platným Územným plánom obce, vrátane jeho zmien a doplnkov, ako aj v nadväznosti na
ďalšie relevantné dokumenty na úrovni NUTS 3 a NUTS1, vrátane dokumentov na
nadnárodnej úrovni.
Jednotlivé kapitoly sú zamerané na analýzu vnútorných a vonkajších zdrojov, analýzu
silných a slabých stránok územia, identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia,
analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu východísk a možných riešení, návrh stratégie,
vrátane strategických cieľov, priorít a opatrení, proces implementácie a identifikáciu
dostupných finančných zdrojov a nástrojov.
∑

PHSR sa skladá z :
analytickej časti
o
o
o
o
o
o
o
o

∑

analýza vnútorného prostredia
analýza silných a slabých stránok územia
identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
analýza vplyvu vonkajšieho prostredia
analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia
SWOT analýza
analýza možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja
analyzuje územie; popis obce s jej základnými geografickými údajmi a hlavnými
socioekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú sociálny a ekonomický
rozvoj obce. Súčasťou bude spracovanie súhrnnej analýzy rozvojového potenciálu
obce, vyhodnotenie jej silných a slabých stránok a taktiež príležitosti a ohrozenia, pre
súhrny pohľad na reálnu situáciu obce a možnosti jej rozvoja

strategickej časti
o
o
o

vízia územia
návrh stratégie
popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja
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∑

programovej časti
o
o

∑

realizačnej časti
o
o

∑

popis priorít a opatrení
súbor ukazovateľov výsledkov
popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR
popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR,
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie

finančnej časti
o
o

model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít v prepojení na
programový rozpočet obce
hodnotiaca tabuľku pre výber projektov

S ohľadom na priame a nepriame vplyvy na životné prostredie budú v rámci
realizácie jednotlivých aktivít podporené len environmentálne prijateľné postupy s pozitívnym
dopadom na životné prostredie. Rešpektovať budú platnú legislatívu pre ochranu životného
prostredia a zdravia a budú podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona
24/2006 Z. z. v platnom znení.
V katastrálnom území obce Žalobín sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené
územie; katastrálne územie nesusedí so žiadnym územím európskej sústavy NÁTURA 2000
(navrhované chránené územie európskeho významu ani chránené vtáčie územie).
Realizácia jednotlivých aktivít bude v súlade s platnou legislatívou SR v oblasti ochrany
prírody a krajiny.
V súvislosti s realizáciou aktivít dokumentu sa na základe dôsledného posudzovania
zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a následnou
realizáciou navrhnutých opatrení nepredpokladajú významné riziká vo vzťahu k životnému
prostrediu.
Vzhľadom na charakter dokumentu nie je predpoklad vplyvov na životné prostredie
presahujúcich štátne hranice.
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská
nasledovné subjekty (uvádzame v skrátenom znení) :
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, č.
ORHZ-VT1-114-001/2016 zo dňa 22.01.2016 – z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, č. OU-VT-OCDPK-2016/001299 zo dňa 26.01.2016 – z hľadiska ním
sledovaných záujmov nemá pripomienky
Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUPO-2016/4181-2/5996/Rie zo dňa
26.01.2016 – nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA pri dodržaní nasledujúcich
podmienok :
o Pri konkrétnych aktivitách predloženého strategického dokumentu rešpektovať a do
textu strategického dokumentu a v jeho ďalších stupňoch zahrnúť nasledovný text :
∑

pri aktivitách vyplývajúcich zo strategického dokumentu je nevyhnutné
rešpektovať nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (ďalej len „NKP“) zapísané
v zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“)
ß KOSTOL (rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi) - zapísané v
ÚZPF pod č. 4754/1
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∑

rešpektovať evidované archeologické lokality :
ß historické jadro obce – územie s evidovanými archeologickými nálezmi
(najstaršia písomná zmienka k roku 1451)
ÿ areál rímskokatolíckeho kostola sv. Františka – kamenná podmúrovka
staršieho dreveného kostola, hroby prikostolného cintorína, depot
mincí zo 17.storočia, sídliskové vrstvy a objekty z doby bronzovej
a mladšej doby železnej, sporadické nálezy z mladšej, resp. neskorej
doby kamennej
ÿ SV okraj intravilánu – záhrada domu č.91 (J.Vrábeľ) – depot bronzových
náramkovitých hrivien z doby bronzovej
Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy :
ß

∑

∑

Poloha Petrovce (horný tok Matiašovského potoka) – bližšie
nelokalizovaná zaniknutá stredoveká obec Petrovce s dreveným kostolom
(zmienky zo 16. - 18. storočia)

Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu
dotýkajúcich sa archeologických nálezísk a archeologických nálezov
postupovať v súlade s § 41 odsek 4 pamiatkového zákona, KPÚ Prešov
v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky
ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
V zmysle § 14 ods. 4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení
a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie
pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných
vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc,
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.
Takýto oznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné
a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné
veci, predloží zoznam aj príslušnému stavebnému úradu.

Vyjadrenie OÚ VT - OSZP :
Fotokópia grafickej prílohy zo stanoviska KPÚ bude súčasťou rozhodnutia pre
obstarávateľa.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, zn.
HaPM-HŽPaZ/00111/16/000310 zo dňa 01.02.2016 – z hľadiska záujmov chránených
zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov k predmetnému dokumentu nemá pripomienky.
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie –
◦

štátna vodná správa, č. OU-VT-OSZP-2016/001358-02 zo dňa 26.01.2016 –
z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky

◦

štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-VT-OSZP-2016/001315-02/KB zo
dňa 28.01.2016 – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky

◦

štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-VT-OSZP-2016/001359-02 zo dňa
25.01.2016 – navrhovaný dokument je situovaný v k.ú. Žalobín, kde nebudú
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny a preto k predloženému strategickému
dokumentu nemáme pripomienky

◦

štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-VT-OSZP-2016/001295 zo dňa 21.01.2016
– z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky
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Vyjadrenie OÚ VT - OSZP :
Pripomienky dotknutých orgánov sú zahrnuté v požiadavkách, ktoré vyplynuli v rámci
zisťovacieho konania zo stanovísk doručených k oznámeniu o vypracovaní strategického
dokumentu, a ktoré bude potrebné zohľadniť v návrhu PHSR.
Obec Malá Domaša – informácia o vyvesení oznámenia „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Žalobín na obdobie 2015 - 2023“ v dňoch : 22.1.2016 –
5.2.2016
Obec Giglovce, č. 40/2016 zo dňa 8.2.2016 – oznámenie o strategickom dokumente
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žalobín na obdobie 2015 - 2023“
bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 18.1.2016 do 1.2.2016; k uvedenému
dokumentu neboli zo strany verejnosti podané námietky.
Obec Žalobín, č. 118/2016 zo dňa 07.03.2016 – verejnosť obce Žalobín bola
informovaná o strategickom dokumente PHSR vyvesením na tabuli oznamov v čase od
31.12.2015 – 14.01.2016. K predmetnému dokumentu neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Vyjadrenie OÚ VT - OSZP :
Zaslaná informácia nie je informovaním verejnosti o oznámení o strategickom dokumente; je
informáciou, ktorá predchádza procesu prípravy a schvaľovania už samotného dokumentu
PHSR.
Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom
dokumente v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Verejnosť sa
v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila.
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu bolo možné vykonať na
tunajšom úrade, o čom boli dotknuté orgány, dotknutá obec a verejnosť informovaní; o
konzultácie nebol prejavený záujem.
ZÁVER :
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie pri
svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona, prihliadol na kritériá pre zisťovacie
konanie uvedené v prílohe č. 3 „zákona EIA“, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených
skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení; na základe uvedeného konštatuje,
že uplatňovaním predloženého strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu
sa nepredpokladajú významnejšie riziká. Vznesené požiadavky sa v prevažnej miere
vzťahujú na proces prerokovania a schválenia strategického dokumentu. Ich riešenie bude
predmetom konania podľa osobitných predpisov, preto tunajší úrad odporúča dodržať
všetky pripomienky a odporúčania obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov
k strategickému dokumentu, najmä :
ß

Do predmetného strategického dokumentu zahrnúť text podľa stanoviska KPÚ
Prešov.

UPOZORNENIE :
Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť
posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa
uvedeného zákona!
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Podľa § 7 ods. 7 „zákona EIA“ 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)“, v znení nesk. predpisov, 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. Juraj Andrejco
vedúci odboru

Doručí sa :
1.
2.
3.
4.

Obec Žalobín - starosta
Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov - odbor výstavby a bytovej politiky
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Okresný úrad Vranov n.T., Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4.1. - odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK
4.2. – pozemkový a lesný odbor
4.3. – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4.4. – odbor krízového riadenia
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 VT
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, A. Dubčeka 881, 093 01 VT
7. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
8. Obec Jasenovce
9. Obec Giglovce
10. Obec Karná
11. Obec Malá Domaša
12. Obec Ondavské Matiašovce
13. Obec Štefanovce
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