OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Michalovce, 13.11.2018
Číslo: OU-MI-OSZP/2018/014876-13

ROZHODNUTIE
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad M i c h a l o v c e , Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU
Michalovce), ktorý je podľa § 5 ods. 1 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
podľa § 3 písm. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c), § 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 (zákon EIA) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania
vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov“, ktoré predložil obstarávateľ Obec
Klokočov, obecný úrad 54, 072 31 Vinné, IČO: 00325309
vydáva
po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 „zákona EIA“ toto rozhodnutie:
strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov“

sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o SD „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
Klokočov“ vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa
osobitných predpisov:


predmetný strategický dokument žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko
požiadať správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom
rozsahu; rešpektovať Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 –
zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011); rešpektovať
Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy; postupovať podľa
Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č.
158/2010); rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku
2020 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;
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 predmetný strategický dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou
dokumentáciou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja;
 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie;
 rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie;
 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
 na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru
obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať
cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
 pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé
vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi
účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien
a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi
dopadmi a vplyvmi z dopravy nesúhlasíme. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť
opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať
investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude
možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky
vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
 dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu,
cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými
predpismi a STN,
 podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia
územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z
podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní
navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a
ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie,
 dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana
výhradných ložísk proti znemožneniu, alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods.
5 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území v
územnoplánovacej dokumentácii,
 vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné,
prípadne rekreačné účely,
 v predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú
zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia
vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o)
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v
územnoplánovacej dokumentácii
 vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií
je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom,
 vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
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obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia,
orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v
textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky
geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického
prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 :
50 000

ODÔVODNENIE
Obstarávateľ, obec Klokočov predložil Okresnému úradu Michalovce, odboru
starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
noviel (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len
oznámenie) „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce Klokočov“, dňa 02.10.2018.
Hlavným cieľom je premietnutie a zapracovanie rozvojových zámerov obce Klokočov
do schváleného Územného plánu obce Klokočov. Predmetom riešenia zmien a doplnkov sú
nasledovné zmeny a doplnky:
Zmena č. 1 - lokalita Z1/1
Zmena vymedzenej časti plochy navrhovanej rekreácie na parcele 507/6 na plochu bytových
domov /12 BD v realizácii/. Celkovo sa na celej ploche lokality zmeny Z1/1 uvažuje výstavba
5 BD /spolu cca 30 BJ/ s potrebným územno-technickým a dopravným zázemím /technická
infraštruktúra a parkovanie/. V rámci zmeny Z1/1 sa zároveň navrhuje zmena hranice
zastavaného územia z dôvodu začlenenia do zastavaného územia obce.
Zmena č. 2 - lokalita Z1/2
Zmena plochy navrhovaného športu a rekreácie na plochu zmiešanej funkcie športu
a rekreácie s funkciou bývania v rodinných domoch /stav/. Funkcie športu a rekreácie
a funkciu bývania v rodinných domoch je možné realizovať bez vzájomného podielového
obmedzenia rozsahu ich funkčného využitia a bez obmedzenia vzájomného pomeru ich
funkčných plôch.
Zmena č. 3 - lokalita Z1/3
Zmena existujúcej plochy pre občiansku a komerčnú vybavenosť /stav/ s objektom Materskej
školy na funkčne zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania v bytových domoch
/stav/ vzhľadom na zrealizovanú prestavbu a nadstavbu objektu MŠ s vytvorením 5BJ.
Zmena č. 4 - lokalita Z1/4
Zmena plochy pre rodinné domy /stav/ na plochu pre občiansku a komerčnú vybavenosť
/stav/ s funkciou súkromnej Špeciálnej Materskej školy vzhľadom na zrealizovanú výstavbu
zariadenia.
Zmena č. 5 - lokalita Z1/5a,b,c
 Z1/5a rieši zmenu plochy navrhovanej občianskej a komerčnej vybavenosti
s pôvodnou funkciu Obecného úradu a Požiarnej zbrojnice na plochu rodinných
domov /stav/ vzhľadom na zrealizované premiestnenie funkcie Obecného úradu.
 Z1/5b rieši zmenu plochy rodinných domov /stav/ na plochu občianskej a komerčnej
vybavenosti /stav/ s funkciou súkromnej Špeciálnej Základnej školy pre deti
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s autizmom a s funkciou Požiarnej zbrojnice vzhľadom na zrealizovanú výstavbu
zariadenia.
 Z1/5c rieši aktuálne umiestnenie Obecného úradu v rámci doplnenia funkcií na ploche
občianskej a komerčnej vybavenosti /stav/ s pôvodnou funkciu Nákupného strediska
a Pohostinstva /IČ-7 v ÚPN/.
Zmena č. 6 - lokalita Z1/6
Zmena plochy poľnohospodárskeho dvora /stav/ na navrhované rekreačné plochy s funkciou
zameranou na agroturistiku a súvisiace aktivity vzhľadom na evidovaný podnikateľský zámer.
V rámci prestavby pôvodného areálu PD sa uvažuje s vybudovaním priestorov a plôch pre
kone na komerčné a terapeutické jazdenie s možnosťou vyhliadkových trás do okolia,
prezentačný /ukážkový/ chov domácich zvierat, vybudovanie objektov pre potrebné
hospodárske zázemie a vybudovanie objektov pre súvisiace rekreačné služby s možnosťou
ubytovania a stravovania. V rámci zmeny Z1/6 sa vzhľadom na navrhovanú zmenu funkčnej
plochy PD zároveň navrhuje zrušenie jeho ochranného pásma.
Zmena č. 7 - lokalita Z1/7
Zmena plochy verejnej zelene /stav/ na rekreačné plochy /stav/ pre individuálnu chatovú
rekreáciu – rodinné chaty.
Zmena č. 8 - lokalita Z1/8
Zmena regulatívov na ploche záhradkárskej osady v lokalite PV/1 - pri zakazujúcej funkcii a
činnosti nadstavieb a rozširovania záhradkárskych objektov sa umožňuje výstavba drobných
stavieb definovaných v zmysle stavebného zákona.
Zmena č. 9 - lokalita Z1/9
Zmena regulatívov na ploche rekreácie v lokalite PV/11 - zrušenie vyhlásenia stavebnej
uzávery pre ICHV Paľkov, povoľuje sa modernizácia a rekonštrukcia jestvujúcej zástavby
s možnosťou prístavby a nadstavby jestvujúcich objektov, zrušenie zákazu oplocovania
pozemkov súkromných chát.
Spracovateľ oznámenia – Ing. Iveta Sabaková, september 2018.
Podľa ustanovení § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní príslušný orgán do piatich dní od
doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na internetovej stránke ministerstva
a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými v odseku 3
a) dotknutému orgánu,
b) schvaľujúcemu orgánu,
c) ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci.
Podľa ustanovení § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní dotknutá obec informuje do troch
pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho
odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti
prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Podľa ustanovení § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní dotknutý orgán a dotknutá obec
doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia
oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému
orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.
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Okresný úrad v súlade s § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP2018/014876-2 zo dňa 04.10.2018 zaslal predmetné oznámenie o strategickom dokumente do
5 pracovných dní po jeho obdŕžaní, dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a listom č.
OU-MI-OSZP-2018/014876-3 zo dňa 04.10.2018 aj dotknutej obci.
Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o strategickom dokumente na webovom
sídle ministerstva:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmenydoplnky-c-1-uzemny-plan-obceNávrh uvedeného strategického dokumentu podlieha podľa § 7 zákona zisťovaciemu
konaniu.
V rámci zisťovacieho konania OÚ OSŽP rozoslal strategický dokument podľa § 6
ods. 2 dotknutým orgánom a dotknutej obci.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto
subjekty:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.
Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: 2018/005824
Zo dňa: 10.10.2018 doručený: 15.10.2018
Po preštudovaní predloženého dokumentu dávam podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona NR
SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto stanovisko: nie sú výhrady voči návrhu
strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov“. Súčasne
navrhujem, aby predložený strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Klokočov“ nebol posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.
2. Obec Klokočov, obecný úrad 54, 072 31 Vinné
Číslo listu: 2018/0418
Zo dňa: 11.10.2018 doručený: 16.10.2018
Obec Klokočov, ako obstarávateľ „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
Klokočov“, oznámila verejnosti v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 stavebného zákona
prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 02.10.2018
a zverejnením na webovom sídle obce Klokočov: http://www.klokocovmi.sk/-uradna-tabula.
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, Sama Chalupku 22,
071 01 Michalovce
Číslo listu: 2018/001820
Zo dňa: 17.09.2018 doručený: 22.10.2018
Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce (ďalej len RVPS
Michalovce), ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nemá pripomienky a výhrady k predloženému návrhu
strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce Klokočov“.
Po preštudovaní strategického dokumentu konštatujeme, že predložený zámer nie je
potrebné posudzovať podľa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.
Orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti sa v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vyjadrujú v územnom, stavebnom
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a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú uvedené v § 44 hore
uvádzaného zákona.
4. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
Číslo listu: 891-2320/2018
Zo dňa: 11.10.2018 doručený: 18.10.2018
Na základe Vášho oznámenia č. OU-MI-OSZP-2018/014875-2 zo 04.10.2018
Obvodný banský úrad v Košiciach Vám v predmetnej veci podáva toto stanovisko:
V katastrálnom území Klokočov sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov (zákon č.
44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších
predpisov), z čoho vyplýva, že riešením rozvoja obce Klokočov nebudú dotknuté záujmy
ochrany a využívania nerastného bohatstva (výhradných ložísk).
Tunajší úrad k predmetnému strategickému dokumentu nemá pripomienky a netrvá na
jeho posudzovaní.
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810
05 Bratislava 15, P. O. Box 100, odbor stratégie a rozvoja
Číslo listu: 27033/2018/OSR/76347
Zo dňa: 15.10.2018 doručený: 16.10.2018
V nadväznosti na Váš list č. OU-MI-OSZP-2018/014876-2 zo dňa 4. 10. 2018 k
oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov
(ďalej len ZaD 1 ÚPN-O Klokočov) Vám týmto listom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zasielame stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
(ďalej len MDV SR) za oblasť dopravy.
Katastrálnym územím obce Klokočov, Košický kraj, okres Michalovce, prechádza cesta
II. triedy II/582. V katastrálnom území obce sa nachádza vodná nádrž Zemplínska Šírava.
Cieľom riešenia návrhu ZaD 1 ÚPN-O Klokočov je premietnutie a zapracovanie
rozvojových zámerov obce do schváleného ÚPN-O Klokočov. ZaD 1 ÚPN-O Klokočov sa týkajú
zmeny vymedzenej časti plochy navrhovanej rekreácie na plochu bytových domov, zmeny plochy
navrhovaného športu a rekreácie na plochu zmiešanej funkcie športu a rekreácie s funkciou
bývania v rodinných domoch, zmeny existujúcej plochy pre občiansku a komerčnú vybavenosť s
objektom materskej školy na funkčne zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania v
bytových domoch, zmeny plochy pre rodinné domy na plochu pre občiansku a komerčnú
vybavenosť a umiestnenie obecného úradu, zmeny plochy navrhovanej občianskej a komerčnej
vybavenosti na plochu rodinných domov, zmeny plochy poľnohospodárskeho dvora na
navrhované rekreačné plochy s funkciou zameranou na agroturistiku a súvisiace aktivity, zmeny
plochy verejnej zelene na rekreačné plochy pre individuálnu chatovú rekreáciu, zmeny
regulatívov na ploche záhradkárskej osady a zmeny regulatívov na ploche určenej k rekreácii.
K oznámeniu o strategickom dokumente ZaD 1 ÚPN-O Klokočov zasiela MDV SR
nasledujúce pripomienky a podnety:
 predmetný strategický dokument žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko
požiadať správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom
rozsahu; rešpektovať Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 –
zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011); rešpektovať
Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy; postupovať podľa
Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č.
158/2010); rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku
2020 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;
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 predmetný strategický dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou
dokumentáciou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja;
 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie;
 rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie;
 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
 na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru
obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať
cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
 pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé
vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi
účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien
a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi
dopadmi a vplyvmi z dopravy nesúhlasíme. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť
opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať
investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude
možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky
vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
 dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu,
cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými
predpismi a STN.

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD 1 ÚPN-O Klokočov berie MDV SR na
vedomie a nepožaduje uvedený strategický dokument ďalej 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 za podmienky rešpektovania uvedených pripomienok a
podnetov.
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej
geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Číslo listu: 2093/2018-5.3 53442/2018
Zo dňa: 22.10.2018 doručený: 22.10.2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej
správy (ďalej len „ministerstvo“) Vám na základe oznámenia o strategickom dokumente
„Zmeny a doplnky č.1 ÚP obce Klokočov“ podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela
nasledovné stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Klokočov (ďalej len „ predmetné územie “ ) sa
nachádza výhradné ložisko „Hnojné (10) – lignit“; s určeným chráneným ložiskovým územím
(CHLÚ), pre ŠGÚDŠ Bratislava.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia
územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z
podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať
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riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných
záujmov najvýhodnejšie.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola
zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu, alebo sťaženiu ich dobývania a
podľa § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne
rekreačné účely.
2. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako
sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť
ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území obce Klokočov je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt
potenciálnych zosuvov a stabilizovaného zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie
zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne
nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v
textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických
prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v
záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a
kol., 2006, list 25 – 24 Turzovka), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie
údaje
a
informácie
o
zaregistrovaných
svahových
deformáciách:http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
nestabilných území pre stavebné účely.
3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to
zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia.
4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného
využitia územia:
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a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a
podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné
posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s
výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia.
7. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OSZP-2018/014876-12
Zo dňa: 24.10.2018
K uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územný
plán obce Klokočov“ v rámci zisťovacieho konania nemáme námietky a z pohľadu
jednotlivých štátnych správ zaujímame nasledovné stanovisko.
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy :
Po preštudovaní predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti a životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov dáva v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávame nasledovné vyjadrenie:
K predloženému oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemáme
pripomienky.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov
o správnom konaní.
Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia :
Tunajší orgán ochrany ovzdušia podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva k predmetnému oznámeniu nasledovné stanovisko:
Tunajší orgán ochrany ovzdušia k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a
doplnky č. 1 Územný plán obce Klokočov“ nemá žiadne pripomienky z hľadiska záujmov
štátnej správy ochrany ovzdušia a odporúča konanie o posudzovaní ukončiť v štádiu
zisťovacieho konania, a teda neposudzovať strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve :
Okresný úrad Michalovce, Odb. starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového
hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dáva toto stanovisko:
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K oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce
Klokočov“ nemáme pripomienky a súhlasíme s jeho znením v predloženej podobe.
Nepožadujeme posudzovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §
5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v
spojitosti s § 68 písm. a) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva
podľa § 9 ods. 2 zákona o OPaK nasledujúce stanovisko:
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so
záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že záujmové lokality týkajúce sa
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Klokočov sa nachádzajú v území s prvým
stupňom ochrany podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a zároveň nie je
súčasťou území Natura 2000.
K predloženému Oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a
doplnky č. 1 Územný plán obce Klokočov“, nemáme pripomienky a navrhujeme strategický
dokument ďalej neposudzovať.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné stanovisko nevzťahujú
predpisy o správnom konaní.
Záver:
Vzhľadom na to, že predkladané oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 1 Územný plán obce Klokočov“ neovplyvní negatívne jednotlivé zložky
životného prostredia a jeho kvalitu v dotknutom území a je v súlade s koncepčnými zámermi
starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné
prostredie nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.
1 Územný plán obce Klokočov“ pripomienky.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26
Košice
Číslo listu: OU-KE-OSZP1-2018/04903
Zo dňa: 24.10.2018 doručený: 06.11.2018
Okresný úrad nepredpokladá, že predmetné zmeny strategického dokumentu by mali
predstavovať významný negatívny vplyv na životné prostredie, a preto okresný úrad
nepožaduje z hľadiska ochrany a prírody strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce Klokočov“ posudzovať podľa zákona.
Vyššie uvedené lokality územnoplánovacej dokumentácie ZaD č. 1 sú lokalizované v
zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do
územia s prvým stupňom ochrany a nezasahujú do veľkoplošných a maloplošných území
národnej siete chránených území ani do území sústavy NATURA 2000.
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Toto stanovisko dotknutého orgánu (Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja)
nenahrádza stanovisko ani rozhodnutie príslušného orgánu v zmysle zákona, ktorým je
Okresný úrad Michalovce.

ZÁVER
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci
zisťovacieho konania posúdil návrh strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územný
plán obce Klokočov“ z hľadiska rozsahu a dopadu strategického dokumentu, najmä na
únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o strategickom dokumente.
Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu od zainteresovaných subjektov,
vrátane dotknutej verejnosti.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona 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
v znení neskorších noviel (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Marián ZOLOVČÍK
vedúci odboru

Doručuje sa
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor rozvoja dopranej infraštruktúry, Nám. slobody 6, P.O.Box 100, 810 05
Bratislava
2. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, Komenského
39/A, 040 01 Košice
3. Ministerstvo životného prostredia, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava
4. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
9. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
10. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
11. Okresný úrad Michalovce, odbor pozemkový a lesný, úsek lesného hospodárstva, pozemkové spoločenstvá, a úsek
ochrany PPF, S. Chalupku 18, 071 01 Michalovce
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Michalovce, F. Kráľa 21, 071 01 Michalovce
13. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
15. Regionálna veterinárna a potravinová správa. S. Chalupku 22, 071 01 Michalovce
16. Krajský pamiatkový úrad Košice, úsek pamiatkového fondu, Hlavná 25, 040 01 Košice
17. Vojenský obvod Valaškovce, Partizánska 433, 066 01 Kamenica nad Cirochou
18. Obec Kusín, obecný úrad 130, 072 32 Jovsa
19. Obec Hnojne, obecný úrad, 23, 072 33 Hnojné
20. Obec Zalužice, obecný úrad 207, 072 34 Zalužice
21. Obec Kaluža, obecný úrad 4, 072 36 Kaluža
22. Obec Lúčky, obecný úrad 114, 072 34 Zalužice
23. Obec Klokočov, obecný úrad 54, 072 31 Vinné

