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Rozhodnutie
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

„ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PODOLÍNEC (AUGUST 2021)“

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach
posudzovania vplyvov na životné prostredie 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, podľa § 3 ods. 1 písm.
e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa
§ 53 ods. 1 písm. c) a § 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 „zákona č. 24/2006 Z. z.“), na základe
oznámenia o strategickom dokumente „ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PODOLÍNEC
(AUGUST 2021)“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Podolínec, Námestie Mariánske č. 3/3, 065 03 Podolínec,
IČO: 00330132, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. a po ukončení zisťovacieho konania toto
rozhodnutie:

Výrok
Navrhovaný strategický dokument „ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
PODOLÍNEC(AUGUST 2021)“ uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente

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.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo
vzťahu k strategickému dokumentu, na ktoré musí obstarávateľ prihliadať a ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
prerokovania a schvaľovania uvedeného strategického dokumentu podľa osobitného predpisu:

1. Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti a
aktualizovať kapitolu II., bod 7. „Vzťah k iným strategickým dokumentom“ a opraviť názov platnej nadradenej
územnoplánovacej dokumentácie , tak ako bola schválená – Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN
PSK).
2. Skladky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
3. Vzhľadom na výskyt potenciálnych zosuvov, vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia je potrebné
posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
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4. Vzhľadom na výskyt stredného radónového rizika, vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 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 č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
5. V textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, výsledky
inžinierskogeologického prieskumu. Atlas máp stability svahov SR v M 1:50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol.,
2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava
6. Zabrániť škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o
zlepšenie retenčnej schopnosti územia.
7. Zabezpečiť všeobecne prijateľnej úrovne ochrany vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych
zdrojov v súlade s Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, ktorý vypracúva ministerstvo pôdohospodárstva.
8. V zraniteľných oblastiach zabezpečiť zvýšenú ochranu vôd pred poľnohospodárskym znečisťovaním
uplatňovaním najnovších vedeckých poznatkov a technických poznatkov, prírodných podmienok a potreby ochrany
vôd podľa Programu poľnohospodárskych činností.
9. Vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
10. Územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne
rekreačné územia s novými stavbami.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Podolínec, Námestie Mariánske č. 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 predložilo
Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie - štátnej správe posudzovania vplyvov
na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. dňa 28.02.2022 oznámenie
o strategickom dokumente (ďalej len „Oznámenie“): „ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
PODOLÍNEC (AUGUST 2021)“, vypracovaný podľa prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z .z. a návrh strategického
dokumentu.
Mesto Podolínec je obstarávateľom uvedeného strategického dokumentu, ktorý má charakter územnoplánovacej
dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

Hlavným cieľom dokumentu je aktualizácia ÚP v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku. Zmeny a doplnky majú za cieľ regulačne usmerniť spôsob využitia priestoru, ktorého cieľom
sú rozvojové aktivity v navrhovaných lokalitách v členení:

A) Zástavba rodinných domov, občianska vybavenosť zariadenie pre seniorov, podľa zastavovacej štúdie. Rozšírenie
zástavby bývania v IBV, zmena trasovania komunikácie vytvorenie plochy občianskej vybavenosti.

B) Rozšírenie zástavby bývania v IBV – vytvorenie plochy pre jeden rodinný dom, zmenšenie plochy verejnej zelene.

C) Rozšírenie zástavby pre vytvorenie radových garáži, zmenšenie plochy verejnej zelene.

D) Vytvorenie plochy pre garáže.

E) Vytvorenie plochy zástavby IBV, zmenšenie plochy pre šport a telovýchovu, vytvorenie jednej ulice s
obojstrannou zástavbou rodinných domov.

F), G) Vytvorenie plochy zástavby pre individuálne rekreačné bývanie, rozšírenie zastavaného územia.

H) Rozšírenie plochy pre poľnohospodársku výrobu, rozšírenie zastavaného územia.

I) Vytvorenie plochy pre dopravnú vybavenosť VD – radové garáže.

J) Zrušenie navrhovanej obslužnej komunikácie.

K) Zrušenie autobusovej a železničnej stanice
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v súlade so zadaním, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 234/2020 dňa 20.08.2020,
rešpektujúc záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a prevzaté verejnoprospešné stavby,
ktoré sa vzťahujú na riešené územia z Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK), ktorá je
nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou schválenou Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 268/2019 zo dňa
26. 08. 2019 a jeho záväznou časťou.

Strategický dokument svojimi parametrami podlieha podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zisťovaciemu
konaniu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa ust. § 7 zákona č. 24/2006 Z. z..

Podľa ust. § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán zverejnil dňa 03.03.2022 oznámenie i návrh strategického
dokumentu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-uzemneho-planu-mesta-podolinec-august-2021-

Následne rozoslal oznámenie listom č. OU-SL-OSZP-2022/002292-003 zo dňa 03.03.2022 na zaujatie stanoviska
dotknutým obciam, listom č. OU-SL-OSZP-2022/002292-004 zo dňa 03.03.2022 dotknutým orgánom a zároveň pri
zverejnení oznámenia tunajší úrad oznámil možnosť vykonania konzultácií k uvedenému oznámeniu o strategickom
dokumente.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia v súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu
písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia – listom č. OU-SL-OKR zo dňa 08.03.2022 k oznámeniu o
strategickom dokumente Okresný úrad – odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany nepredpokladá vznik
významných negatívnych vplyvov na životné prostredie, k uvedenému návrhu riešenia pri posudzovaní vplyvov na
životné prostredie nemá pripomienky, vyjadruje názor, že strategický dokument sa nemá posudzovať podľa zákona
24/2006 Z. z. a súhlasí oznámením o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Podolínec
(august 2021)“.

Stanovisko príslušného orgánu: berie sa na vedomie;

2. Obvodný Banský úrad v Košiciach stanoviskom č. 147-754/2022 zo dňa 14.03.2022 k Zmenám a doplnkom
územného plánu mesta Podolínec nemá žiadne pripomienky a netrvá na posudzovaní predmetného strategického
dokumentu podľa 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.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

3. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej vodnej správy –
stanoviskom č. OU-SL-OSZP-2022/002476-002 zo dňa 10.03.2022 a č. OU-SL-OSZP-2022/002626-002 zo dňa
16.03.2022 k oznámeniu o strategickom dokumente z vodohospodárskeho hľadiska v zmysle § 28 ods. 2 písm. j)
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 (vodný zákon), nemáme k návrhu “ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
PODOLÍNEC (august 2021)“ pripomienky. Upozorňuje spracovateľa (časť H), na dodržiavanie ustanovenia § 30
vodného zákona: (1) Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
a vodných pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu. (2) Vlastník, správca alebo
nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom,
ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov; je povinný
najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody
a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia. (3) Orgán štátnej vodnej správy môže uložiť vlastníkom, správcom
alebo nájomcom poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov vykonať opatrenia smerujúce k splneniu
povinností uvedených v odseku. Ďalej upozorňuje na ustanovenia § 35 vodného zákona: Ochrana vôd pred
znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1) sa zabezpečuje na poľnohospodársky využívaných
územiach najmä vykonaním potrebných opatrení pri skladovaní, manipulácii a aplikácii prírodných hnojív a
priemyselných hnojív a vhodnými spôsobmi obrábania pôdy. (2) Zabezpečenie všeobecne prijateľnej úrovne ochrany
vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov upravuje Kódex správnej poľnohospodárskej
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praxe, ktorý vypracúva ministerstvo pôdohospodárstva. Základné požiadavky na vypracovanie Kódexu správnej
poľnohospodárskej praxe sú uvedené v časti A prílohy č. 5. (3) V zraniteľných oblastiach sa zabezpečuje zvýšená
ochrana vôd pred poľnohospodárskym znečisťovaním uplatňovaním najnovších vedeckých poznatkov a technických
poznatkov, prírodných podmienok a potreby ochrany vôd podľa Programu poľnohospodárskych činností. Základné
požiadavky na vypracovanie Programu poľnohospodárskych činností sú uvedené v časti B prílohy č. 5. (4)
Ministerstvo pôdohospodárstva vydá a pravidelne prehodnocuje Program poľnohospodárskej činnosti v časových
úsekoch nie dlhších ako štyri roky podľa výsledkov monitorovania kvality vôd a kontroluje jeho plnenie.

Stanovisko príslušného orgánu:
Berie sa na vedomie; dodržiavanie uplatnených požiadaviek je štandardnou povinnosťou zo zákona, ktoré
majú uplatnenie v samostatnom povoľovacom konaní podľa osobitných predpisov, zapracované do podmienok
rozhodnutia.

4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva –
vyjadrením č. OU-SL-OSZP-2022/002454-002 zo dňa 21.03.2022 nemá k predloženému oznámeniu o strategickom
dokumente “ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PODOLÍNEC (august 2021)“ pripomienky a
zároveň oznamuje, že nebudú dotknuté ich záujmy.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, záväzným stanoviskom č.
RÚVZ/2020/00212/HŽPaZ/144-002637 zo dňa 16.03.2020 súhlasí a nemá pripomienky k oznámeniu o strategickom
dokumente.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

6. Krajský pamiatkový úrad Prešov ako dotknutý orgán štátnej správy záväzným stanoviskom č.
KPUPO-2022/6046-2/24043/Jur zo dňa 23.03.2022 nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov bez podmienok:

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

7. Prešovský samosprávny kraj – Odbor regionálneho rozvoja, stanoviskom č. 04613/2022/DUPaZP-2 zo dňa
18.03.2022 – požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom Prešovského
samosprávneho kraja, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä
ustanovenia záväznej časti a aktualizovať kapitolu II., bod 7. „Vzťah k iným strategickým dokumentom“ a opraviť
názov platnej nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, tak ako bola schválená – Územný plán Prešovského
samosprávneho kraja (ÚPN PSK).

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie; zapracované do podmienok rozhodnutia.

8. MŽP SR sekcia geológie a prírodných zdrojov stanoviskom č. 4366/2020-5.3
11939/203946/2022-5.3,17428/2022 zo dňa 23.03.2022 oznamuje:
„1. V katastrálnom území mesta Podolínec (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Podolínec – stavebný kameň (4342)“, ktoré nemá určenú organizáciu.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované
environmentálne záťaže:

Názov EZ: SL (007) / Podolínec - obaľovačka
Názov lokality: obaľovačka
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: SL (004) / Podolínec - ČS PHM Zadné rovne
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Názov lokality: ČS PHM Zadné rovne
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.

4. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. 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), 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 územia pre stavebné účely.

5. 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.

6. 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 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) výskyt stredného radónového rizika. 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 č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.

Stanovisko príslušného orgánu: Akceptuje sa; lokality riešené v ZMENÁCH A DOPLNKOCH ÚZEMNÉHO
PLÁNU MESTA PODOLÍNEC (august 2021) zakresliť do Návrhu. Ostatné pripomienky je potrebné zohľadniť
v návrhu zmien a doplnkov ÚPN. (poznámka : originál grafických príloh zo stanoviska MŽP bude súčasťou
rozhodnutia pre obstarávateľa). Zapracované do podmienok rozhodnutia.

10. Mesto Podolínec v súlade s § 6 ods. 1 a 5 zákona informovalo verejnosť povinne na úradnej tabuli a to dňom
vyvesenia 08.03.2022 a dňom zvesenia 06.04.2022. V uvedenom termíne k tomuto dokumentu verejnosť nepodala
námietky

11. Obec Veľký Lipník v súlade s § 6 ods. 1 a 5 zákona informovalo verejnosť povinne na úradnej tabuli a to dňom
vyvesenia 08.03.2022 a dňom zvesenia 23.3.2022. V uvedenom termíne k tomuto dokumentu verejnosť nepodala
námietky

Berie sa na vedomie;
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Ostatné subjekty (Okresný úrad Prešov – odbor výstavby a bytovej politiky + odbor opravných prostriedkov,
Okresný úrad Prešov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Stará Ľubovňa - pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Obec Nižné Ružbachy, Obec Vyšné Ružbachy, Obec Holumnica,
Obec Toporec, Obec Veľká Lesná, Obec Podhorany, Obec Bušovce) 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 oznámeniu o strategickom dokumente bolo možné vykonať v pracovných dňoch počas
stránkových hodín každý deň počas celého procesu posudzovania. Nebol prejavený záujem o konzultácie.

Záver

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní postupoval podľa
§ 7 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., prihliadal na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona č.
24/2006 Z. z., pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s
prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Podľa predloženého oznámenia a návrhu strategického dokumentu sa navrhuje aktualizácia platného územného
plánu mesta Podolínec a usmernenie spôsobu využitia priestoru riešených lokalít. Navrhované zmeny strategického
dokumentu si vyžiadali zmeny vo funkcii využitia územia a zmena priestorového usporiadania. Výstupy z riešenia
Zmien a doplnkov mesta budú formulované v záväznej časti, ktorou sa doplní záväzná časť platného Územného
plánu mesta Podolínec. Všetky zmeny sú navrhované na území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa ust. §
12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021) sú rozvojové aktivity v
navrhovaných lokalitách. Cieľom zisťovacieho konania je určenie či daný strategický dokument alebo zmena
strategického dokumentu bude predmetom ďalšieho konania - posudzovania vplyvov strategického dokumentu,
končiaceho vydaním záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

Zo stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby
vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu požiadavky uvedené v stanoviskách boli
akceptované a premietnuté do výrokovej časti rozhodnutia. Okresný úrad Stará Ľubovňa pri svojom rozhodovaní
zobral do úvahy každé doručené stanovisko a vyjadrenie k strategickému dokumentu, ktoré na základe dostupných
informácii posúdil, vyhodnotil a rozhodol.

Za podmienky dodržiavania limitov a regulatív uvedené v záväznej časti strategického dokumentu, dodržiavania
povinností na úseku ochrany a starostlivosti o zložky životného prostredia stanovené príslušnými právnymi
predpismi a dodržiavania podmienok uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sa neočakávajú výrazné
negatívne vplyvy na kvalitu životného prostredia, chránené územia a zdravie ľudí, a preto bolo rozhodnuté tak ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zisťovacom konaní sa posudzuje potreba posudzovania príslušného strategického dokumentu podľa zákona č.
24/2006 Z. z.. V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán rozhodne že strategický dokument sa
bude posudzovať ak má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

Okresný úrad Stará Ľubovňa konštatuje, že neboli preukázané žiadne okolnosti, ktoré by z hľadiska rozsahu a obsahu
navrhovaných zmien územného plánu predstavovali pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
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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 § 177 a nasl. zákona č. 162/2015
Z. z. Správny súdny poriadok.

Prílohy (pre obstarávateľa) :

- Mapa s vyznačením radónového rizika –Podolínec

Rozdeľovník pre priame doručenie:
Dotknutý orgán (elektronicky):
1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará
Ľubovňa
a. štátna správa ochrany ovzdušia
b. štátna vodná správa
c. štátna správa odpadového hospodárstva
d). štátna správa ochrany prírody a krajiny
3. Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01
Stará Ľubovňa
5. Okresný úrad Prešov, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru
3, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Prešov, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie
mieru 3, 080 01 Prešov
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
8. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa
10. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
11. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
12. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
13. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
14. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
15. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 081 01 Prešov
16. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
17. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
18. Obec Bušovce
19. Obec Lomnička
20. Obec Nižné Ružbachy
21. Obec Vyšné Ružbachy
22. Obec Holumnica
23. Obec Podhorany
24. Obec Toporec
25. Obec Veľká Lesná
26. Obec Veľký Lipník
27. Mesto Podolínec

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10269
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Doručuje sa
Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, 065 03  Podolínec, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Okresný úrad Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 0/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 1
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 508/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtna, 064 01 Stará Ľubovňa
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Obec Bušovce, Bušovce 119, 059 93 Bušovce
Obec Lomnička, Lomnička 66, 065 03 Lomnička
Obec Nižné Ružbachy, Nižné Ružbachy 135, 065 02 Nižné Ružbachy
Obec Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy
Obec Holumnica, Holumnica 32, 059 94 Holumnica
Obec Podhorany, okres Kežmarok, Podhorany, 059 93 Podhorany
Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
Obec Veľká Lesná, Velká Lesná 58, 065 34 Veľká Lesná
Obec Veľký Lipník, Velký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník


