
OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01  Stará Ľubovňa____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SL-OSZP-2021/007875-019

Stará Ľubovňa
26. 11. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania strategického dokumentu

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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, § 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.“), vydáva
podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Podolínec na roky 2015-2022-aktualizácia“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Podolínec,
Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 (ďalej len „obstarávateľ“) po ukončení zisťovacieho
konania toto rozhodnutie:

Výrok
Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Podolínec na roky
2015-2022-aktualizácia“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli nasledovné pripomienky a požiadavky,
ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať v procese schvaľovania strategického dokumentu podľa osobitných
predpisov:

1. V rámci opatrenia 3.1 Zlepšenie technickej vybavenosti mesta rešpektovať §6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
v znení neskorších predpisov.
2. Zachovanie ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD" ) 60 m od osi krajnej koľaje v zmysle zákona č. 513/2009
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
3. V prípade návrhu/podpory výsadby ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, rešpektovať zákon
o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa § 4 v obvode dráhy zakázané
vysádzať stromy a kry a podľa § 6 Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a odkrytých
podzemných vôd v OPD sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné piliere a
iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku dráhy a
jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať stromy a kry s výškou
presahujúcou tri metre možno v OPD len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti dráhy.
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4. Zabezpečenie prejazdnosti (obslužnosti) trati č. 185, 188 Poprad-Tatry, Plaveč, Prešov (OT- 22) alebo núdzovej
prevádzky trate s využitím obchádzkových tratí hlavne (pre účely MO SR).
5. Na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 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 (ďalej len „vyhláška MZ SR"), z ktorej vyplýva
dodržanie ochranného pásma pred negatívnymi účinkami dopravy, neodporúča sa prestavbu budovy-AB byty
na bytové jednotky na ul. Lesná a plánovanú rekonštrukcia priestorov administratívnej budovy Tomak s.r.o pre
zmenu využitia na ubytovacie kapacity. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú
elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových)
opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR.
Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. Existujúce strategické a
rozvojové zámery na železničnej infraštruktúre: „Vypracovanie štúdie realizovateľnosti tatranskej integrovanej
dopravy (TID)" (Výskumný ústav dopravy, 2016).
6. Zabezpečiť ochranu pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v procese
územného a stavebného konania.
7. V schvaľovacom procese strategického dokumentu doplniť v časti „B“ Strategická, resp. „C“ Programová do
textu preložku cesty I/77 v zmysle platného ÚPN VUC PSK a ÚPN obce Podolínec.

Odôvodnenie
Obstarávateľ doručil dňa 20.10.2021 Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 zákona č. 24/2006
Z. z. oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Podolínec na roky
2015-2022-aktulizácia“ ako aj návrh strategického dokumentu s vyznačením aktuálnych zmien a to v elektronickej
podobe.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Podolínec na obdobie 2015 - 2022 (ďalej PHSR) je základný
dokument, ktorým sa mesto pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich
obyvateľov.

PHSR je spracovaný ako strednodobý strategický dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta, hlavné smery jeho vývoja, ustanovenie cieľov, potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života mesta.
Aktualizácia strategického dokumentu je nevyhnutnou súčasťou pre plánovanie investícií s použitím Európskych
štrukturálnych a investičných fondov a súvisí aj so zapojením sa do iniciatívy podpory dobiehajúcich regiónov.

Cieľom PHSR ako kľúčového strategického strednodobého dokumentu mesta je analýza daností a potrieb mesta,
definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Spracovanie
dokumentu zabezpečil Mestský úrad v Podolínci. Program rozvoja mesta bol spracovaný na základe poznatkov
regionálnych odborníkov a miestnych autorít, ktorí najlepšie poznajú problémy, potreby a rozvojové potenciály
mesta. Spôsob spracovania umožnil všetkým zainteresovaným partnerom vysokú mieru spoluúčastí na programovej
stratégii sociálno- ekonomického rozvoja mesta.
PHSR Podolínec 2015 - 2022 je spracovaný na programovacie obdobie 2015 - 2022.

Výstupom PHSR je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta v troch hlavných pilieroch: hospodárskom,
sociálnom a environmentálnom. Výstupom budú aktivity prispievajúce k rozvoju mesta. Cieľom je navrhnúť
systematickú a funkčnú, trvalo rozvojovú stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja mesta
pri využití vnútorných finančných zdrojov a podporných prostriedkov EÚ. Na základe vykonanej analýzy formuluje
ciele a stratégiu ďalšieho rozvoja mesta.
PHSR mesta pozostáva z častí A - Analytická časť; časť B - Strategická časť; časť C - Programová čas; časť D -
Realizačná časť, časť E - Finančná časť.
Súhrnnou analýzou i strategickou časťou sa prelínajú globálne i špecifické ciele, ktoré sú rozpracované do
konkrétnych opatrení.
Analytická časť dokumentu obsahuje popis mesta s jej základnými geografickými údajmi a hlavnými
socioekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú dynamiku sociálneho a ekonomického rozvoja mesta.
Súčasťou je súhrnná analýza rozvojového potenciálu, ktorá v rámci globálnych a špecifických cieľov, ako aj silných
a slabých stránok, príležitostí a ohrození dáva súhrnný pohľad na reálnu situáciu mesta a jej rozvojové možnosti.
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Hlavná časť dokumentu je orientovaná na formulovanie strategického rozvoja. Globálne ciele sú rozpracované do
špecifických cieľov, ktoré majú stabilizačný alebo rozvojový charakter. Ďalšia časť dokumentu zahrňuje stabilizačné
ciele a súvisiace opatrenia sú zamerané na riešenie súčasného nepriaznivého až kritického stavu v jednotlivých
oblastiach tak, aby nedošlo k ďalšiemu prehlbovaniu jestvujúcich problémov. Opatrenia viažuce sa na rozvojové
ciele sú zamerané na aktivizáciu vnútorných potenciálov v meste a na podporu ich dlhodobého rozvoja až do roku
2022. Finančné zabezpečenie hovorí o zdrojoch financovania, ktoré sú vnútorné (štátne a súkromné) a zdroje EÚ.
Riešenie úloh vyplýva z potreby vypracovať pre mesto Podolínec dlhodobú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.
Cieľom spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je získať záväzný dokument pre ďalší rozvoj.

Nakoľko PHSR je strategický dokument, ktorý má všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít
nie je možné špecifikovať riziká súvisiace s jeho uplatňovaním. Očakávajú sa pozitívne priame aj nepriame
vplyvy na životné prostredie. Jednotlivé činnosti vyplývajúce zo strategického dokumentu budú predmetom ďalších
povoľovacích konaní.

Okresný úrad na základe oznámenia predloženého obstarávateľom, vykonal podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z.
zisťovacie konanie, či strategický dokument bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania rozposlal oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona
č. 24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam.

Tunajší úrad podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR: http:// www.
enviroportal.sk/sk/eia. Pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona č.
24/2006 Z. z.
Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili tunajšiemu úradu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská
sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia – záväzným stanoviskom č. OU-SL-
OKR-2021/008091-002 zo dňa 29.10.2021 k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a súhlasí s
oznámením.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

2. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo odbor stratégie a zahraničnej spolupráce – ako dotknutý
orgán štátnej správy stanoviskom č. 30106/2021/O210-5 zo dňa 28.10.2021 požadujú:
2.1. V rámci opatrenia 3.1 Zlepšenie technickej vybavenosti mesta rešpektovať §6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
v znení neskorších predpisov.
2.2. Zachovanie ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD" ) 60 m od osi krajnej koľaje v zmysle zákona č. 513/2009
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
2.3. V prípade návrhu/podpory výsadby ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, rešpektovať
zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa § 4 v obvode dráhy
zakázané vysádzať stromy a kry a podľa § 6 Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a
odkrytých podzemných vôd v OPD sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné
piliere a iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať ich takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku
dráhy a jej súčastí, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať a pestovať
stromy a kry s výškou presahujúcou tri metre možno v OPD len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu
poškodiť súčasti dráhy.
2.4. Zabezpečenie prejazdnosti (obslužnosti) trati č. 185, 188 Poprad-Tatry, Plaveč, Prešov (OT- 22) alebo núdzovej
prevádzky trate s využitím obchádzkových tratí hlavne (pre účely MO SR).
2.5. Na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 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 (ďalej len „vyhláška MZ SR"), z ktorej vyplýva dodržanie
ochranného pásma pred negatívnymi účinkami dopravy, neodporúčame prestavbu budovy-AB byty na bytové
jednotky na ul. Lesná a plánovanú rekonštrukcia priestorov administratívnej budovy Tomak s.r.o pre zmenu využitia
na ubytovacie kapacity. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu
negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak,
aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi
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pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení,
pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
2.6. Existujúce strategické a rozvojové zámery na železničnej infraštruktúre:
„Vypracovanie štúdie realizovateľnosti tatranskej integrovanej dopravy (TID)"
(Výskumný ústav dopravy, 2016).
2.7. Vzhľadom na to, že konkrétne projektové zámery strategického dokumentu môžu podliehať samostatnému
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov, ŽSR nepožadujú ďalšie posudzovanie predmetného strategického
dokumentu.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie; zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Dodržiavanie
uplatnených požiadaviek je štandardnou povinnosťou zo zákona, ktoré majú uplatnenie v samostatnom
povoľovacom konaní podľa osobitných predpisov – netýka sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

3. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy
stanoviskom č. OU-SL-OSZP-2021/008198-002 zo dňa 03.11.2021 z vodohospodárskeho hľadiska nemá žiadne
pripomienky k o oznámeniu o strategickom dokumente.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

4. Dopravný úrad listom č. 19761/2021/ROP-002/47175 zo dňa 03.11.2021 ako dotknutý orgán štátnej správy na
úseku civilného letectva nemá na riešené územie žiadne požiadavky a neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť
v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie.

Stanovisko príslušného orgánu: berie sa na vedomie.

5. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy
stanoviskom č. OU-SL-OSZP-2021/008047-002 zo dňa 04.11.2021 z hľadiska odpadového hospodárstva oznamuje,
že nebudú dotknuté ich záujmy a nepožadujú posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

6. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy
stanoviskom č. OU-SL-OSZP-2021/008212-002 zo dňa 03.11.2021 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a
krajiny oznamuje, že nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny a nepožadujú posudzovanie podľa zákona
č. 24/2006 Z..

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

7. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy
stanoviskom č. OU-SL-OSZP-2021/008209-002 zo dňa 03.11.2021 z hľadiska ochrany ovzdušia nemá žiadne
pripomienky k o oznámeniu o strategickom dokumente a nepožaduje aby sa strategický dokument mal posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

8. Krajský pamiatkový úrad Prešov ako dotknutý orgán štátnej správy záväzným stanoviskom č.
KPUPO-2021/22031-2/92404/Jur zo dňa 08.11.2021 nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov pri dodržaní nasledujúcich
podmienok:
8.1. Pri realizácii činnosti vyplývajúcich z tohto strategického dokumentu postupovať v súlade s ustanoveniami
pamiatkového zákona.
8.2. Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov
a archeologických nálezísk na území kraja v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, KPÚ Prešov v spolupráci
s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických
nálezísk v územnom a stavebnom konaní.



5 / 7

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 – netýka sa procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie.

9. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako dotknutý orgán štátnej správy listom č. 47873/2021/
OSD/124846 zo dňa 08.11.2021 nemá k oznámeniu o strategickom dokumente žiadne pripomienky.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ako dotknutý orgán štátnej správy
záväzným stanoviskom č. RÚVZ/2021/07250/HŽPaZ/719-014389 zo dňa 05.11.2021 súhlasí a nemá pripomienky
k oznámeniu o strategickom dokumente.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

11. Slovenská správa ciest, stanoviskom č. SSC/8705/2021/2320/37867 zo dňa 09.11.2021 požaduje doplniť v časti
„B“ Strategická, resp. „C“ Programová do textu preložku cesty I/77 v zmysle platného ÚPN VUC PSK a ÚPN obce
Podolínec. Z hľadiska záujmov SSC nepožadujú posudzovať predmetný strategický dokument v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z.

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

12. Obec Veľký Lipník listom zo dňa 12.11.2021 – po doručení oznámenia o strategickom dokumente v súlade s §
6 ods. 1 a 5 zákona obec informovala verejnosť povinne na úradnej tabuli a nepovinne na webovej stránke obce, a
to dňom vyvesenia 26.10.2021 a dňom zvesenia 09.11.2021. V uvedenom termíne k tomuto dokumentu verejnosť
nepodala žiadne stanoviská ani pripomienky.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

13. Obec Nižné Ružbachy listom č. OcU-S2021/00177-003zo dňa 15.11.2021 – po doručení oznámenia o
strategickom dokumente v súlade s § 6 ods. 1 a 5 zákona obec informovala verejnosť povinne na úradnej tabuli a
nepovinne na webovej stránke obce, a to dňom vyvesenia 29.10.2021 a dňom zvesenia 14.11.2021. V uvedenom
termíne k tomuto dokumentu verejnosť nepodala žiadne stanoviská ani pripomienky.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

14. Mesto Podolínec v súlade s § 6 ods. 1 a 5 zákona informovalo verejnosť povinne na úradnej tabuli a to dňom
vyvesenia 27.10.2021 a dňom zvesenia 15.11.2021. V uvedenom termíne k tomuto dokumentu verejnosť nepodala
žiadne stanoviská, pripomienky ani námietky.

Stanovisko príslušného orgánu: Berie sa na vedomie;

Konzultácie k uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente bolo možné vykonať na tunajšom úrade, o čom
boli dotknuté orgány, dotknutá obec a verejnosť informovaní; o konzultácie nebol prejavení záujem.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní v rámci zisťovacieho
konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente ako aj návrh strategického dokumentu z hľadiska významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie, úrovne spracovania a kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3
zákona č. 24/2006 Z. z.. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.
z.. K oznámeniu bolo tunajšiemu úradu doručených 11 stanovísk dotknutých orgánov a 1 stanovisko dotknutej obce.
Zo strany dotknutých orgánov a dotknutej obce neboli vznesené pripomienky a námietky takého charakteru, ktoré by
boli dôvodom na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. Tunajší úrad pri svojom rozhodovaní akceptoval
požiadavky a pripomienky uvedené v týchto stanoviskách a zapracoval ich do podmienok rozhodnutia. Z niektorých
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stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli požiadavky, ktoré bude možné riešiť v
ďalšom povoľovacom konaní konkrétnych činností.

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 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 tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, obstarávateľ je povinný
zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu, s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente, a v súlade
s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Stará Ľubovňa konštatuje, že neboli preukázané žiadne okolnosti, ktoré by z hľadiska rozsahu a
obsahu navrhovaných zmien Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Podolínec na roky 2015-2022-
aktualizácia predstavovali pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

Upozornenie:
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Podolínec na roky 2015-2022-
aktualizácia“ je dokumentom s miestnym dosahom, preto podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec
bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa
zákona č. 165/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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