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                                                 Územný plán obce Lomnička 

 

 

                         Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 

                                          (č. OU-SL-OSZP-2019/002865-045) 

 

vydané Okresným úradom Stará Ľubovňa v zmysle § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov   

 

 

I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI  

  

1. Názov     

    Obec Lomnička   

 

2. Identifikačné číslo  

    Obec Lomnička : 00 330 027 

 

3. Adresa sídla  

    Obecný úrad Lomnička 66 , 065 03 Podolínec  

      

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa   

    Mária Oračková, starostka obce Lomnička, tel. č. 0908 310 654, e-mail: 

obec@obeclomnicka.sk     

         

 

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  

  

1. Názov  
Územný plán obce Lomnička   

 

2. Charakter  
     Strategický dokument s miestnym  dosahom – územný plán obce nad 2000 obyvateľov, ktorý 

rieši koncepciu komplexného územného rozvoja obce Lomnička.   

 

3. Hlavné ciele  

     Hlavným cieľom riešenia územného plánu obce Lomnička je prehodnotenie súčasnej 

urbanistickej štruktúry obce, návrh vhodného usporiadania funkčných plôch z pohľadu 

perspektívneho rozvoja obce. Navrhované zámery je potrebné zosúladiť s územným systémom 

ekologickej stability. Ďalej sú to požiadavky, ktoré vyplynuli z aktualizácie katastrálneho územia 

obce po zrušení VO Javorina, územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu.  

 

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu  

    Územný plán je v súlade s § 11 ods. 4/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spracovaný ako územný 

plán obce. Na základe Prieskumov a rozborov zo septembra 2018 bolo spracované Zadanie pre 
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vypracovanie územného plánu obce a po prerokovaní bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva č. 1/2019 dňa 23.1.2019 v súlade so stanoviskom OÚ v Prešove, odbor výstavby 

a bytovej politiky zo dňa 14.1.2019.  

Obec Lomnička má viac ako 2000 obyvateľov, preto bolo potrebné spracovať v zmysle § 21 

ods.1/ stavebného zákona koncept riešenia územného plánu obce v dvoch variantoch.   

Variant číslo 1 – Rozvoj plôch pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo vrátane 

zberného dvora v severo – západnej časti obce. 

Variant číslo 2 – Rozvoj plôch pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo vrátane 

zberného dvora v severo – východnej časti obce. 

Bilančným rokom Územného plánu obce Lomnička je rok 2040. 

Pre Územný plán obce Lomnička je riešené územie vymedzené katastrálnym územím, k.ú. 

Lomnička o rozlohe 3 085 ha. Nadmorská výška je od 598 m n.m.  do 1289 m n.m.  

Podrobnejšie riešené územie je vymedzené súčasnou hranicou zastavaného územia obce, 

rozšírenou o plochy uvažované na bývanie, občiansku vybavenosť, výrobu, šport, rekreáciu 

a technickú vybavenosť.  

Záujmové územie tvorí územie bezprostredne súvisiace s riešeným územím majúcim 

prevádzkové a ekologické väzby, ochranné pásma a väzby na technickú infraštruktúru 

a pracovné príležitosti. Obec sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa. K.ú. obce 

Lomnička je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Podolínec, Nižné Ružbachy, Forbasy, 

Hniezdne, Kolačkov, Jakubany a Holumnica. V ÚPN-O návrhy súvisiace so záujmovým územím 

sú riešené len na katastrálnom území obce, ale s riešením požiadaviek líniových stavieb 

vzhľadom na susedné katastrálne územia (predovšetkým sieti technickej infraštruktúry).  

 

Obsah strategického dokumentu :  

 

A. Textová časť 

 

I. Základné údaje 

II. Riešenie územného plánu 

 

B. Výkresová časť 

 

- Výkres širších vzťahov, var. 1 a var. 2 

- Komplexný výkres priestorového usporiadania-kataster, var.1 a var.2 

- Komplexný výkres priestorového usporiadania-zastavané územie, var.1 a var.2  

- Výkres energetiky, var.1 a var.2 

- Výkres schémy verejnoprospešných stavieb, var.1 a var.2 

- Výkres plôch pre verejnoprospešné stavby, var.1 a var.2 

- Výkres ochrany prírody, var.1 a var.2 

- Výkres dopravného vybavenia, var.1 a var.2 

- Výkres vodného hospodárstva,  var.1 a var.2  

- Výkres použitia poľnohospodárskych a lesných pozemkov, var.1 a var.2 

- Výkres schémy záväznej časti, var.1 a var.2  

 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom  

 

Riešenie územného plánu obce Lomnička nadväzuje na tieto strategické dokumenty : 

 

A, Strategické dokumenty na regionálnej úrovni 

-  nadradená ÚPD – ÚPN VÚC Prešovského kraja                                   
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-  RÚSES okresu Stará Ľubovňa 

-  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

-  Územná prognóza Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja   

  

B, Strategické dokumenty a politiky na lokálnej úrovni 

-  Prieskumy a rozbory pre ÚPN-O  Lomnička    

  

 

III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA  

 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania  

 

-   Oznámenie o strategickom dokumente : február 2019 

-   Rozsah hodnotenia : jún 2019    

-   Územný plán obce Lomnička – Koncept riešenia : jún 2019 

-   Správa o hodnotení : jún 2019 

-   Posudok a návrh záverečného stanoviska : október 2019 

         

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie  

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Lomnička  

 

3. Druh schvaľovacieho dokumentu  

 

-  Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení  Územného plánu obce Lomnička    

-  Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  

   Územného plánu obce Lomnička.  

           

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu  

 

    Na vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu sa podieľali  : 

    Spracovateľ správy : Ing. Ján Stano, Prešov 

                                                   

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu  

 

      Na základe správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznamy 

z verejného prerokovania a stanovísk podľa § 12 ods. 1/ a 2/ zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“ ) určil Okresný úrad Stará Ľubovňa, 

odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 13 zákona č. 24/2006 Z. z. (list č. OU-SL-

OSZP-2019/002865-042 zo dňa 12.09.2019)  Ing. Pavla  Gurbaľa, odborne spôsobilú osobu 

zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

podľa vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z. z.  o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie 

vplyvov činností na životné prostredie pod č. 374/2005-OPV za spracovateľa odborného 

posudku k predmetnému strategickému dokumentu.  

      Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná v mesiaci jún 2019. Bola 

spracovaná podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z.. Na požadovanej úrovni sú vypracované 

body charakterizujúce súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.  Sú opísané zložky 

životného prostredia v riešenom území, významné biotopy a ekologicky významné prvky. 

Z hľadiska krajinnej štruktúry v scenérii dominuje niva Lomnického potoka. Hodnota KES 
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v riešenom území vyjadruje vyšší stupeň ekologickej stability. V k.ú. obce Lomnička sa 

nenachádzajú žiadne chránené územia národnej siete. V rámci siete území NATURA 2000 sa 

v katastrálnom území nachádza chránené vtáčie územie Levočské vrchy SKCHVU 0051. Je 

poukázané, že v obci naďalej ako nosná funkcia zostáva funkcia obytná, podporená vyhovujúcim 

občianskym vybavením. Ďalej je zdôraznené, že zastavané územie obce bude intenzifikované na 

disponibilných plochách, avšak zároveň je navrhnuté i jeho rozšírenie. Koncept riešenia ÚPN-O 

je spracovaný variantne. Vecne je poukázané na vplyvy konceptu ÚPN-O na jednotlivé zložky 

životného prostredia. Sú zhodnotené súčasné environmentálne problémy, ktoré navrhovaný 

územný plán bude riešiť. Vzhľadom na prevažne zostávajúci celkový charakter funkčných plôch 

obce v súčinnosti s návrhom plôch pre obytnú výstavbu, občiansku vybavenosť, výrobu 

a skladové hospodárstvo, dopravu je v súlade s celkovou revitalizáciou urbanizovaného 

a krajinného prostredia správa o hodnotení vypracovaná  vecne a vystihuje  plánované rozvojové 

aktivity, ktoré zlepšia stav životného prostredia obyvateľstva sídla a rešpektujú štruktúru krajiny 

a chránené územia. Správa obsahuje potrebné údaje ohľadom riešenia dopravy, ochrany 

biodiverzity a protipovodňových opatrení. Poukazuje sa, že realizáciou rozvojových zámerov 

dôjde k vybudovaniu infraštruktúry, ktorá v podstatnej miere zlepší stav existujúcich lokalít 

a prispeje k rozvoju nových. Je poukázané na významné krajinné prvky s biologickou 

a estetickou hodnotou a sú navrhnuté opatrenia pre zachovanie ekologickej stability. V obci 

Lomnička nie sú navrhované žiadne významnejšie zdroje znečistenia zložiek životného 

prostredia. Celkovo možno charakterizovať, že dostupnosť informácii je vzhľadom na charakter 

sídla a jeho rozvoja postačujúca a sú známe okolnosti pre odporúčanie  ÚPN obce Lomnička.    

      Správa o hodnotení je spracovaná úmerne súčasnému stupňu poznania a riešenia 

problematiky s poukázaním na zlepšenie terajšieho stavu, alebo nezhoršovaním stavu životného 

prostredia.     

      Celkove je možné konštatovať, že predmetná správa bola predložená kompletne v zmysle 

požadovaného rozsahu.  

 

 

 6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie. 

 

       K správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Lomnička – Koncept “  

boli doručené nasledovné stanoviská  :           

 

Stanoviska bez pripomienok :  

 

6.1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (list č. 

RÚVZ/2019/01076/HŽPaZ/563-004334 zo dňa 08.08.2019) 

 - v záväznom stanovisku súhlasí so správou o hodnotení strategického dokumentu a konceptu 

strategického dokumentu „Územný plán obce Lomnička “.  

 

6.2. Okresný úrad Stará Ľubovňa – odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-SL-

OSZP-2019/007415-002 zo dňa 31.07.2019) 

- z hľadiska ochrany ovzdušia v súlade s § 12 ods. 1/ zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov nemá k správe 

o hodnotení strategického dokumentu a ku konceptu riešenia strategického dokumentu 

pripomienky.  

 

6.3. Okresný úrad Stará Ľubovňa – odbor starostlivosti o životné prostredie  (list č. OU-SL-

OSZP-2019/007197-002 zo dňa 30.07.2019) 
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- z hľadiska odpadového hospodárstva nemá k predloženej Správe o hodnotení SD „Územný 

plán obce Lomnička “ pripomienky a zároveň oznamuje, že nebudú dotknuté ich záujmy.  

 

6.4. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi  (list č. 229-1491/2019 zo dňa 23.08.2019) 

-  nemá pripomienky a námietky k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán 

obce Lomnička “ a konceptu riešenia tohto strategického dokumentu.  

 

6.5. Dopravný úrad  (list č. 16418/2019/ROP-002/36522 zo dňa 02.08.2019) 

- v zmysle leteckého zákona sa ku „konceptu ÚPN obce Lomnička “ vyjadril listom č. 

16406/2019/ROP-002/35856 zo dňa 2.08.2019, v ktorom nemal na riešené územie žiadne 

požiadavky. Zároveň upozorňuje, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného 

letectva.  

 

6.6. PSK – odbor regionálneho rozvoja (list č. 06330/2019/ORR-2  zo dňa 05.08.2019) 

- berie na vedomie správu o hodnotení strategického dokumentu. Pri zapracovaní navrhovaných 

opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu negatívnych vplyvov na životné 

prostredie a zdravie do záväznej časti ÚPN obce Lomnička, nemá pripomienky.   

 

Stanoviska s pripomienkami : 

 

6.7. Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č.KPUPO-2019/17671-2/60327/Jur zo dňa 

29.07.2019) 

- v záväznom stanovisku súhlasí s predloženou Správou o hodnotení strategického dokumentu 

„Územný plán obce Lomnička “ a konceptom riešenia tohto Strategického dokumentu 

s pripomienkou :  

 v Správe o hodnotení vplyvu územnoplánovacej dokumentácie obce Lomnička na 

životné prostredie v kapitole C. II. 10. Kultúrne a historické pamiatky, na strane 49 sa 

nachádza chybný údaj – nehnuteľná pamiatka Evanjelický kostol z konca 18 storočia 

a Pamätný dom Terézie Vansovej. Tieto objekty nie sú zapísané v registri nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Odporúčame ich 

zaradiť medzi pamätihodnosti obce Lomnička.  

 

Vyhodnotenie  : 

- rešpektovať uvedené záväzné stanovisko v súvislosti s pamätihodnosťami obce. 

 

6.8. Okresný úrad Stará Ľubovňa  - odbor krízového riadenia  
 - v záväznom stanovisku k predloženému (zverejnenému) Konceptu ÚPN-O Lomnička 

z hľadiska civilnej ochrany má túto pripomienku :  

V bode 2.11.2 je uvedené :  

„Ukrytie pracovníkov výrobnej sféry je potrebne riešiť pre 50 % celkového stavu zamestnancov 

v účelových priestoroch výrobných území “ .  

Takéto znenie je v rozpore so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva (Fyzická 

osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie 

a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia 

a majetku - § 17 ods. 1/) a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Zz. 

O podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 

zariadení civilnej ochrany. Stavebnotechnické požiadavky sa vypracujú v územnoplánovacej 

dokumentácii v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia takto: v budovách 

zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do 

starostlivosti (§ 4 ods. 1/ a ods. 3 písm. a/). Z uvedeného vyplýva, že je potrebné riešiť ukrytie 



6 

 

pre všetkých zamestnancov nachádzajúcich sa na pracovisku a to dokonca v najpočetnejšej 

zmene (100 %) a osoby prevzaté do starostlivosti.  

    Vzhľadom na uvedené a celkové znenie časti 2.11.2  by bolo najlepšie vetu „Ukrytie 

pracovníkov výrobnej sféry je potrebne riešiť pre 50 % celkového stavu zamestnancov 

v účelových priestoroch výrobných území “ úplne vypustiť.    

K ostatným častiam Konceptu Územného plánu obce Lomnička vrátane jeho variantných riešení 

a správe o hodnotení strategického dokumentu Okresný úrad Stará Ľubovňa – odbor krízového 

riadenia nemá pripomienky.  

 

Vyhodnotenie  : 

- v ďalšom stupni návrhu ÚPN- O sa odporúča vypustiť predmetnú vetu.   

 

6.9. MŽP SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy  

(list č. 3869/2019-5.3 38935/2019  zo dňa 01.08.2019) 

-  v stanovisku k Oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Lomnička“, 

zaslanie správy o hodnotení SD a návrh  je uvedené :  

 

 V katastrálnom území obce Lomnička (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná 

upravená skládka tak, ako je zobrazená na priloženej mape. 

Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť 

v územnoplánovacej dokumentácii. 

 

 V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych 

záťaží evidovaná nasledovná environmentálna záťaž : 

 

Identifikátor EZ   :     SK/EZ/SL/1539   

      Názov EZ             :     SL (002)/Lomnička – skládka Pri kasárňach  

      Názov lokality      :     skládka Pri kasárňach  

      Druh činnosti       :      skládka komunálneho odpadu  

      Stupeň priority     :      v registri nie je uvedené 

      Registrovaná ako :      C  Sanovaná/rekultivovaná lokalita  

 

 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 MŽP SR č. 

55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 

a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 

V katastrálnom území obce Lomnička je podľa priloženej mapy zaregistrovaný  výskyt 

potenciálnych svahových deformácii. Nestabilné je aj bezprostredné okolie 

zaregistrovanej svahovej deformácie. Aktivizácia svahových deformácií je možná 

vplyvom prírodných pomerov, alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich 

kombináciou. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.   

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1/ zákona č. 569/2007 Z. z. 

o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 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 :   
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http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. 

      Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia  

nestabilných území pre stavebné účely.  

 

 Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na 

priloženej mape. 

Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  

 

 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/#/aplikácia/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 :   

a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií.  Vhodnosť a podmienky 

stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných 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.  

 

     Ministerstvo žiada k správe o hodnotení strategického dokumentu doplniť a zdôrazniť 

vymedzenie vyššie uvedeného stredného radónového rizika.  

 

Vyhodnotenie  : 

- rešpektovať stanovisko ministerstva v súvislosti so správou o hodnotení a ďalším stupňom 

návrhu ÚPN-O . 

 

 

7.  Verejné prerokovanie a jeho závery . 

 

         Verejné prerokovanie návrhu konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu  

územnoplánovacej dokumentácie obce Lomnička s orgánmi štátnej správy sa konalo dňa 

16.08.2019 na obecnom úrade v Lomničke. 

         Predmetné prerokovanie bolo zvolané písomne dňa 15.07.2019 v zmysle § 21 ods. 3/ 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.  

 

Mária Oračková, starostka obce otvorila rokovanie a privítala prítomných na pôde obecného 

úradu v Lomničke.  

 

Ing. Ján Kunák, obstarávateľ oboznámil prítomných s doterajším priebehom obstarávania.  

 

Ing. arch. Jozef Kužma – spracovateľ  

-  oboznámil prítomných so zámerom obce na vypracovanie územného plánu, ktorého nutnosť 

vyplýva zo zákona (obec s viac ako 2000 obyvateľmi) a z demografickej explózie najmä 

rómskeho obyvateľstva,   

http://apl.geology.sk/mapportal/
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-  poukázal na hlavné problémy pri vypracovávaní návrhu konceptu v súvislosti so zásahom 

katastra do Vojenských lesov a do vtáčieho územia, 

-  nedostatočná infraštruktúra na počet obyvateľov, z demografie vyplýva aj pri koeficiente 12 na 

byt. jed. nárast počtu bytov na 300 až 360, 

-   problematická predškolská a školská príprava, poddimenzovaná občianska vybavenosť. 

 

Ing. arch. Vladimír Nedelko - spracovateľ 

-  koncept územného plánu napriek existujúcim obmedzeniam rieši hlavné požiadavky zadania. 

Variantné riešenia sa dotýkajú hlavne priemyselnej zóny v severnej časti katastra,  

-   nárast územia na 3085 ha v súvislosti so zrušením vojenského obvodu, 

-   obmedzená činnosť v južnej časti územia v súvislosti s CHVÚ, 

-   štruktúra katastra je vo veľkom nepomere zastavanej časti k ostatnému územiu (lesy), 

-   štruktúra obyvateľstva – veľký nárast, vitalita 5874 - už okolo 300 je dynamická, 

- poukázal na nedostatočnú občiansku vybavenosť, priemyselnú výrobu-2 varianty, 

poľnohospodársku výrobu, 

- školstvo – potreba rozšírenia školských priestorov, v centre zriadiť nové predškolské zariadenie 

po asanácii kostola, v severovýchodnej časti postaviť novú školu,   

-  sociálna oblasť, kultúra – nepostačuje, potrebné rekonštruovať objekty, v severnej časti zriadiť 

centrum sociálnych služieb. 

 

Štefan Petrilák - spracovateľ  

-  oboznámil prítomných s návrhom riešenia inžinierskych sietí, problémom s rozšírením 

retenčných nádrží. 

 

Ing. Pavol Rura 

-    prevziať podklady pri riešení dopravy z VÚC a navýšiť parametre (šírky) navrhovaných ciest, 

-    navrhuje riešiť prepojenie cez Levočské vrchy podľa Generelu VÚC,  

-    inžinierske siete navrhnúť mimo telesa ciest. 

 

PhDr. Miroslav Zelina – riaditeľ školy 

-  riešiť nadstavbu školy je nereálne, navrhuje novú výstavbu v severnej časti, alebo na mieste 

evanjelického kostola po asanácii. 

 

Ing. arch. Jozef Kužma   

-    ak sa nebude realizovať nadstavba školy, potom je potrebné navýšiť plochy pre novú školu, 

-    neradí rušiť evanjelický kostol, 

-    navrhuje začať s prípravou nových pozemkov pre školské zariadenie. 

 

Úloha 1  

Spracovateľ a obstarávateľ v spolupráci s prednostkou obce vyhodnotia vznesené pripomienky 

a v prípade, že nie sú v rozpore so záujmami obce, zapracujú ich do návrhu územného plánu. 

Úloha 2 

V prípade rozporov pripomienok medzi štátnym orgánom a obstarávateľom, bude zvolané 

znovuprerokovanie pripomienok s tými, ktorí ich uplatnili. 

 

Zapísal : Ing. Kunák - obstarávateľ  
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          Verejné prerokovanie návrhu konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu  

územnoplánovacej dokumentácie obce Lomnička s verejnosťou sa  konalo dňa 16.08.2019 na 

obecnom úrade v Lomničke  

Predmetné prerokovanie bolo zvolané verejnou vyhláškou v zmysle § 21 ods. 3/ zákona č. 

50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.  

Na prerokovaní za verejnosť sa nezúčastnil nikto. Po 20 min. od začiatku prerokovanie bolo 

ukončené.   

 

Zapísal : Ing. Kunák - obstarávateľ  

 

 

Vyhodnotenie : 

Podľa predložených dokumentov a dostupných informácií boli dodržané zákonom 

požadované lehoty o informovaní verejnosti a dotknutých orgánov štátnej správy participujúcich 

na jednotlivých krokoch v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie  posudzovaného 

predmetného strategického dokumentu (oznámenie, správa o hodnotení, návrh). Dotknutá 

verejnosť mala možnosť v zákonom stanovených lehotách do dokumentácie posudzovania 

vplyvov a návrhu riešenia strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy, 

alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a podať k nej svoje pripomienky. 

Obec Lomnička zabezpečila informovanie verejnosti v zmysle požiadaviek voči verejnosti 

požadovaných zákonom č. 24/2006 Z. z., vrátane informácie o verejnom prerokovaní správy 

o hodnotení  strategického dokumentu. Zo strany verejnosti k samotnej hodnotiacej správe neboli  

žiadne pripomienky.  

 

 

IV.  CELKOVÉ  HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU . 

  

Vplyvy na obyvateľstvo  

         V návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú jasne stanovené územnopriestorové pravidlá 

pre realizáciu nových aktivít zabezpečujúcich atraktívnosť prostredia pre domáce obyvateľstvo, 

návštevníkov, ako aj pre investorov. Územný plán vymedzuje územia na hospodársky rast sídla, 

ako aj  územia na bývanie a oddych v súlade s nenarušením  životných podmienok obyvateľstva. 

Sú to predovšetkým návrhy v oblasti bývania, občianskej vybavenosti, dopravnej  infraštruktúry, 

výroby a skladového hospodárstva a návrhy na revitalizáciu urbanizovaného  prostredia. Určili 

sa zásady a podmienky pre ďalší ekonomický a sociálny rast sídla. Nenavrhujú sa také riešenia, 

ktoré by mali negatívne sociálno-ekonomické dopady. Hlavným pozitívom pre obyvateľstvo je 

plánovaná výstavba rodinných a bytových domov a technického vybavenia územia. Taktiež 

v ochrane zložiek životného prostredia, zlepšenia kvality verejnej zelene sú navrhnuté riešenia 

odstraňujúce negatívne vplyvy, alebo zlepšujúce terajší stav. Na existujúcom a navrhovanom 

obytnom území a plôch občianskej vybavenosti sa navrhuje celý rad opatrení na revitalizáciu 

urbanizovaného prostredia.   

Spôsob umiestnenia urbanistických funkcií v území bude pozitívne  vplývať na obyvateľstvo.  

Koncept riešenia ÚPN obce Lomnička nenavrhuje také aktivity, ktoré by v sebe niesli zvýšené 

riziká ohrozenia zdravia obyvateľstva v obci, alebo narušovali pohodu a kvalitu života.    

Vplyv strategického dokumentu na obyvateľstvo možno hodnotiť ako v celku pozitívny 

s dosiahnutím vyššieho kultúrneho štandardu prostredia.   

 

Vplyvy na horninové prostredie , nerastné suroviny , geodynamické javy a geomorfologické 

pomery   
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        V k. ú. obce Lomnička nie sú evidované ložiská nerastných surovín, ani objekty, na ktoré 

by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, ani staré banské diela. Nie sú tu prieskumné 

územia, ani dobývacie priestory. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika 

z geologického podložia. V katastri obce sú evidované potenciálne svahové deformácie tak, ako 

sú zobrazené v grafickej časti územného plánu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie 

zaregistrovanej svahovej deformácie. Z hľadiska rozvoja obce sú limitujúce väčšie antropogénne 

zásahy.  Pri zohľadnení vyššie uvedených faktorov v území sa nepredpokladajú ďalšie významné 

dopady, vyplývajúce z navrhovaného funkčného a priestorového usporiadania a využívania 

územia.  

 

Vplyvy na klimatické pomery 

        Strategický dokument má nepriamy vplyv na klimatické resp. mikroklimatické pomery 

v území obce. Kľúčovým faktorom pre zvýšenie odolnosti urbanizovaného prostredia obce 

Lomnička proti dôsledkom klimatických zmien sú ekosystémovo založené prístupy k adaptácii. 

V strategickom dokumente sú riešené opatreniami v koncepcii tvorby zelene obce a celkovou 

revitalizáciou urbanizovaného a priľahlého prostredia.  

 

Vplyvy na ovzdušie   

         Obec nie je plynofikovaná. Zásobovanie teplom v obci je riešené po jednotlivých objektoch 

samostatne. Výroba tepla v objektoch rodinných domov je zabezpečená individuálne spaľovaním 

hnedého uhlia a drevného odpadu. V riešení územného plánu obce sa uvažuje so zemným 

plynom ako s hlavným zdrojom tepla, s možnosťou využitia doplnkových zdrojov energie. Obec 

leží v oblasti, ktorú nezasahuje žiadny významnejší diaľkový, ani lokálny zdroj znečistenia 

ovzdušia. Územný plán neobsahuje návrh prevádzok, alebo činností, ktoré by mohli významne 

negatívne ovplyvniť kvalitu ovzdušia. ÚPN-O Lomnička nenavrhuje konkrétne aktivity, ktoré by 

sa dali identifikovať ako veľké alebo stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na 

charakter rozvoja obce, možno považovať úplnosť zistenia vplyvov strategického dokumentu na 

ovzdušie za postačujúci.  

 

Vplyvy na vodné pomery  

        Na vodné pomery v katastrálnom území obce Lomnička budú mať vplyv najmä tieto v 

územnom pláne navrhované činnosti :   

- uskutočnenie korytovej úpravy vodných tokov na kapacitu Q100 ročnej veľkej vody, úpravou 

potoka v intraviláne obce, vybudovanie prepážok na zachytenie splavenín, 

- vybudovanie záchytných priekop pre ochranu zastavaného územia pred povrchovými vodami 

a zasakovacích pásov,  

- vybudovanie delenej kanalizácie a čistenie splaškových vôd v navrhovanej ČOV umiestnenej 

v severnej časti obce, čo bude mať pozitívny vplyv na čistotu povrchových a podzemných vôd v 

obci a v povodí pod obcou,  

- realizácia vodozádržných opatrení v extraviláne, ale aj v zastavanom území (vsakovacie studne, 

zachytávanie dažďovej vody do nádrží na úžitkovú vodu), zníži odtok z územia v období zrážok, 

vrátane povodňových situácií a bude mať aj ekostabilizačný vplyv na súčasnú krajinu.  

      V územnom pláne nie sú navrhované opatrenia, ktoré by relevantným spôsobom menili 

odtokový režim, alebo zásoby a kvalitu podzemných vôd. Vplyv strategického dokumentu na 
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vodné pomery sídla je kladný. Protipovodňovými úpravami, vybudovaním kanalizačnej siete sa 

prispeje k ochrane podzemných a povrchových vôd. Úpravu potokov, rigolov je potrebné 

vybudovať čo najjednoduchšie, vegetačne alebo polovegetačne.  

 

Vplyvy na pôdu  

       Návrh územného plánu obce je riešený tak, že rozvojové aktivity sídla sa budú rozvíjať 

v zastavanom a priľahlom území. V strategickom dokumente je navrhovaná koncepcia 

územného rozvoja, ktorá si vyžaduje zodpovedajúci záber poľnohospodárskej pôdy. Sú to plochy 

v zastavanom území obce, alebo mimo neho. Plánované lokality na výstavbu sú situované na 

pôdy s 5-9. bonitou BPEJ. Zábery pôdy pre realizáciu návrhov ÚPN-O Lomnička predstavujú 

úhrne plochu 20,91ha vo variante č. 1 a 20,67 ha vo variante č. 2. Územný plán obce nenavrhuje 

žiadne rozvojové aktivity, ktoré by spôsobovali kontamináciu pôdy, alebo jej eróziu. Pri 

realizácii investičných zámerov k vyňatiu z PPF sú potrebne povolenia príslušného organu 

štátnej správy.  V ÚPN-O nie je navrhovaný záber lesného pôdneho fondu.    

 

Vplyvy na  faunu, flóru a ich biotopy  

       Koncepcia rozvoja obce zahŕňa ochranu prírodných prvkov na území obce a zachovanie 

plôch nelesnej drevinovej vegetácie. Sú zachované všetky významné plochy zelene, 

predovšetkým krajinné prvky s biologickou a estetickou hodnotou. Bytová výstavba rodinných 

a bytových domov v nových lokalitách môže teoreticky znamenať stratu hniezdnych možností 

pre niektoré druhy živočíchov naviazaných na prostredie orných pôd, alebo trvalých trávnych 

porastov. Vzhľadom na veľkosť plôch a situovanie na okraji obce sú prípadné straty 

zanedbateľné. Významné druhy živočíchov, predovšetkým chránených, nie sú na týchto 

plochách evidované. ÚPN obce Lomnička rešpektuje vzácne spoločenstva flóry, prírodné 

biotopy a prvky ÚSES. V súvislosti so širším využitím územia navrhovaným v  ÚPN obce sa 

navrhujú ekostabilizačné opatrenia za účelom stabilizácie prírodného prostredia a zlepšenia 

prirodzených podmienok pre faunu a flóru. V samotnom riešení dokumentácie územného plánu 

obce nemožno identifikovať konkrétne negatívne vplyvy na biotopy.        

 

Vplyvy na krajinu 

       Navrhovaná urbanistická kompozícia vychádza z pôvodnej urbanistickej štruktúry obce, 

ktorú dopĺňa o nové prvky vo vzťahu k jeho priestorovému a funkčnému rozvoju. Je 

rešpektované pôvodné centrum obce. Nepredpokladá sa výrazný vplyv na krajinu, keďže 

navrhované nové plochy sú vo väzbe na exitujúce typy plôch so zodpovedajúcim napojením na 

dopravnú infraštruktúru bez výrazných negatívnych vplyvov na krajinu a krajinný ráz. Plochy 

pre bývanie sú lokalizované tak, aby boli vytvorené podmienky pre kvalitné obytné prostredie. 

Návrh ÚPN-O využíva potenciál krajiny v primeranom rozsahu. Brehové úpravy na Lomnickom 

potoku s protipovodňovou ochranou, môžu zmeniť obraz dotknutého úseku potoka. Pri výsadbe 

sprievodnej vegetácie, technické riešenie protipovodňovej ochrany na vodnom toku by sa malo 

orientovať na autochtónne druhy drevín. Územný rozvoj obce je riešený formou kompaktného 

urbanizovaného celku a vychádza z existujúcej štruktúry a mierky zástavby obce a z 

konfigurácie terénu. Základnou výtvarnou hodnotou prostredia je celkový urbanistický výraz 

vidieckeho sídla v prírodnom prostredí v širšom krajinnom priestore. Z hľadiska hodnotenia 

územia podľa koeficientu ekologickej stability má riešené územie nadpriemerný stupeň 

ekologickej stability. V navrhovanom riešení je posilnené zastúpenie harmonicky pôsobiacich 

krajinných prvkov.  Je doplnená sprievodná zeleň pozdĺž  účelových ciest a vodných trás.          

 

Vplyvy na chránené územia, ochranné pásma a ÚSES  

        Chránené územia národnej siete sa v predmetnom k. ú. nenachádzajú.  



12 

 

V rámci ÚSES-u (Územného systému ekologickej stability) v juhovýchodnej časti do katastra 

zasahuje nadregionálne biocentrum Javorina. Od NRBc Javorina severovýchodným smerom 

prebieha regionálny biokoridor Banisko. Po stredom katastra v severojužnom smere prebieha 

nadregionálny biokoridor Kotník – Čierna Hora. V severovýchodnej časti katastra sa nachádza 

regionálne biocentrum Macková. Od neho juhovýchodným smerom prebieha regionálny 

biokoridor Suchý vrch – Javorinka. Od NRBk Kotník – Čierna Hora sa v severnej časti katastra 

východným smerom odpája regionálny biokoridor Ružbacká Miľava.  

Návrh MÚSES nadväzuje na prvky nadregionálneho a regionálneho systému ekologickej 

stability a CHVÚ Levočské vrchy. Interakčné prvky sú tvorené hlavne trvalými trávnymi 

porastmi a enklávami NSKV na plochách juhozápadne a juhovýchodne od obce.  

Plánovanými rozvojovými činnosťami nebudú poškodené prvky ÚSES-u . Návrh územného 

plánu obce využíva existujúce biocentrá a biokoridory a dopĺňa ich o interakčné prvky miestneho 

významu, čím sa vytvárajú podmienky pre zabezpečenie priestorovej ekologickej stability a tým 

aj zachovanie pestrosti podmienok a foriem života. Za týmto účelom sa plánuje najmä druhovo 

vhodné  doplnenie miestnych biokoridorov.  

V návrhu funkčných plôch rozvoja obce sú rešpektované ochranné pásma, ktoré do katastrálneho 

územia obce zasahujú. 

         

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská 

        V riešenom území, k. ú. obce Lomnička sa nachádza nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 

rímskokatolícky ranogotický kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Stavba kostola je chránená 

spolu so svojim areálom.   

V k. ú. obce sa nenachádzajú archeologické lokality. KPÚ Prešov určil historické jadro obce  ako 

územie s predpokladanými archeologickými nálezmi zo stredoveku až novoveku. V riešení 

ÚPN-O je zohľadnená a rešpektovaná ochrana pamiatok a predpokladaných archeologických 

nálezísk.  

                  

         Ostatné vplyvy sú bezvýznamné, alebo nie sú identifikované.  

 

 

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 

NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 

VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

(NATURA 2000) 

        V katastrálnom území obce Lomnička sa nachádza Chránené vtáčie územie SKCHVÚ051 

Levočské vrchy v rámci siete území NATURA 2000. Koncept ÚPN-O v uvedenom CHVÚ 

nenavrhuje žiadnu funkčnú plochu, ktorá by nejakým spôsobom mohla negatívne ovplyvniť 

predmetné územie NATURA 2000. 

Do katastrálneho územia obce nezasahuje žiadne chránené územie európskeho významu. 

 

 

VI. ZÁVERY  

1. Výsledok procesu posudzovania 

        Na základe výsledku procesu posudzovania v súlade s ustanoveniami zákona, pri ktorom sa 

zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov 

strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z 

hľadiska ich  pravdepodobnosti a rozsahu ÚPN-O, úrovňou spracovania správy o hodnotení 
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strategického dokumentu, stanovísk orgánov štátnej správy a odborných organizácii, výsledku 

verejného prerokovania a za súčasného stavu poznania  

 

sa odporúča  

 

 

schválenie strategického dokumentu „Územný plán obce Lomnička" za dodržania podmienok 

uvedených v bode VI/3. tohto záverečného stanoviska s tým, že neurčitosti, ktoré sa vyskytli 

v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a vznesené požiadavky je potrebné 

zapracovať do územného plánu.  

 

2. Odporúčaný variant  

      Koncept riešenia ÚPN obce Lomnička je spracovaný v dvoch variantoch.   

Variant číslo 1 – Rozvoj plôch pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo vrátane 

zberného dvora v severo – západnej časti obce. 

Variant číslo 2 – Rozvoj plôch pre priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo vrátane 

zberného dvora v severo – východnej časti obce. 

Z priebehu posudzovania strategického dokumentu, stanovísk predložených v priebehu 

posudzovania, rozsahu hodnotenia, verejného prerokovania a odborného posudku vyplynulo, že 

sa odporúča schváliť strategický dokument : 

 „ Územný plán obce Lomnička  vo variante číslo 1 “ .  

 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu konceptu strategického        

dokumentu  

        Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania, pripomienok a stanovísk 

dotknutých  organizácii,  orgánov štátnej správy, verejného prerokovania zámeru, odborného 

posudku sa odporúčajú zapracovať do Územného plánu obce Lomnička tieto pripomienky  : 

 Navrhnúť, aby fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré používajú alebo 

prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií zabezpečili, aby expozícia obyvateľov 

bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc v zmysle ustanovení 

zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 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. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 

ožiarenia z prírodného žiarenia.  

 Zachovať a doplniť brehové porasty zabezpečujúce zamedzeniu prehrievania vodných tokov 

a tým znižovaniu obsahu kyslíka a samočistiacich schopností tokov. 

 Podľa možností navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchových odtokov budovaním 

komplexného systému odvádzania dažďových vôd a zadržania „pridaného odtoku “ v území 

tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou 

navrhovanej zástavby. 

 Protipovodňovými opatreniami rešpektovať prvky kostry ÚSES.  

 Vhodným spôsobom usmerňovať rozvojové aktivity v súvislosti so zachovaním všetkých 

významných biotopov územia, prípadne stanoviť podmienky obnovy po ich dočasnom 

narušení, alebo likvidácii okrajových častí. 
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 Zachovať a zveľadiť vhodným spôsobom všetky regionálne a lokálne prvky systému 

ekologickej stability v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny.  

 Uskutočniť opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín a drevín.  

 Náhradné, alebo nové výsadby drevín realizovať s orientáciou na pôvodné (autochtónne), 

vyskytujúce sa v predmetnom území. 

 Navrhnúť opatrenia na elimináciu vyvíjajúcich sa sukcesných procesov na trvalých trávnych 

porastoch.  

 Zabezpečiť ochranu hniezdísk vtáctva. 

 Vypracovať prognózu vývoja odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou pre 

jednotlivé oblasti : komunálnu, poľnohospodárstvo, podnikateľské aktivity.   

 Zamedzovať vzniku nelegálnych skládok, zdokumentovať a odstrániť staré záťaže 

v katastrálnom území obce. 

 Pri posudzovaní vplyvov činnosti na životné prostredie (EIA), s ktorými sa uvažuje v tomto 

strategickom dokumente v rámci kritérií pre zisťovacie konanie resp. povinné hodnotenie  

v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., zabezpečiť v navrhovaných projektoch vyváženosť 

hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov. 

 V ďalšej etape vypracovania ÚPN-O rešpektovať pripomienky dotknutých orgánov, uvedené 

v kapitole III/6 tohto záverečného stanoviska.   

 

Technické pripomienky a pripomienky občanov sa premietnu do dopracovania územného plánu 

obce, po prerokovaní v zastupiteľstve. 

 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu  

         Záverečné stanovisko bolo vypracované na základe predloženej správy o hodnotení 

strategického dokumentu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Lomnička – 

koncept “ stanovísk účastníkov procesu posudzovania, rozsahu hodnotenia, odborného posudku 

a doložených podkladov. Pri posudzovaní boli zvažované všetky možné negatívne vplyvy 

územného plánu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj predpokladaná  účinnosť 

navrhovaných opatrení.  

         V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovaných 

činností na životné prostredie.   

         Celkovo bolo doručené 9 písomných stanovísk dotknutých subjektov. Zhodnotením 

vplyvov nebolo preukázané zhoršenie stavu životného prostredia v porovnaní so súčasným 

stavom. Realizáciou činnosti nedôjde k narušeniu ekologickej stability v predmetnom území, ale 

naopak koeficient ekologickej stability sa zvýši. Previazanosťou urbanného priestoru obce 

s okolitým prírodným priestorom, zachovaním prírodného prostredia v ktorom sa obec nachádza, 

ako aj citlivé doplnenie rozvoja pri minimalizovaní dopadov vytvára vhodný spôsob ďalšieho 

rozvoja obce. Realizáciou investičnej činnosti sa uskutoční celkové zhodnotenie záujmového 

územia s priaznivým vplyvom na obyvateľstvo.  

 

5.  Návrh monitoringu  

Na základe zhodnotenia súčasného stavu dotknutého územia a identifikácie možných 

vplyvov na životné prostredie, bude potrebné zamerať sa na tieto aspekty : 

 pravidelne kontrolovať a zamedzovať vzniku nelegálnych skládok odpadov v okolí  obce 

a pri vodných tokoch, 
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 pravidelne sledovať kvantitu a kvalitu povrchových vôd, 

 systematicky sledovať a vyhodnocovať vplyvy strategického dokumentu na ŽP 

a vyhodnocovať jeho účinnosť, 

 zabezpečiť odborné porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení 

so skutočným stavom. 

        Podľa § 16 zákona č. 24/2006 Z. z., obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť 

sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné 

prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu 

monitorovania.  

        Ak obstarávateľ  zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie sú 

horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť 

opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie 

strategického dokumentu. 

 

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do 

strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického 

dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického 

dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického 

dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o 

ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom 

 

        Environmentálne aspekty v správe o hodnotení sú zohľadnené na požadovanej úrovni. 

V súvislosti s plánovanou výstavbou obytných domov, občianskej vybavenosti, technického 

vybavenia územia, nezávadných výrobných a skladových priestorov, plôch rekreácie a športu, 

protipovodňových opatrení a návrhov na ochranu zložiek životného prostredia sú plánované 

rozvojové aktivity v súlade s princípmi ochrany a tvorby životného prostredia sídelného útvaru.  

V správe o hodnotení sú primerane zohľadnené súčasné environmentálne problémy. Výstižné je 

vyhodnotenie stanovísk k predmetnému Oznámeniu o strategickom dokumente.  Správa podáva 

ucelený obraz o území a navrhovaných činnostiach rozvoja.   

K správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie boli v stanoviskách uplatnené oprávnené 

požiadavky dotknutých orgánov a ostatných organizácii, ktoré budú zohľadnené v ďalšom stupni 

návrhu ÚPN-O Lomnička.    

V rámci verejného prerokovania prítomní vystúpili v diskusii a  v rámci požiadaviek a 

konzultácii vzniesli  niekoľko pripomienok, ktoré sú uvedené v časti VI.7 tohto záverečného 

stanoviska. Vecne pripomienky budú zohľadnené v ďalšom stupni návrhu územného plánu.   

ÚPN-O Lomnička – koncept riešenia je spracovaný variantne. 

V porovnaní s nulovým variantom, sa odporúča schváliť variant č. 1 strategického dokumentu, 

ktorý rieši hospodársky rozvoj sídla v súlade s environmentálnymi požiadavkami.  

Návrh monitoringu, ktorý je uvedený v časti VI.5 vychádza zo súčasného stavu územia a jeho 

 účelom je sledovanie  jednotlivých zložiek životného prostredia v súvislosti so špecifickým 

návrhom rozvojových aktivít v území.           

 

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov 

strategických dokumentov  

 

        Podľa § 6a ods. 5/ zákona č. 24/2006 Z. z. zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní 

vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov 

strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať 
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písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6/, § 8 ods. 8/, § 12 ods. 2/ zákona č. 24/2006 Z. z., účasti na 

konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.  

Na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie neboli zo strany 

zainteresovanej verejnosti doručené žiadne stanoviská.           

 

 

 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie 

Ing. Jana Hnatová, odborný radca 

Námestie generála Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

v súčinnosti s 

 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, 

RNDr. Mária Mancalová, MPH, regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu 

Obrancov mieru 1 

064 01 Stará Ľubovňa  

 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 

     pečiatka 

 

 

 

 

 

 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie 

PaedDr. Ladislav Polák, vedúci odboru 

Námestie generála Štefánika 1 

064 01 Stará Ľubovňa 

 

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

 

V Starej Ľubovni dňa 12.11.2019   
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