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Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
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Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2021/017677-016

Prešov
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Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Spoločný územný plán obcí Lemešany,
Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Bretejovce“

Výrok

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 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, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Spoločný územný plán obcí Lemešany,
Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Bretejovce“, ktoré predložil obstarávateľ, obec
Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Lemešany, v zastúpení Pavlom Milanom, starostom obce, vydáva v zmysle § 7
ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky
č. 2 ÚPN obce Bretejovce“

v rozsahu:
Lokalita č. 1
Názov lokality: Nad Cintorínom II
Platné funkčné využitie: Obytné územie, plochy rodinných a bytových domov, obecné komunikácie spevnené,
plochy verejnej zelene, izolačná zeleň, orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie chodníky a plochy,
plochy verejnej zelene, izolačná zeleň.

Lokalita č. 2
Názov lokality: Pri družstve
Platné funkčné využitie: Obytné územie, plochy rodinných a bytových domov, plochy verejnej zelene, izolačná
zeleň, plochy int. poľnohospodárskej výroby, areály, obecné komunikácie spevnené, cintorín, plochy občianskej
vybavenosti.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, plochy verejnej zelene,
izolačná zeleň, plochy výroby a skladov, cintorín, plochy občianskej vybavenosti, pešie chodníky a plochy, plochy
technickej vybavenosti.
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Lokalita č. 3
Názov lokality: Pri cintoríne
Platné funkčné využitie: Záhrady, trvalé trávne porasty.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov.

Lokalita č. 4
Názov lokality: Pažica
Platné funkčné využitie: Orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, rekreačné územie, ihriská, šport, obecné komunikácie
spevnené, pešie chodníky a plochy, záhrady, trvalé trávne porasty.

Lokalita č. 5
Názov lokality: Dlhé
Platné funkčné využitie: Plochy technickej vybavenosti, orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, plochy
výroby a skladovania, pešie chodníky a plochy.

Lokalita č. 6
Názov lokality: Na záhradách.
Platné funkčné využitie: Orná pôda, záhrady, trvalé trávne porasty.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie
chodníky a plochy.

Lokalita č. 7
Názov lokality: Židova hora
Platné funkčné využitie: Orná pôda, sprievodná zeleň tokov a iná zeleň
Navrhované funkčné využitie: Rekreačné územie, ihriská, šport, vodná plocha, polder, záhrady,
trvalé trávne porasty

Lokalita č. 8
Názov lokality: Pri kostole
Platné funkčné využitie: Orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy výroby a skladov, účelové komunikácie.

Lokalita č. 9
Názov lokality: Pod Furmancom
Platné funkčné využitie: Orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie
chodníky a plochy, plochy technickej infraštruktúry.

Lokalita č. 10
Názov lokality: Pri Tablovom potoku
Platné funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie chodníky a plochy,
sprievodná zeleň tokov a iná zeleň.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie chodníky a plochy,
sprievodná zeleň tokov a iná zeleň.

Lokalita č. 11
Názov lokality: Kataster obce
Platné funkčné využitie: Orná pôda, záhrady, trvalé trávne porasty, sprievodná zeleň tokov a iná zeleň.
Navrhované funkčné využitie: Pešie chodníky a plochy, účelové komunikácie, cyklistická cestička.

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov:

• Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého
je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti, ako je uvedené v stanovisku Úradu Prešovského
samosprávneho kraja, odboru strategického rozvoja, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č.
05691/2021/DUPaZP-2 zo dňa 18.05.2021, doručený dňa 08.06.2021).

• Rešpektovať stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie geológie a prírodných
zdrojov, odboru štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava – rezortný orgán (list č. 5566/2021-5.3
zo dňa 17.05.2021, doručený dňa 19.05.2021):
# V katastrálnom území obce Bretejovce je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou a jedna opustená
skládka bez prekrytia. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.
# V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo žiada evidované zosuvné
územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území obce Bretejovce je zaregistrovaný výskyt 2 aktívnych svahových deformácií menšieho
plošného rozsahu a 3 potenciálnych svahových deformácií. Všetky registrované svahové deformácie sa nachádzajú
západne od zastavaného územia obce. V prípade území s identifikovanými svahovými deformáciami ide o rajón
nestabilných území so stredným až vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivácii resp. vzniku svahových
deformácií. Zastavané územie obce patrí do rajónu stabilných až potenciálne nestabilných území s nízkym až veľmi
nízkym stupňom náchylnosti územia k aktivácii resp. vzniku svahových deformácií.
Potenciálne nestabilné územia a najmä nestabilné územia sú citlivé na negatívne 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 (http://apl.geology.sk/atlassd/ ). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ .
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
# Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. 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/#/aplikacia/14 .

• Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
– rezortný orgán (list č. 27674/2021/OSD/60602 zo dňa 14.05.2021, doručený dňa 18.05.2021):
# Predmetné Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou
dokumentáciou, ktorou je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja,
# všetky dopravné parametre (dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické trasy, atď.) navrhnúť v súlade s
aktuálne platnými STN a technickými predpismi,
# postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
# rešpektovať vyhlásené ochranné pásma Letiska Košice,
# na ochranu diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.
Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
# v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty
alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených
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prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. Upozorňujeme, že uvedené platí aj
pre navrhovaný chodník popri ceste I/20,
# dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných
komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s
aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od
STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
# zastavovanie autobusov riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73
6425. Zastávku vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a
nevidiacich,
# v záväznej časti neuvádzať, podľa ktorých presných noriem a predpisov sa projektuje. Rovnako neuvádzať
stavebné kategórie pozemných komunikácií a ich šírkové usporiadanie. Predmetné informácie možno uvádzať len
ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie,
# neuvádzať informácie o rekonštrukcii (prestavbe) pozemných komunikácií, keďže územným plánom sa rieši
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, ktoré je v tomto prípade rovnaké a nemení sa,
# postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou
uznesením vlády SR č. 223/2013,
# cyklistické trasy navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi trasami, resp. cyklistickými
komunikáciami (napr. na pripravovanú medzinárodnú EuroVelo 11),
# pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a
bezpečného pohybu cyklistov a chodcov,
# v blízkosti pozemných komunikácií dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa 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“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp.
ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade
potreby 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 nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe,
# pri lokalitách slúžiacich na bývanie, prípadne ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu
k pozemnej komunikácií (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby
bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými
vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR,
# v záväznej časti „ZaD č. 2 ÚPN-O Bretejovce“ je potrebné do zoznamu verejnoprospešných stavieb začleniť aj
existujúcu diaľnicu D1,
# rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. Zároveň je potrebné vyžiadať si stanovisko Slovenskej správy ciest
(Generálneho riaditeľstva) a rešpektovať ho v plnom rozsahu.

• Z hľadiska ochrany vodných pomerov rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Prešov,
odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek
štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP3-2021/019288-002 zo dňa 20.07.2021, doručený dňa
27.07.2021):
# Z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva upozorňujeme na Lokalitu č. 10. Pri Tablovom potoku,
kde funkčné využitie je navrhované ako plochy rodinných domov, obecné komunikácie, chodníky. Pri výskyte
povodňových prietokov môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta a k následnému zaplaveniu príbrežnej časti
predmetnej lokality. Novú výstavbu v blízkosti ľavého brehu Tablového potoka požadujeme umiestniť mimo
zaplavované územie nad hladinu Q100 ročnej veľkej vody. Akékoľvek zásahy do vodných tokov (návrh malej vodnej
nádrže) a návrh realizácie vodozádržných opatrení je potrebné predložiť na vyjadrenie správcovi vodných tokov.
# V súvislosti s budovaním komunikácii, chodníkov a cyklotrasy pri akomkoľvek zásahu (križovaní) vodných tokov,
rešpektovať príslušné platné stavebné normy STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými
tokmi“ a STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov“.
# Navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít
určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech rodinných domov, prípadne iných stavebných
objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov.
# Dodržať podmienky platnej legislatívy v súvislosti s odvádzaním dažďových vôd.
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# Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku
pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok (§
36ods. 17 a §37 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č.409/2014 Z. z.) Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z..
# Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením: Do doby vybudovania verejnej kanalizácie v obci
Bretejovce je nutné zabezpečiť akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z jednotlivých objektov
v obciach vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd riešiť v súlade s ustanovením § 36 ods.
3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vývozom do čistiarne odpadových vôd s kapacitnými a
technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.

• Pri vypracovaní zmien a doplnkov strategického dokumentu zohľadniť aj územné potreby obce pre vybudovanie
vhodného odpadového hospodárstva v obci ako je uvedené v stanovisku Okresného úradu Prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku
štátnej správy odpadového hospodárstva, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. OU-PO-
OSZP3-2021/020725-002 zo dňa 13.07.2021, doručený dňa 20.07.2021).

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Lemešany, v zastúpení Pavlom Milanom, starostom obce,
doručil dňa 27. 04. 2021 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“) podľa § 5 zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Spoločný územný
plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Bretejovce“ (ďalej len
„ZaD č.2 ÚPN-O Bretejovce“).

Cieľom vypracovania „ZaD č.2 ÚPN-O Bretejovce“ pre územie obce Bretejovce je doplniť územný plán obce o
nové lokality pre výstavbu rodinných domov a aktualizovať dopravný systém obce. Dopĺňa sa výstavba rekreačnej
zóny s viacúčelovou vodnou nádržou a poldrom s protipovodňovou funkciou. Dopĺňa sa koncepcia dopravnej
infraštruktúry obce o riešenie pešej a cyklistickej dopravy. Územný plán sa aktualizuje aj doplnením v súčasnej dobe
dostupných informácií o území (záplavové územie, zosuvné územia, ochranné pásma infraštruktúry), zaznamenáva
sa už zrealizovaná výstavba a uvádza zosúladenie s novým územným plánom Prešovského samosprávneho kraja. Do
územného plánu sa dopĺňa nová záväzná časť územného plánu zosúladená so súčasnou legislatívou a s navrhovanými
zmenami.

Dôvodom obstarania strategického dokumentu „ZaD č.2 ÚPN-O Bretejovce“ je aktualizácia územného plánu obce
v súlade s požiadavkou na zmenu funkčného využitia pozemkov.

Predmetný strategický dokument je v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou je Územný
plán Prešovského samosprávneho kraja, schválený dňa 26. 08. 2019 zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho
kraja, prijatý uznesením č. 268/2019 a jeho záväzná časť vydaná Všeobecne záväzným nariadením Prešovského
samosprávneho kraja č. 77/2019 s účinnosťou od 06. 10. 2019.

Variantné riešenia nie sú navrhované. Porovnanie vplyvov na životné prostredie sa vykoná voči nulovému variantu,
ktorým je platný územný plán.

Predmetom strategického ZaD č.2 ÚPN-O Bretejovce“ sú tieto zmeny:

Lokalita č. 1
Názov lokality: Nad Cintorínom II
Platné funkčné využitie: Obytné územie, plochy rodinných a bytových domov, obecné komunikácie spevnené,
plochy verejnej zelene, izolačná zeleň, orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie chodníky a plochy,
plochy verejnej zelene, izolačná zeleň.
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Lokalita č. 2
Názov lokality: Pri družstve
Platné funkčné využitie: Obytné územie, plochy rodinných a bytových domov, plochy verejnej zelene, izolačná
zeleň, plochy int. poľnohospodárskej výroby, areály, obecné komunikácie spevnené, cintorín, plochy občianskej
vybavenosti.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, plochy verejnej zelene,
izolačná zeleň, plochy výroby a skladov, cintorín, plochy občianskej vybavenosti, pešie chodníky a plochy, plochy
technickej vybavenosti.

Lokalita č. 3
Názov lokality: Pri cintoríne
Platné funkčné využitie: Záhrady, trvalé trávne porasty.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov.

Lokalita č. 4
Názov lokality: Pažica
Platné funkčné využitie: Orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, rekreačné územie, ihriská, šport, obecné komunikácie
spevnené, pešie chodníky a plochy, záhrady, trvalé trávne porasty.

Lokalita č. 5
Názov lokality: Dlhé
Platné funkčné využitie: Plochy technickej vybavenosti, orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, plochy
výroby a skladovania, pešie chodníky a plochy.

Lokalita č. 6
Názov lokality: Na záhradách.
Platné funkčné využitie: Orná pôda, záhrady, trvalé trávne porasty.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie
chodníky a plochy.

Lokalita č. 7
Názov lokality: Židova hora
Platné funkčné využitie: Orná pôda, sprievodná zeleň tokov a iná zeleň
Navrhované funkčné využitie: Rekreačné územie, ihriská, šport, vodná plocha, polder, záhrady,
trvalé trávne porasty

Lokalita č. 8
Názov lokality: Pri kostole
Platné funkčné využitie: Orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy výroby a skladov, účelové komunikácie.

Lokalita č. 9
Názov lokality: Pod Furmancom
Platné funkčné využitie: Orná pôda.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie
chodníky a plochy, plochy technickej infraštruktúry.

Lokalita č. 10
Názov lokality: Pri Tablovom potoku
Platné funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie chodníky a plochy,
sprievodná zeleň tokov a iná zeleň.
Navrhované funkčné využitie: Plochy rodinných domov, obecné komunikácie spevnené, pešie chodníky a plochy,
sprievodná zeleň tokov a iná zeleň.
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Lokalita č. 11
Názov lokality: Kataster obce
Platné funkčné využitie: Orná pôda, záhrady, trvalé trávne porasty, sprievodná zeleň tokov a iná zeleň.
Navrhované funkčné využitie: Pešie chodníky a plochy, účelové komunikácie, cyklistická cestička.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal Okresný úrad Prešov podľa § 7 zákona o posudzovaní
vplyvov zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona o
posudzovaní vplyvov zverejnil dňa 29.04.2021 oznámenie na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-spolocny-uzemy-plan-obci-lemesany-janovik-bretejovce-seniakovce-
zmeny

Následne Okresný úrad Prešov zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-
PO-OSZP3-2021/017677-002/JF zo dňa 30.04.2021 a listom č. OU-PO-OSZP3-2021/017677-002/JF zo dňa
30.04.2021, na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení
oznámenia podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, miesto a čas konania konzultácií.
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sa neuskutočnili.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane:

Požiadavky na vstupy
Vstupom pre spracovanie „ZaD č.2 ÚPN-O Bretejovce“ sú:
# Zadanie pre ÚPN obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce schválené v roku 2007, Spoločný územný plán
(ÚPN) obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce
# schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2007 zo dňa 16.3.2007, ktorého záväzná časť bola vyhlásená
VZN obce Bretejovce č.1/2007, v znení Zmien a doplnkov 2012,
# pripomienky k návrhu ZaD z roku 2020 a požiadavky a podklady dodané obcou a jednotlivými žiadateľmi o zmeny
územného plánu.
# Spracovateľ doplnil vstupné podklady o všeobecne dostupné zverejnené elektronické informácie o území a
výsledky vlastného prieskumu súčasného stavu riešeného územia. V priebehu prerokovania územného plánu v
súlade s §22 stavebného zákona budú k nemu môcť zaujať stanovisko a doplniť podklady všetky dotknuté orgány
a organizácie aj obyvatelia obce.
# Na zhodnotenie dopadov navrhovanej zmeny strategického dokumentu nie sú potrebné ďalšiepodklady.

Údaje o výstupoch
Dokumentácia „ZaD č.2 ÚPN-O Bretejovce“, časť obec Bretejovce, obsahuje v zmysle stavebného zákona návrh
zmien a doplnkov smernej a záväznej textovej a grafickej časti územného plánu. Návrh zmien a doplnkov záväznej
časti územného plánu v rozsahu podľa § 12 ods. 5 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii je rozhodujúcim výstupom procesu obstarania tejto aktualizácie územnoplánovacej
dokumentácie.
Dokumentácia obsahuje:
A/ textovú časť: Sprievodnú správu
Návrh zmien a doplnkov textovej (smernej) časti ÚPN-O
Návrh zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN-O
Návrh VZN obce Bretejovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O
B/ grafickú časť: pôvodné výkresy s transparentnými náložkami zmien a doplnkov ÚPN-O.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej
stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1, písm. j) stavebného zákona v spojitosti s ďalšími
písmenami cit. odseku).
Navrhovaná zmena funkčného využitia pozemkov v nadmerných záhradách a v okrajových častiach obce nebude
mať negatívny dopad na kvalitu životného prostredia jej obyvateľov. Zasiahne do pôvodného prostredia dotknutých
pozemkov, ale keďže ide o poľnohospodárske pozemky alebo záhrady, nebude to mať negatívny vplyv na
biodiverzitu územia.
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Cieľová úprava pozemkov rodinných domov prevažne obytnou zeleňou a okrasnými a ovocnými stromami bude
pozitívne vplývať na životné prostredie v obci.
Navrhované zastavané plochy budú vybavené kompletným technickým vybavením územia. Vykurovanie bude
zabezpečené ekologicky vhodnými palivami (zemný plyn, elektrická energia), novobudované rodinné domy v
pasívnom energetickom štandarde budú spotrebovávať malé množstvá energií a produkovať minimálne množstvo
emisií. Zvýšená potreba vody bude krytá zo zdrojov Východoslovenskej vodárenskej sústavy (VN Starina) a
nevyžaduje výstavbu nových vodárenských zdrojov.
Likvidácia tekutých odpadov z obce bude výhľadovo zabezpečená v navrhovanej ČOV Seniakovce. Do doby jej
výstavby budú splaškové vody vyvážané zo žúmp likvidované v ČOV Kendice.
Komunálny a separovaný odpad bude vyvážaný zmluvným vývozcom, jednotlivé objekty budú vybavené vlastnými
zbernými nádobami.
V rámci riešených zmien a doplnkov sú navrhované plochy pre obecný zberný dvor a kompostovisko.
V územnom pláne je vyznačená aj poloha evidovanej environmentálnej záťaže – nelegálnej skládky v lokalite Pod
Furmancom a určená potreba jej likvidácie a rekultivácie územia.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Navrhovaná zmena územného plánu nebude mať negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľov obce. Vytvorenie
vhodného obytného prostredia, kvalitného bývania s priaznivým životným prostredím bude mať na zdravotný stav
obyvateľstva pozitívny vplyv.

Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie
Katastrálne územie obce Bretejovce vrátane súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce leží v 1. stupni
ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Navrhovanými zmenami územného plánu nebude dotknuté alebo
ovplyvnené žiadne vyhlásené chránené územie ani územie NATURA 2000. Navrhované zmeny územného plánu
nebudú mať žiadny vplyv na chránené územia
prírody. Návrhom zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Bretejovce nebudú dotknuté objekty pamiatkovej
ochrany.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu
Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na polohu dotknutej lokality v území, charakter a rozsah návrhu tento nevyvolá žiadne vplyvy na životné
prostredie presahujúce štátne hranice.

V zákonom stanovenom termíne doručili Okresnému úradu Prešov svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení):
1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava – rezortný orgán (list č. 5566/2021-5.3 zo dňa 17.05.2021,
doručený dňa 19.05.2021):
# V katastrálnom území obce Bretejovce je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou a jedna opustená
skládka bez prekrytia. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.
# V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo žiada evidované zosuvné
územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V katastrálnom území obce Bretejovce je zaregistrovaný výskyt 2 aktívnych svahových deformácií menšieho
plošného rozsahu a 3 potenciálnych svahových deformácií. Všetky registrované svahové deformácie sa nachádzajú
západne od zastavaného územia obce. V prípade území s identifikovanými svahovými deformáciami ide o rajón
nestabilných území so stredným až vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivácii resp. vzniku svahových
deformácií. Zastavané územie obce patrí do rajónu stabilných až potenciálne nestabilných území s nízkym až veľmi
nízkym stupňom náchylnosti územia k aktivácii resp. vzniku svahových deformácií.
Potenciálne nestabilné územia a najmä nestabilné územia sú citlivé na negatívne 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
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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 (http://apl.geology.sk/atlassd/ ). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ .
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
# Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. 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/#/aplikacia/14 .

2) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava – rezortný orgán (list
č. 27674/2021/OSD/60602 zo dňa 14.05.2021, doručený dňa 18.05.2021):
# Predmetné Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou
dokumentáciou, ktorou je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja,
# všetky dopravné parametre (dopravné pripojenia, statickú dopravu, cyklistické trasy, atď.) navrhnúť v súlade s
aktuálne platnými STN a technickými predpismi,
# postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
# rešpektovať vyhlásené ochranné pásma Letiska Košice,
# na ochranu diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.
Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
# v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty
alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených
prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. Upozorňujeme, že uvedené platí aj
pre navrhovaný chodník popri ceste I/20,
# dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity
dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných
komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s
aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od
STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
# zastavovanie autobusov riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73
6425. Zastávku vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a
nevidiacich,
# v záväznej časti neuvádzať, podľa ktorých presných noriem a predpisov sa projektuje. Rovnako neuvádzať
stavebné kategórie pozemných komunikácií a ich šírkové usporiadanie. Predmetné informácie možno uvádzať len
ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie,
# neuvádzať informácie o rekonštrukcii (prestavbe) pozemných komunikácií, keďže územným plánom sa rieši
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, ktoré je v tomto prípade rovnaké a nemení sa,
# postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou
uznesením vlády SR č. 223/2013,
# cyklistické trasy navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi trasami, resp. cyklistickými
komunikáciami (napr. na pripravovanú medzinárodnú EuroVelo 11),
# pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a
bezpečného pohybu cyklistov a chodcov,
# v blízkosti pozemných komunikácií dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa 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“). Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp.
ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade
potreby 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 nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe,
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# pri lokalitách slúžiacich na bývanie, prípadne ubytovanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu
k pozemnej komunikácií (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby
bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými
vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR,
# v záväznej časti „ZaD č. 2 ÚPN-O Bretejovce“ je potrebné do zoznamu verejnoprospešných stavieb začleniť aj
existujúcu diaľnicu D1,
# rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. Zároveň je potrebné vyžiadať si stanovisko Slovenskej správy ciest
(Generálneho riaditeľstva) a rešpektovať ho v plnom rozsahu.

3) Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č.
KPUPO-2021/9772-3/38933/Jur zo dňa 24.05.2021, doručený dňa 26.05.2021), bez pripomienok.

4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list
č. 2021/03735-02/B.14 zo dňa 07.05.2021, doručený dňa 10.05.2021), bez pripomienok.

5) Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice – dotknutý orgán (list č.666-1360/2021 zo dňa
10.05.2021, doručený dňa 13.05.2021), bez pripomienok.

6) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. OU-PO-
OZSP3-2021/019288-002 zo dňa 20.07.2021, doručený dňa 27.07.2021):
# Z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva upozorňujeme na Lokalitu č. 10. Pri Tablovom potoku,
kde funkčné využitie je navrhované ako plochy rodinných domov, obecné komunikácie, chodníky. Pri výskyte
povodňových prietokov môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta a k následnému zaplaveniu príbrežnej časti
predmetnej lokality. Novú výstavbu v blízkosti ľavého brehu Tablového potoka požadujeme umiestniť mimo
zaplavované územie nad hladinu Q100 ročnej veľkej vody. Akékoľvek zásahy do vodných tokov (návrh malej vodnej
nádrže) a návrh realizácie vodozádržných opatrení je potrebné predložiť na vyjadrenie správcovi vodných tokov.
# V súvislosti s budovaním komunikácii, chodníkov a cyklotrasy pri akomkoľvek zásahu (križovaní) vodných tokov,
rešpektovať príslušné platné stavebné normy STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými
tokmi“ a STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov“.
# Navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít
určených na zástavbu (z komunikácií, spevnených plôch a striech rodinných domov, prípadne iných stavebných
objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov.
# Dodržať podmienky platnej legislatívy v súvislosti s odvádzaním dažďových vôd.
# Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku
pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok (§
36ods. 17 a §37 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č.409/2014 Z. z.) Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z..
# Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením: Do doby vybudovania verejnej kanalizácie v obci
Bretejovce je nutné zabezpečiť akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z jednotlivých objektov
v obciach vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd riešiť v súlade s ustanovením § 36 ods.
3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vývozom do čistiarne odpadových vôd s kapacitnými a
technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.

7) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov – dotknutý orgán
(list č. OU-PO-OSZP3-2021/020725-002 zo dňa 13.07.2021, doručený dňa 20.07.2021).
# Pri vypracovaní zmien a doplnkov strategického dokumentu zohľadniť aj územné potreby obce pre vybudovanie
vhodného odpadového hospodárstva v obci.

8) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č.
OU-PO-OSZP3-2021/0019578-002 zo dňa 21.05.2021, doručený dňa 25.05.2021), bez pripomienok.
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9) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie Požiarnická 1,
080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. ORHZ-PO2-2021/000089-049 zo dňa 06.05.2021, doručený dňa 06.05.2021,
bez pripomienok.

10) Dopravný úrad, referát ochranných pásiem, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava – dotknutý orgán (list č.
09575/2021/ROP-2 zo dňa 06.05.2021 doručený dňa 10.05.2021), bez pripomienok.

11) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor strategického rozvoja, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov – dotknutý
orgán (list č. 05691/2021/DUPaZP-2 zo dňa 18.05.2021, doručený dňa 25.05.2021):
# Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je
potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.

Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente v určenom termíne
ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila. Pripomienky,
požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného strategického dokumentu.

Záver

Okresný úrad Prešov pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení,
s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská
dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa
voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122
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