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VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK Z PREROKOVANIA 

DOPLNKOV č.4 SPOLOČNÉHO  ÚZEMNÉHO  PLÁNU OBCÍ Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce,                      

pre k.ú. obce Seniakovce 

 

P.č. Názov organizácie, 

dotknutého orgánu 

Obsah pripomienky, vyjadrenia Vyhodnotenie 

pripomienky, vyjadrenia 

 
 

A.) Dotknuté orgány  

 
1. Ministerstvo ŢP SR                       

Odbor  štátnej geologickej 

správy                                               

Nám. Ľ. Štúra 1                                  

812 35 Bratislava 

Číslo: 5493/2021-5.3 48411/2021 

zo dňa 14.09.2021 

Vybavuje: Mgr. Štefančík 

 

 

1. V katastrálnom území obce Seniakovce (ďalej len „predmetné územie“) je 

podľa priloţenej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych a potenciálnych 

zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových 

deformácií, kde je moţnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. 

Aktivizácia svahových deformácií je moţná vplyvom prírodných pomerov 

alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. 

Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných aţ nestabilných 
území. 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 

inţinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: At-las 

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.geo-logy.sk/atlassd/). Na webových 

stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrova-ných 

svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.  

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú moţnosti 
vyuţitia nestabilných území pre stavebné účely. 

 

 

Akceptuje sa, kap.č. V , reg. č.1 

ZČ, výkres č.1/Z4 

 

2. Predmetné územie spadá do nízkeho aţ stredného radónového rizika, tak 

ako je to zobrazené na priloţenej mape. Stredné radónové riziko môţe 

negatívne ovplyvniť moţnosti ďalšieho vyuţitia územia.  
 

 

 

Akceptuje sa, kap.č. V , reg. č.1 

ZČ. 
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3. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na 

webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia 

Atlas geotermálnej energie http://apl.geo-logy.sk/mapportal/#/aplikacia/14.  

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká 

stavebného vyuţitia územia:  
a) výskyt potenciálnych a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky 

stavebného vyuţitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné 

posúdiť a overiť inţiniersko geologickým prieskumom. Územia s výskytom 

aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.  

 

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného 

vyuţitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť 

podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zá-konov v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní oţiarenia 

pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho ţiarenia.  

 

 

 
 

-Akceptuje sa, kap.č. V , reg. č.1 

ZČ, výkres č.1/Z4. 

 

 

 

Akceptuje sa, kap.č. V , reg. č.1 

ZČ. 

 

Stanovisko príslušného RÚVZ je 

uvedené v bode č. 9. tohto 
vyhodnotenia. 

2. Okresný  úrad Prešov, Odbor 

výstavby a bytovej politiky, 

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

Číslo:                                                         

OU-PO-OVBP1/2021/036066          

zo dňa 28.09.2021 

Vybavuje: Ing. Eva Zajacová 

 

 

 
 

 

 Upraviť číslo zmien a doplnkov ÚPN O Seniakovce na ZaD č. 1, 

vzhľadom k tomu, ţe obec Seniakovce ešte nemá schválené ţiadne zmeny a 

doplnky. Aj napriek tomu, ţe obec Seniakovce bola súčasťou spoločného 

územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, v 

minulosti obce Lemešany, Janovík a Bretejovce číslovali zmeny a doplnky 

ÚPD pre svoje obce od čísla 1, preto nie je moţné pokračovať v postupnom 

číslovaní spoločného územného plánu.  

 

 

 

 

-Akceptuje sa, bolo upravené. 

 

 

 TEXTOVÁ ČASŤ  

A. Sprievodná správa pre zmeny a doplnky  

 V tabuľke kapitoly č. 1.6 „Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov “:  

 Upraviť číslovanie lokalít, odporúčame jednotlivé navrhované lokality 

očíslovať v náväznosti na číslovanie v platnom územnom pláne alebo odlíšiť 

číslom za lomítkom (napr. 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2).  

 

 

 

 
 

-Akceptuje sa, bolo upravené. 
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 Lokalitu „Na Kamenci“ rozdeliť na dve samostatné lokality.  

 V lokalite „Na Kamenci“ doplniť ako navrhované funkčné vyuţitie aj 

plochy verejnej a izolačnej zelene.  

 

 

 

-Akceptuje sa,. 

 

 

 

B) Zmeny a doplnky platného územného plánu obce  

Kapitola B.1.7.Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti a výroby  

 Nahradiť slovo „výhľad“ slovom „návrh“, vzhľadom k tomu, ţe ţiadne 

výhľadové plochy sa v územnoplánovacej dokumentácii nenavrhujú.  

 
Kapitola B.1.7.5 Výhľad rozvoja občianskej vybavenosti  

 Slovo „výhľad“ v nadpise kapitoly nahradiť slovom „návrh“.  

 V tabuľke „Zhodnotenie občianskej vybavenosti“ doplniť aj navrhovanú 

plochu pre materskú školu.  

 

Kapitola D.1.1 Doprava  

 Vypustiť text „ZaD č. 4 navrhujú...“.  

 Pomenovanie komunikácií zosúladiť s novelizovaným znením zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.  

 

 

 

-Akceptuje sa, bolo upravené.  

 
 

 

K. 1 Záväzná časť  
Kapitola II. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 

využívania  

 V regulatíve 1.5 platného územného plánu vypustiť pojem „v bytových 

domoch“ vzhľadom k tomu, ţe územný plán podľa sprievodnej správy 

neuvaţuje s plochami pre bytové domy.  

 V regulatíve 2.6 doplniť funkčné vyuţitie pre plochy záhrad.  

 V regulatíve 2.6.6 Funkčné plochy dopravy prepracovať body 6 a 7. 

Budovy nemôţu byť súčasťou komunikácií, cyklotrás...  

 Z regulatívu 7.1 úplne vypustiť počty domov.  

 

Kapitola III. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a 

technického vybavenia územia  

 Pomenovanie komunikácií zosúladiť s novelizovaným znením zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.  

 

 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, bolo upravené.  
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Kapitola IV. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie  

 Preformulovať regulatív 1.1 z dôvodu, ţe bod č. 3 sa v záväznej časti 

nachádza v dvoch predchádzajúcich kapitolách.  

 

Ďalej:  

 Opraviť číslo kapitoly VI. na VII. vzhľadom k tomu, ţe podľa platného 
územného plánu je zoznam verejnoprospešných stavieb v kapitole VII.  

 Zváţiť prepracovanie kapitoly VI. Časti obcí, na ktoré je potrebné 

spracovať územný plán zóny platného územného plánu po dohode s 

obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie.  

 Dopracovať schému záväzných častí a verejnoprospešných stavieb.  

 

 Záväznú časť, ktorá bude prílohou VZN, spracovať podľa metodického 

usmernenia MDV SR, odboru územného plánovania, k obstarávaniu zmien a 

doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 09195/2020/SV/64115 zo dňa 

17.08.2020 uverejneného na stránke MDV SR 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-

planovanie/1metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny.  

 

 -Akceptuje sa. 

 

GRAFICKÁ ČASŤ:  
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy  

 Náloţku na výkres širších vzťahov spracovať v mierke, v akej bol 

spracovaný platný územný plán (M 1:25 000), na podklade výkresu 

opatreného schvaľovacou doloţkou.  

 

Výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh, doprava  

 Nevykresľovať na náloţke ako jestvujúce plochy pozemky, kde sú uţ 

zrealizované rodinné domy.  

 Zosúladiť značky v legende náloţky zmien a doplnkov so značkami v 

podkladnom výkrese platného územného plánu, resp. uviesť, ţe legenda sa 

nahrádza novou.  

 Poţadujeme dodrţať farebnosť funkčných plôch na náloţke v súlade s 

platným územným plánom.  

 Doplniť tabuľku „Funkcie navrhovaných plôch“ ako je uvedená vo v.č. 4a 

a nadviazať na číslovanie funkcií plôch v platnom územnom pláne a doplniť 
ich čísla na náloţke.  

 Doplniť čísla jednotlivých lokalít v súlade so sprievodnou správou pre 

zmeny a doplnky, kapitola 1.7.  

 Názov plochy pre technickú vybavenosť zosúladiť s názvom v regulatíve 

 
Akceptuje sa. 
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2.6.9, vzhľadom k tomu, ţe pre technické vybavenie sa vzťahuje regulatív 

2.6.7 ako pre líniové technické vybavenie.  

 Doplniť zoznam verejnoprospešných stavieb a vyznačiť na náloţkách.  

Výkres č. 3 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny  

 Zosúladiť značenie jednotlivých funkčných plôch na náloţke 

zmien a doplnkov so značením vo výkrese platného územného 

plánu.  
 

Výkres č. 4a – Technická infraštruktúra – elektrická energia, plynovod  

 Náloţku zmien a doplnkov spracovať v mierke, v akej bol spracovaný 

platný územný plán (M 1:2 880), na podklade výkresu opatreného 

schvaľovacou doloţkou.  
 

Výkres č. 4b – Technická infraštruktúra – vodovod, kanalizácia  

 Náloţku zmien a doplnkov spracovať v mierke, v akej bol spracovaný 

platný územný plán (M 1:2 880), na podklade výkresu opatreného 

schvaľovacou doloţkou.  

 

Výkres č. 5 – Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy  

 Náloţku zmien a doplnkov spracovať v mierke, v akej bol spracovaný 

platný územný plán (M 1:2 880), na podklade výkresu opatreného 

schvaľovacou doloţkou  

 

 
 Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie spracovať v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou na 

obstarávanie ÚPD a spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie.  

 

Podkladom na preskúmanie návrhu územného plánu obce podľa § 25 ods.1 

je:  

- konečný návrh územného plánu (t.j. taký, ktorý bude predmetom 

schvaľovania),  

- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie,  

- doklad o tom, ţe stanoviská a pripomienky k návrhu, ktoré neboli 

zohľadnené, boli znovu prerokované s tými, ktorí ich uplatnili,  

- kópie jednotlivých stanovísk a pripomienok,  

- informácia o postupe obstarania a prerokovania územnoplánovacej 

dokumentácie,  

- doklad o tom, ţe územnoplánovacia dokumentácia bola obstarávaná podľa 
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§ 2a ods.1 stavebného zákona (kópia preukazu a prehlásenie starostu obce),  

- návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územného plánu.  

 

Upozorňujeme, ţe toto vyjadrenie nenahrádza stanovisko orgánu 

územného plánovania k návrhu zmien a doplnkov č. 4 spoločného 

územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k. 

ú. Seniakovce podľa § 25 stavebného zákona, ktoré tunajší odbor vydá aţ 

po predloţení konečného návrhu územného plánu obce. Pokiaľ by došlo k 

schváleniu návrhu zmien a doplnkov č. 4 spoločného územného plánu obcí 

Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce pre k. ú. Seniakovce bez 

stanoviska tunajšieho úradu podľa § 25 stavebného zákona, schválenie by 

bolo v celom rozsahu neplatné. 
 

3. Okresný úrad Prešov, Odbor 

starostlivosti o ŢP, Oddelenie 

ochrany prírody a vybraných 

zloţiek  ţivotného prostredia 

kraja, Námestie mieru 2, 081 92 

Prešov 

Nové stanovisko: Číslo: OÚ 

-PO-OSZP1-2021/035255-004               

zo dňa 14.10.2021 

Vybavuje: RNDr. Makarová 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, kap .V. reg.č.1. 

 

 

-Akceptuje sa. 

 

 

 
-Berie sa na vedomie. 

4. Okresný úrad Prešov, Odbor 

opravných prostriedkov, Referát 

pôdohospodárstva, Námestie 

mieru 3,   081 92 Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí §22 ods.5 SZ. 
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5. Okresný úrad Prešov, Odbor 

cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Námestie mieru 3,   

Prešov                                                        

 

  

Platí §22 ods.5 SZ. 

 

6a). Okresný úrad Prešov, Odbor 

starostlivosti o ţivotné 

prostredie, Nám.  mieru č.3,                            

081 92 Prešov 

- Úsek odpadového 

hospodárstva 

číslo: OU-PO-OSZP3-

2021/035393-002                                   

zo dňa 17.09.2021 

Vybavuje: 

Mgr. Kutajová 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

6b). Okresný úrad Prešov, Odbor 

starostlivosti o ţivotné 

prostredie,Nám.  mieru č.3,                            

081 92 Prešov 

- Úsek ochrany ovzdušia  

číslo: OU-PO-OSZP3-

2021/035249-002                            

zo dňa 14.092021 

Vybavuje: 

Ing. Zuzana Olejárová 

 

Dňa 03. 09. 2021 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o ţivotné 

prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zloţiek ţivotného 
prostredia, ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej správy ochrany 

ovzdušia podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o ţivotné 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, bolo doručené oznámenie o prerokovaní 

strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 spoločného územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce“. 

V zmysle § 26 ods.3 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení 

neskorších predpisov dávame nasledovné stanovisko: 

K uvedenému oznámeniu nemáme pripomienky. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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6c). Okresný úrad Prešov, Odbor 

starostlivosti o ţivotné 

prostredie,Nám.  mieru č.3,                            

081 92 Prešov 

- Úsek štátnej vodnej 

správy 

číslo: OU-PO-OSZP3-

2021/035392-002                         

zo dňa 13.10.2021 

Vybavuje: 

Ing. Nadeţda Minčíková 

 

 

K oznámeniu o prerokovaní dokumentu „ Zmeny a doplnky č.4 Spoločného 

územného plánu obcí Lemešany,Janovík, Bretejovce a Seniakovce , pre k.ú. 

obce Seniakovce “ z hľadiska ochrany vodných pomerov máme nasledujúce 

pripomienky: 

Dodrţať podmienky stanoviska SVP, š.p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 
4023/2021/2 zo dňa 04. 10. 2021. 

 

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa 

povaţuje podľa § 73 ods.18 vodného zákona  za záväzné stanovisko. 

 

 -Akceptuje sa, bod 27. tohto 

vyhodnotenia. 

6d). Okresný úrad Prešov, Odbor 

starostlivosti o ţivotné 

prostredie,Nám.  mieru č.3,                            

081 92 Prešov 

- Úsek posudzovania 

vplyvov na ŢP (EIA) 

- správy 

číslo: OU-PO-OSZP3-

2021/035041-016                            

zo dňa 16.12.2021 

Vybavuje: 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

 

Rozhodnutie 

Popis konania / Účastníci konania 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zloţiek ţivotného prostredia ako vecne a 

miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné 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 

ţivotné prostredie podľa § 56 písm.b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente 

„Zmeny a doplnky č. 4 Spoločného Územného plánu obcí Lemešany, 

Janovík, Bretejovce a Seniakovce – k. ú. Seniakovce“ ktoré predloţil 

obstarávateľ,obec Seniakovce, Seniakovce 31, 082 03 Lemešany, v zastúpení 

Jozefom Pončákom, starostom obce, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a 
doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení 

zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

Výrok 

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 Spoločného Územného plánu 

obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a 

Seniakovce – k. ú. Seniakovce“ 

v rozsahu: 

• 1. Lokalita "Pri jarku" 

Funkčné vyuţitie podľa platného územného plánu: plocha ornej pôdy 

Navrhované funkčné vyuţitie lokality: plocha pre čistiareň odpadových vôd a 

zberný dvor s kompostoviskom. 
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná poţiadavka 

 

Berie sa na vedomie. 
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si vyţaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

• 2. Lokalita "Pri jarku" 

Funkčné vyuţitie podľa platného územného plánu: plocha ornej pôdy 

Navrhované funkčné vyuţitie lokality: plochy rodinných domov, plochy 

dopravy a technického vybavenia. Lokalita sa nachádza mimo zastavané 

územie obce. Navrhovaná poţiadavka si vyţaduje zmenu napojenia na 
verejné dopravné a technické vybavenie. 

• 3. Lokalita "Pri jarku" 

Funkčné vyuţitie podľa platného územného plánu: plocha ornej pôdy 

Navrhované funkčné vyuţitie lokality: plochy pre občiansku vybavenosť, 

verejnú zeleň a plochy športu a rekreácie. 

Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná poţiadavka 

si vyţaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

• 4. Lokalita "Na Kamenci"Funkčné vyuţitie podľa platného územného 

plánu: plocha rodinných domov, plocha ornej pôdy, plocha sprievodnej 

zelene tokov 

Navrhované funkčné vyuţitie lokality: rozšírenie plôch rodinných domov, 
plocha pre prístupovú komunikáciu a plocha občianskej vybavenosti. 

Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná poţiadavka 

si vyţaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

• Aktualizácia hranice záplavového územia podľa aktuálnych podkladov 

SVP, š. p., PBaH, O.Z. Košice – mapy povodňového ohrozenia a 

povodňového rizika. 

• Priemet záväzných častí z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie 

ÚPN Prešovského samosprávneho kraja 2019. 

sa nebude posudzovať 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 

 

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré 

konkrétne poţiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude 

potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov: 

• Pri napĺňaní poţiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu 

dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na 

území kraja v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový 

úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje 

podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v 

územnom a stavebnom konaní. 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, kap. V . reg.č.1 ZČ. 
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• 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. 

 

-Akceptuje sa, samostatne 

vyhodnotené v bode č.11 tohto 

vyhodnotenia. 

 

• Rešpektovať stanovisko Ministerstva ţivotného prostredia SR, sekcie 

geológie a prírodných zdrojov, odboru štátnej 

geologickej správy: 

# V katastrálnom území obce Seniakovce je zaregistrovaný výskyt aktívnych 

a potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie 

zaregistrovaných svahových deformácií, kde je moţnosť rozšírenia 

a aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je 

moţná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi 
antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do 

rajónu potenciálne nestabilných aţ nestabilných území. 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 

inţinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: At-las 

máp stability svahov SR v M 1 : 50000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 

2006), ktorý je prí-stupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu 

Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geo-logy.sk/atlassd/ ). Na webových 

stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrova-ných 
svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ . 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú moţnosti 

vyuţitia nesta-bilných území pre stavebné účely. 

# Predmetné územie spadá do nízkeho aţ stredného radónového rizika, tak 

ako je to zobra-zené na priloţenej mape. 

Stredné radónové riziko môţe negatívne ovplyvniť moţnosti ďalšieho 

vyuţitia 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.geo-logy.sk/mapportal/#/aplikacia/14 . 

 

-Akceptuje sa, samostatne 

vyhodnotené v bode č.1.tohto 

vyhodnotenia. 
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• Rešpektovať stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR: 

# predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s 
nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou, ktorou je Územný plán 

Prešovského samosprávneho kraja, 

# rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma, 

# rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry, 

# všetky dopravné parametre (dopravné pripojenia, statickú dopravu, 

chodníky) je potrebné 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 spolu s 

prekáţkovými rovinami a plochami, 
# na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo 

zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce 

dodrţať 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), 

# podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je v cestných ochranných pásmach 

zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty 

alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. V súvislosti s uvedeným 

nesúhlasíme s tou časťou navrhovanej lokality č. 2 „Pri jarku“, ktorá sa 

nachádza v ochrannom  pásme existujúcej cesty I/20. Nesúhlasíme s návrhom 
začlenenia časti cesty I/20 spolu s jej ochranným pásmom do zastavaného 

územia (pozdĺţ navrhovaných rodinných domov). Ţiadame rešpektovať 

existujúce ochranné pásmo cesty I/20 (50 metrov od osi vozovky) a zmeny 

funkčného vyuţitia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma. 

Uvedené platí aj pre navrhovanú cyklistickú trasu a chodník popri ceste I/20. 

V odôvodnených prípadoch môţe príslušný cestný správny orgán povoliť 

výnimku z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom, 

# dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-

inţinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej 

výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa moţnosti systémom 

obsluţných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne 

komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými 
STN a technickými predpismi, 

# v súvislosti s navrhovaným dopravným pripojením na cestu I/20 vyţiadať 

stanovisko Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest a rešpektovať ho 

v plnom rozsahu. Tvar kriţovatky musí byť určený na základe 

                                                                

-Akceptuje sa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 -Berie sa na vedomie, nakoľko 

došlo k zmene § 11 ods.1 

zákona135/1961Zb., kde sa 

uvádza, že:  

„Na ochranu diaľnic, ciest 

a premávky na nich mimo 
zastavaného územia obce 

vymedzeného platným územným 

plánom obce slúžia cestné 

ochranné pásma ....“, 
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dopravnoinţinierskych podkladov (autorizovaným inţinierom pre dopravné 

stavby), pričom je potrebné dodrţať najmenšie prípustné vzdialenosti 

kriţovatiek podľa aktuálne platnej STN 73 6101, 

# zastavovanie autobusov riešiť mimo jazdných pruhov cestnej 

infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 736425. Zastávku odporúčame 

vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a 
prvkami pre imobilných a nevidiacich, 

# 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, 

# cyklistické trasy umiestňovať zásadne mimo telesa cesty I. triedy v zmysle 

platných STN a technických predpisov, 

# pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, 

ktorá zabezpečí moţnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a 

cyklistov, 

# pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, 
podchodov, schodísk, parkovísk, odstavných plôch, nástupíšť a prechodov 

pre chodcov rešpektovať poţiadavky na stavby uţívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č. 

532/2002 Z. z., 

# v blízkosti pozemných komunikácií dodrţať 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 poţiadavkách na objektivizáciu 

hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom 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 je nevyhnutné 
navrhnúť opatrenia na maximálnu moţnú elimináciu negatívnych účinkov 

dopravy a zaviazať investorov na vykonanie potrebných (napr. 

protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodrţanie prípustných 

hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi 

pozemných komunikácií nebude moţné uplatňovať poţiadavku na realizáciu 

týchto opatrení, pretoţe negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie 

známe, 

# obzvlášť upozorňujeme, ţe pri lokalitách slúţiacich na bývanie, resp. 

ubytovanie, poţadujeme 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 
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mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR, 

# v záväznej časti „ZaD č. 4 ÚPN-O Seniakovce“ do zoznamu 

verejnoprospešných stavieb začleniť aj existujúcu 

diaľnicu D1 a cestu I/20, 

# v záväznej časti na str. 8/9, bod 2.6.6 „Funkčné plochy dopravy“ a na str. 

21 nesúhlasíme s výnimočne prípustným funkčným vyuţitím pre „obchodné 
a administratívne budovy nesúvisiace s hlavným funkčným vyuţitím, 

výučbové a doškoľovacie zariadenia“ a tieţ s vyuţitím pre „pohotovostné 

ubytovacie zariadenia“, ktoré podľa nášho názoru majú byť zaradené do 

iných funkčných plôch, 

# upozorňujeme, ţe v grafickej časti chýba v „Legende“ výkresu 

„Komplexný urbanistický návrh, doprava“, v etape „Návrh“ modré označenie 

patriace lokalite na juhu katastrálneho územia (pravdepodobne s funkčným 

vyuţitím pre čistiareň odpadových vôd a zberný dvor s kompostoviskom). 

Uvedenú skutočnosť ţiadame zaznačiť do spomínaného 

výkresu, 

# rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. 
 

 

 

• Z hľadiska ochrany vodných pomerov rešpektovať pripomienky uvedené v 

stanovisku Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ţivotné 

prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zloţiek ţivotného 

prostredia, úsek štátnej vodnej správy: 

Dodrţať podmienky stanoviska SVP, š.p. OZ Košice č. CS SVP OZ KE 

4023/2021/2 zo dňa 04. 10. 2021: 

# Z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva upozorňujeme na 

Lokalitu č. 9 „Pri jarku“ na plochu rodinných domov a plochu občianskej 

vybavenosti, ktoré sú čiastočne situované v záplavovom území toku Torysa 

(ID 4-32-04-234), v rovinatom teréne v rkm cca 27,000 – 27,200. 
Vodný tok Torysa preteká predmetným územím v prirodzenom koryte s 

nedostatočnou kapacitou na odvedenie prietoku Q100 ročnej vody. Pre vodný 

tok Torysa sú spracované Mapy povodňového ohrozenia a Mapy 

povodňového rizika v súlade s § 6 a § 7 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov, ktoré zobrazujú moţnosti 

zaplavenia územia povodňou s rôznou pravdepodobnosťou výskytu. Na 

základe spracovaných máp do juţnej časti predmetnej lokality čiastočne 

zasahuje záplavové územie Q100 vodného toku Torysa. 

# V zmysle § 20 ods.5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v 

znení neskorších predpisov je v inundačnom území, teda v území priľahlom k 

vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou 
vyliatou z koryta, zakázané umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy, 

 

-Akceptuje sa, výkres č. 1 a 2/Z4, 

ZČ ZaD. 
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skládky odpadu, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môţu zhoršiť odtok 

povrchových vôd, chod ľadov, kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda počas 

povodne odplaviť alebo poškodiť. 

# Zároveň upozorňujeme, ţe v zmysle ustanovení § 20 ods. 6 písm. c) zákona 

č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, je v 

inundačnom území zakázané vykonávať terénne úpravy, ktoré môţu 
zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne. 

# Z uvedeného dôvodu výstavbu rodinných domov a objekt občianskej 

vybavenosti ţiadame realizovať mimo záplavového územia toku Torysa. 

# Lokalita č. 10 „Na Kamenci“ určená pre výstavbu rodinných domov je 

situovaná v svahovitom teréne na pravom brehu Tablového potoka (ID 4-32-

04-301) v rkm cca 0,500 – 0,800. 

Tablový potok bol v minulosti čiastočne upravený v rkm cca 0,600 – 1,000, 

za účelom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Pre výkon správy vodných 

tokov poţadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v znení 

neskorších predpisov pozdĺţ vodného toku Tablový potok ponechať voľný 

pobreţný pozemok v šírke 5,0 m od brehovej čiary a zároveň poţadujeme, 
aby správcovi toku bol umoţnený prístup k vodnému toku pre účely 

prevádzkových činností správcu toku. 

# Výstavbu ČOV Seniakovce, zberného dvora s kompostoviskom, vzhľadom 

na charakter navrhovaných stavieb odporúčame zabezpečiť vhodnou 

protipovodňovou ochranou. 

# V k. ú. obce Seniakovce sú navrhované nové premostenia a medzinárodná 

cyklotrasa EuroVelo 11, ţiadame jednotlivé stupne projektovej dokumentácie 

uvedených stavieb (t. j. PD pre územné a stavebné povolenie) spracovať 

v súlade s platnými technickými normami a predloţiť nám na vyjadrenie. 

# Vyššie uvedené poţiadavky je potrebné uviesť v záväznej časti ZaD č. 4 

ÚPN. 

# V rámci odvádzania daţďových vôd ţiadame realizovať opatrenia na 
zadrţanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do 

recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej 

zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s 

ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) a v zmysle poţiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. 

podľa § 9. 

# Odvádzanie splaškových odpadových vôd z novonavrhovaných lokalít 

poţadujeme riešiť prostredníctvom verejnej kanalizácie. V prípadoch, kde nie 

je moţné napojenie na verejnú kanalizáciu, zachytávať tieto vody vo 

vodotesných ţumpách. Obsah ţúmp je nutné v súlade s § 36, ods. 3 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
zneškodňovať v zmluvnej čistiarni odpadových vôd s dostatočnou látkovou a 

hydraulickou kapacitou. 
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• Rešpektovať pripomienku Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o 

ţivotné prostredie, oddelenia ochrany 

prírody a vybraných zloţiek ţivotného prostredia, úseku štátnej správy 

odpadového hospodárstva: 

# Pri vypracovaní zmien a doplnkov strategického dokumentu ţiadame 
zohľadniť aj územné potreby obce pre vybudovanie vhodného odpadového 

hospodárstva v obci – zberný dvor, zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných 

odpadov a zber separovaných zloţiek komunálneho odpadu. 

 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, zapracované do 
návrhu ZaD . 

 

• Okresný úrad v sídle kraja z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, 

vychádzajúc zo stanoviska ŠOP SR, 

RCOP v Prešove (č.j.RCOPPV/474-002/2021 z 27. 09. 2021) má nasledovné 

pripomienky a poţiadavky: 

# návrh plochy rodinných domov a návrh miestnej komunikácie v lokalite Na 

Kamenci v jej časti pri Tablovom potoku vykresliť tak, aby návrhy 
nezasahovali prípadne len v mimimálnej miere zasahovali do sprievodnej 

zelene potoka, t.j. vykresliť ich vo vzdialenosti min. 15 m od brehovej čiary 

potoka, 

# do textovej a výkresovej časti uviesť/zakresliť návrh SKUEV4007 Dolný 

tok Torysy (vid https://www.minzp.sk/uradna-tabula/eu-uzemia/skuev4007-

dolny-tok-torysy.html ) 

 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, kap .V. reg.č.1. 

 
 

 

 

-Akceptuje sa. 

 

• Rešpektovať stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

Prešov, ktoré upozorňuje na povinnosť poţiadať Regionálnu veterinárnu a 

potravinovú správu o záväzný posudok v územnom, stavebnom 
a kolaudačnom konaní týkajúcom sa chovu zvierat, výroby, spracúvania, 

ošetrovania a skladovania krmív pre spoločenské zvieratá, prípravy, výroby, 

skladovania a distribúcie medikovaných krmív ako aj ukladania ďalšieho 

spracovania a neškodného odstránenia ţivočíšnych vedľajších produktov v 

zmysle § 44 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 

                                                                   

-Berie sa na vedomie,  požiadavka 

má byť uplatnená dotknutým 

orgánom podľa §140a SZ v rámci 
územného resp. stavebného 

konania pri umiestňovaní 

a povoľovaní stavieb príslušným 

stavebným úradom. 
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7. Okresný Prešov, Odbor 

krízového riadenia, Námestie 

mieru 3, 081 92 Prešov 

Číslo: OU-PO-OKR1-

2021/038809-04                                  

zo dňa 30.122021 

Vybavuje: Staš 

 

 
 

 

Berie sa na vedomie. 

 

8. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru Prešov, 

Poţiarnická 1, 080 01 Prešov 

Číslo: ORHZ-PO-2021/000089-

100                                                           

zo dňa 06.09.2021 

Vybavuje: Ing. Martin Remeta, 

Ľubomír Kijovský 

 

 Dňa 02.09.2021 bolo doručené na Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Prešove oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 

4 spoločného Územného plánu obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a 

Seniakovce, pre k. ú. Obce Seniakovce.  

Po preštudovaní vyššie uvedeného materiálu Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Prešove súhlasí s vyššie uvedeným dokumentom bez 

pripomienok. 

 

                                                                  

 

Berie sa na vedomie. 

 

9. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom 

v Prešove, Hollého 5, 080 01 

Prešov 

Číslo: 2021/04696-02/B.14-Ger 

dňa 29.09.2021 

Vybavuje: Mgr. Ing. Jana 

Mýtniková, MPH, MHA 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako príslušný 

orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán 

verejného zdravotníctva“) podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 

bod 26, § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci vydania záväzného 

stanoviska ţiadateľa - Obec Seniakovce, Seniakovce č. 31, 082 03 

Seniakovce, IČO 00 327 751 k návrhu „Zmeny a doplnky č. 4 Spoločného 
Územného plánu Obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. 

obce Seniakovce“, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. 

vydáva toto 

z á v ä z n é s t a n o v i s k o 

S ú h l a s í s návrhom „Zmeny a doplnky č. 4 Spoločného Územného 

plánu Obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. obce 

Seniakovce“, ţiadateľa Obec 

Seniakovce, Seniakovce č. 31, 082 03 Seniakovce, IČO 00 327 751. 

 

Berie sa na vedomie. 
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10. Regionálna veterinárna a 

potravinová správa Prešov,  

Levočská 112, 080 01 Prešov 

-stanovisko predloţené na 

prerokovaní dňa 14.09.2021 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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B.) Dotknutý samosprávny kraj 

 

11. Úrad Prešovského 

samosprávneho  kraja 

Námestie mieru č.2, Prešov 

Odbor strategického rozvoja  

Číslo:  

07272/2021/DUPaŢP-2 

zo dňa 04.10.2021 

Vybavuje: Ing. Jaroslava 

Petková 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, bolo doplnené. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Akceptuje sa, bolo doplnené. 
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-Akceptuje sa, bolo doplnené. 

12. Úrad Prešovského 

samosprávneho  kraja 

Námestie mieru č.2, Prešov 

Odbor dopravy 

 
V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 

 

 

 

 
Platí §22 ods.5 SZ. 

13.  

Úrad Košického samosprávneho  

kraja 

Námestie Maratónu mieru č.1, 

042 66 Košice 

Odbor regionálneho rozvoja  

Číslo:  

03046/2021/ORRUPŢP 37377 

zo dňa 21.09.2021 

Vybavuje: Ing. Sekeráková 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, je zakreslené. 

-Akceptuje sa, bolo zrušené. 

 
-Akceptuje sa, bolo doplnené. 

-Berie sa na vedomie. 
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14. Úrad Košického samosprávneho  

kraja 

Námestie Maratónu mieru č.1, 

042 66 Košice 

Oddelenie dopravy                         

Číslo:  

2590/2021/OD 37732 

zo dňa 21.09.2021 

Vybavuje: Ing. arch. Anna 

Soročinová 

 

 
 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

C.) Dotknuté obce 

 

15. Obec Nová Polhora, Nová 

Polhora 94, 044 44 Kráľovce 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené   

 

Platí §22 ods.5 SZ. 

16. Obec Bretejovce, Bretejovce 84, 

082 03 Lemešany 

Číslo: 711/2021 

Zo dňa: 29.09.2021 

Vybavuje: Pavel Mylan 

 

 
 

 

Akceptuje sa, navrhuje sa 

spoločná ČOV pre obce 

Seniakovce, Bretejovce a Janovík. 

17. Obec  Druţstevná pri Hornáde, 

Hlavná 38, 044 31 Druţstevná 

pri Hornáde 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Platí §22 ods.5 SZ. 
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18. Obec Budimír, Budimír 19, 044 

43 Budimír 

Číslo: OÚ-BU-399/2021-GA 

Zo dňa:03.09.2021 

Vybavuje: Gašparíková 

 

                                                                                                                                    

Obec Budimír obdrţala doporučene dňa 02.09.2021 Oznámenie o verejnom 

prerokovaní Zmien a doplnkov č. 4 Spoločného územného plánu obcí 

Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce ,pre k.ú. obce Seniakovce.  

Obec Budimír v zastúpení starostom obce Mgr. Vojtechom Staňom týmto na 

základe § 22 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon)vydáva nasledovné stanovisko: 

Obec Budimír 

nemá ţiadne pripomienky 
k  návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 

 

Berie sa na vedomie. 

 

19. Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 

Kráľovce 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené . 

 

Platí §22 ods.5 SZ. 

 

19.1 

 

Obec Lemešany, 082 03 

Lemešany 186 

 

 
 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

D.) Dotknuté právnické osoby 

 

20. Dopravný úrad                                           

Divízia civilného letectva 

Letisko M. R. Štefánika 

823 05 Bratislava 

Číslo: 17395/21/ROP-003/38332                                                         

zo dňa 21.09.2021                 

Vybavuje: Mgr. Koţuch, PhD. 

 

 Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného 

letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o 

civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, ţe navrhované Zmeny a 

doplnky č. 4 Spoločného územného plánu obcí Lemešany, Janovík, 

Bretejovce a Seniakovce, pre k.ú. obce Seniakovce neovplyvnia obmedzenia 

určené ochrannými pásmami Letiska Košice a nakoľko sa v nich nenavrhuje 

ani ţiadne vyuţitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu 
podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona. Dopravný úrad s 

prerokovávanou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí bez 

pripomienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 
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21. Štátny geologický ústav Dionýza 

Štúra 

Mlynská dolina 1 

817 04 Bratislava 

Číslo: 1/21-231-564  2812/21-231-

1657                                                           

zo dňa 14.09.2021 

Vybavuje: Jana Šebestová 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

22. Štátna ochrana prírody SR 

Regionálne centrum ochrany 

prírody v Prešove 

Švábska 4, 080 05 Prešov 

Číslo: RCOP PV/804-001/2021                                                       

zo dňa 27.09.2021 

Vybavuje: RNDr. Vladimír 

Makara 

 

 

 
 

 

Berie sa na vedomie. 

 

23. Národná diaľničná spoločnosť, 

a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  

Bratislava   

 

  

24. Slovenská správa ciest,  

Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Číslo: SSC/8705/2021/2320/32455 

zo dňa 29.09.2021 

Vybavuje: Ing. Bogárová, Ing. 

Šťastný 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

-Akceptuje sa, platí  § 11 ods.1 

zákona135/1961Zb., kap.V. 

reg.č.1. 

-Berie sa na vedomie,  požiadavka 

má byť uplatnená dotknutým 

orgánom podľa §140a SZ v rámci 

územného resp. stavebného 

konania pri umiestňovaní 

a povoľovaní stavieb príslušným 
stavebným úradom. 

-Berie sa na vedomie,  požiadavka 

má byť uplatnená dotknutým 

orgánom podľa §140a SZ v rámci 

územného resp. stavebného 

konania pri umiestňovaní 

a povoľovaní stavieb príslušným 

stavebným úradom. 

-Berie sa na vedomie, ako je 

vyššie uvedené. 
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25. Východoslovenská distribučná, 

a.s., Mlynská 31, Košice 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené  

 

Platí §22 ods.5 SZ. 

 

 

 

 

26. Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť a. s.                   

Komenského 50                                 

040 01 Košice 

Číslo: 95092/2021/Je/O/ÚVR             

zo dňa : 20.09.2021 

Vybavuje:  Ing. Mydlová, Ing. 

Jelineková 

 

 
 

 

 
-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 
 

 

-Akceptuje sa. 

 

 
 

 

-Akceptuje sa, navrhuje sa 

spoločná ČOV pre obce 

Seniakovce, Bretejovce a Janovík. 

Obec Lemešany si rieši ČOV 
samostatne. 

 

 
 

 

 

-Akceptuje sa. 
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-Akceptuje sa. 

 

 

 

Berie sa na vedomie, požiadavka 

má byť uplatnená dotknutým 

orgánom podľa §140a SZ v rámci 

územného resp. stavebného 

konania pri umiestňovaní 

a povoľovaní stavieb príslušným 

stavebným úradom. 

 

 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 
 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š. p.                      

Ďumbierska 14                               

041 59 Košice 

Číslo: : CS SVP OZ KE 

4023/2021/2                                    

zo dňa 04.10.2021 

Vybavuje: Matisková 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, kap.č.III. bod 4.7.1  

ZČ. 
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Akceptuje sa, kap.č.IV. bod 1.9 

a kap. V. ZČ. 

 

 

 
 

 

 

Berie sa na vedomie. 

 

 

 
 

 

Berie sa na vedomie, požiadavka 

má byť uplatnená dotknutým 

orgánom podľa §140a SZ v rámci 

územného resp. stavebného 

konania pri umiestňovaní 

a povoľovaní stavieb príslušným 

stavebným úradom. 

 

 

 
 

 

 

Akceptuje sa, kap.č.IV. bod 1.10 
ZČ. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Akceptuje sa, kap.č.IV. bod 1.12 

ZČ. 
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28. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské 

nivy  44/b 

825 11 Bratislava 

 

 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené 

 

 

 

Platí §22 ods.5 SZ. 

29. Slovak Telekom, a.s., 

Karadţičova 10, Bratislava 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené  

 
 

 

 

Platí §22 ods.5 SZ. 

30. Orange Slovensko, a.s., 

Prievozská 6/A, Bratislava 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené  

 

 

 

                                                                

Platí §22 ods.5 SZ. 

31. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 

24, Bratislava 

 

V stanovenej lehote sa nevyjadrili, oznámenie doručené  

 

 

Platí §22 ods.5 SZ. 

 

 

 

32. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava 

Číslo: PS/2021/013273                              

Zo dňa: 20.10.2021 

Vybavuje: Bc. Jenčo 

 

 
 

                                                           

Berie sa  na vedomie. 

Verejnosť 

33.  

Dominika Franeková, 

Seniakovce 63 

Zo dňa 06.09.2021 

 

Bod č.1.: kanalizácia 
Kanalizácia na našej ulici "Nové centrum" je nesprávne vyznačená a aktuálne 

neprechádza po našej ulici, ale cez pozemky za rodinnými domami. Správne 

naznačenie prikladám v prílohe vyznačené červenou čiarou. 

Bod č.2.: detské ihriská a športoviská 
Vzhľadom na enormný nárast počtu obyvateľov, vrátane detí a mladých ľudí, 

ţiadam do územného plánu buď v rámci centra obce alebo plánovanej novej 

časti zakomponovať aj detské ihrisko a športovisko. 

 

 

 

-Berie sa na vedomie, bolo 

opravené. 

 

-Akceptuje sa, plocha športu je 

navrhnutá v prerokovávanom 

návrhu ZaD. 
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34.  

Rímskokatolícka farnosť 

Povýšenia Svätého Kríţa, 

Budimír, 044 43 Budimír 57           

Zo dňa 28.09.2021 

 

 

 
 

 

-Akceptuje sa, predmetná lokalita 

sa z návrhu ZaD vypúšťa. 

Prípadná výstavba RD na 

uvedených pozemkoch môže byť 

predmetom ďalších ZaD. 

35. Spoločná pripomienka občanov – 

Ing. Vladimír Kuchár a spol.    

zo dňa 30.09.2021 

 

 
 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, kap. II., reg.č.2.6.2 

ZČ. 

 

-Akceptuje sa, kap. II, reg.č.2.6.2 

ZČ. 
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-Berie sa na vedomie, počet 

obyvateľov bude upravený 
v zmysle stanoviska VVS,a.s. 

 

 

-Spracovateľ postupoval v zmysle 

platných STN, ktoré ustanovujú 

postupy výpočtov pri návrhu 

jednotlivých druhov technického 

vybavenia územia.  

 

 

-Akceptuje sa, doplnené v  kap. 
III. reg. 4.7.1. ZČ. a kap .V. reg.č. 

1 ZČ. 

 

 

 

 

-Akceptuje sa čiastočne , 

navrhovaná plocha občianskej 

vybavenosti sa z návrhu ZaD 

vypúšťa. 

Funkčná plocha športu 

a rekreácie je umiestnená 
v dostatočnej vzdialenosti od 

štátnej cesty I. triedy 

v nadväznosti na navrhovanú 

funkčnú plochu rodinných domov 

a verejnej a izolačnej zelene. 
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Berie sa na vedomie. 

36. Mgr. Zdeno Jenčuš zo dňa 

30.09.2021 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

-Akceptuje sa. 

-Akceptuje sa, do na opakovanom 

prerokovaní bolo dohodnuté 

percento zastavanosti 40%. 

 

-Berie sa na vedomie, možnosť 

výstavby RD s dvoma b.j. bude 

podmienená výmerou pozemku – 
min. 800 m2 (bod 35. tohto 

vyhodnotenia). 

 

-Akceptuje sa, doplnené v  kap. 

III. reg. 4.7.3.a  kap .V. reg.č.1. 

 ZČ. 

-Berie sa na vedomie, ide 

o zadržiavanie dažďovej vody na 

pozemku vlastníka nehnuteľnosti 

nie o jej odvádzanie do 

existujúcich tokov. 
 

-Berie sa na vedomie, ochranné 

pásma sú ustanovené príslušnými 

zákonmi a ich vykonávacími 

vyhláškami, VZN obce , ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územného 

plánu obce nie je možné 

sprísňovať zákonmi prijaté 

ustanovenia. 



 

strana 30 
 

37. JUDr. Eduard Szattler, PhD., 

PhDr. Zuzana Szattlerová a spol. 

, Seniakovce 68 

Zo dňa 30.09.2021 

 

 

 

 

 
 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 
 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

-Berie sa na vedomie. 

 

-Akceptuje sa, kap .V. reg.č.1. 

 
 

 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 
-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

-Berie sa na vedomie. 
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-Berie sa na vedomie. 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 
 

-Berie sa na vedomie. 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

-Akceptuje sa, kap. III., reg.4.7.3. 

 

 

 
 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

-Berie sa na vedomie, ochranu 

pred povodňami a povinnosti 
zainteresovaných upravuje zákon 

č.7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami. Obec zabezpečuje 

vyznačenie všetkých záplavových 

čiar zobrazených na mapách 

povodňového ohrozenia do 

územného plánu obce alebo 

územného plánu zóny pri 

najbližšom preskúmavaní 

schváleného územného plánu 

podľa osobitného predpisu. 
Správca toku SVP, š.p. vo svojom 

stanovisku takého podmienky 
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k realizácii výstavby neuvádza. 

V prípade vyhotovenia mapy 

povodňového rizika bude táto 

v zmysle vyššie uvedeného 

zapracovaná do 

územnoplánovacej dokumentácie 
obce. 

 

 

-Akceptuje sa, kap. III., reg.4.7.3. 

-Berie sa na vedomie, 

manipulačný pás je definovaný 

zákonom 364/2004 Z.z. o vodách 

a nesúvisí s mapou povodňového 

ohrozenia – viď vyššie uvedené. 

-Akceptuje sa čiastočne v rozsahu 

riešenia ZaD a dostupných 
územnoplánovacích podkladov. 

38. Ing. Marián Ďug, Seniakovce 60, 

082 03 Seniakovce 

 

 
 

 

 

 

 
 

-Berie sa na vedomie. Návrh 

zmien a doplnkov bol spracovaný 

v súlade s požiadavkami obce. 

Lokalita Pri jarku neruší 

prepojenie s existujúcou 

zástavbou (ide o zrušenie 

pôvodného zastavaného územia 

obce). Občianska vybavenosť 

navrhovaná v okrajovej polohe na 

cirkevnom pozemku sa ruší. 
Regulácia potoka je v kompetencii 

obce. Urbanistickú štúdiu za 

účelom spodrobnenia riešenia 

problémov v území je možné 

spracovať aj následne po 

schválení ZaD. 
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-Akceptuje sa, bolo upravené 

a prehodnotené v súlade so 

stanoviskom VVS,a.s. 

 

 
 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, kap. II., reg.č.2.6.2 

ZČ. 

 

-Akceptuje sa, bolo opravené. 

 

 
 

 

-Akceptuje sa, umiestnenie 

občianskej vybavenosti na 

cirkevných pozemkoch sa 

z návrhu vypúšťa. 

 

 

-Neakceptuje sa, obec má 

prehodnotené vysporiadanie 

pozemkov pre ČOV a prístupovú 

komunikáciu  v lokalite, ktorá je 
uvedená v návrhu ZaD. 

 

-Akceptuje sa. 
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39. Ing. Jozef Vaško, Ing. Martin 

Vaško, 082 03 Seniakovce  

Zo dňa 30.09.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Akceptuje sa, funkčná plocha 

bude upravená mimo záplavové 

územie. 

 

 

 

 

 

 

-Berie sa na vedomie. 
 

 

 

 

 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 
-Berie sa na vedomie. 

 

 

 

 

-Akceptuje sa. Chodník sa vypúšťa 

z riešenia ZaD. 
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40. Ing. Milan Rozman, 082 03 

Bretejovce 97 

Zo dňa 02.10.2021 

 

 
 

 

-Akceptuje sa. 

41.  

 
 

Zo dňa 30.09.2021 

 

 

 
 

 

 

 
-Berie sa na vedomie. 

 

-Berie sa na vedomie. 

 

-Neakceptuje sa, obec má 

prehodnotené vysporiadanie 

pozemkov pre ČOV a prístupovú 

komunikáciu  v lokalite, ktorá je 

uvedená v návrhu ZaD. 

-Neakceptuje sa. Predmetná 

lokalita nebola predmetom 
riešenia ZaD č.4, z uvedeného 

dôvodu nie je možné dodatočne , 

bez prerokovania meniť platný 

územný plán. 

                   

 

V zmysle §22 ods. 5  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa predpokladá, že dotknuté orgány, organizácie, 

právnické a fyzické osoby, ktorým bolo písomnou formou oznámené začatie prerokovania návrhu ZaDč.4 ÚPN spoločného obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce 

a Seniakovce, pre k.ú Seniakovce a ktoré sa  v 30 dňovej lehote nevyjadrili s návrhom súhlasia bez pripomienok. 

 
V Trebišove,  marec 2022                                                                                                              

Vypracovala: Ing. Sabaková Iveta, Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD 

 
 


