
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01  Michalovce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2021/002955-025

Michalovce
03. 03. 2021

Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Michalovce), ktorý je 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 podľa § 3 písm. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c), § 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 (zákon EIA) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie,
na základe oznámenia o strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán zóny –
lokalita Árenda Pozdišovce“, ktoré predložil obstarávateľ Obec Pozdišovce, obecný úrad 144, 072 01 Pozdišovce,
IČO: 00 325 678

Výrok
v y d á v a
po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 „zákona EIA“ toto rozhodnutie:
strategický dokument „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán zóny – lokalita Árenda Pozdišovce“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o SD „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán zóny –
lokalita Árenda Pozdišovce“ vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému
dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov:
# žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území
v územnoplánovacej dokumentácii;
# podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt
stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia;
# nutnosť definovať vstupné dopravné podmienky určujúce rozsah a kvalitu predmetného riešenia;
# križovatka musí vyhovovať predpokladaným dopravným podmienkam;
# je potrebné vypočítať prognózne nároky na budúce dopravné zaťaženie v riešenej oblasti;
# je potrebné kapacitne preveriť aj dotknutú jestvujúcu komunikáciu, aj na základe poznania súčasného stavu
dopravy v riešenom území v spojení s poznaním nového dopravného potenciálu vyplývajúceho z plánovaného
územného rozvoja dotknutej lokality, všetko v rozsahu vzhľadom k lokalite, umiestneniu územia, veľkosti riešeného
územia a aj k počtu obyvateľov;
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# pri výstavbe na uvedenej lokalite žiadame zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu navrhovaných objektov
a výstavbu RD situovať mimo záplavové územie v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
v znení neskorších predpisov;
# pre výkon správy vodných tokov žiadame v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálne 10,0 m od pravého brehu vodného toku Dolná
Duša;
# žiadame realizovať opatrenia na zadržanie 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 požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9;
# odvádzanie splaškových odpadových vôd z novo navrhovaných lokalít požadujeme riešiť prostredníctvom verejnej
kanalizácie. V prípadoch, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, zachytávať tieto vody vo vodotesných
žumpách. Obsah žúmp 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;
# v navrhovanom území verejnú kanalizáciu navrhovať ako splaškovú bez zavedenia dažďových vôd z objektov a
spevnených plôch – delená kanalizácia;
# vody z povrchového odtoku zo striech navrhovaných rodinných domov riešiť vhodným vsakovacím zariadením
alebo ich akumuláciou pre ďalšie využitie (zavlažovanie okolitej zelene a pod.);
# pri úprave tokov, kanálov a nádrží dodržať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (týka
sa úpravy brehov, výsadby stromov a krov). Navrhnuté opatrenia prerokovať so správcom vodného toku resp.
melioračného kanála;
# pri návrhu územnej rezervy pri tokoch a kanáloch sa musia rešpektovať ustanovenia § 49 vodného zákona č.
364/2004 Z. z.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Pozdišovce, obecný úrad 144, 072 01 Pozdišovce, IČO: 00 325 678 predložil Okresnému
úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len zákon)
oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len oznámenie) „Oznámenie o strategickom dokumente
– Územný plán zóny – lokalita Árenda Pozdišovce“, dňa 27.01.2021.
Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie strategickým dokumentom, určujúcim využitie malého územia na miestnej úrovni. Riešené
územie sa nachádza v obci Pozdišovce, v južnej časti zastavaného územia obce Pozdišovce, v súčasnosti dominantne
využívaného pre poľnohospodárske účely, jeho severnú – severozápadnú časť tvorí zástavba rodinných domov.
Riešené územie tvoria nasledovné pozemky v katastrálnom území Pozdišovce:
p. č. č. p. m2 k. ú. druh LV vlastník - adresa
1 2904/149 64 Pozdišovce Zastavaná plocha a nádvoria 1308 SPP-distiribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,
PSČ 825 11, SR
2 2904/50 216 Pozdišovce Zast.plocha 1308 SPP-distiribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, PSČ 825 11, SR
3 2904/51 30 Pozdišovce Zast.plocha
(regulačka plynu)
západná strana 1308 SPP-distiribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, PSČ 825 11, SR
4 2904/93 10 Pozdišovce Zastavaná ploch
(trafostanica)
-západná strana Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, PSČ 042 91,
5 2904/53
2904/71-RD 738 Pozdišovce Zastavaná plocha a nádvori 1981 Chaloupková Ľubica r.Karkošková PhDr,Pozdišovce
405
6 2904/54
2904/72-RD 569 Pozdišovce Zastavaná plocha 1979 Byrová Iveta ,Pozdišovce 404
7 2904/55
2904/73-RD 397 Pozdišovce Zast.plocha 1974 1. Maružanová Eva r. Kulichová, 072 01, Pozdišovce, č. 403,
SRPodiel: 1/22. Rončinská Mariana r. Kulichová, Starozagorská 1388/5, Košice - Sídlisko KVP, PSČ 040 23,
SRPodiel: 1/2
2904/56 351 Pozdišovce TTP 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová r. Stričiková, Severná 5789/32, Michalovce,
PSČ 071 01
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9 2904/57 605 Pozdišovce TTP 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová r. Stričiková, Severná 5789/32, Michalovce,
PSČ 071 01
10 2904/69 733 Pozdišovce TTP 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová r. Stričiková, Severná 5789/32, Michalovce,
PSČ 071 01
11 2904/70-RD 290 Pozdišovce Zast.plocha 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová r. Stričiková, Severná 5789/32,
Michalovce, PSČ 071 01
12 2904/58 420 Pozdišovce TTP 1970 Ing. Lucia Lechmanová, Pozdišovce 401, 07 201
13 2904/123 278 Pozdišovce Zast.plocha 1970 Ing.Lucia Lechmanová,Pozdišovce 401,07201
14 2904/124-RD 107 Pozdišovce Zast.plocha 1970 Ing.Lucia Lechmanová,Pozdišovce 401,07201
15 2904/59 1172 Pozdišovce TTP 1976 Jozef Tirpak ,Pozdišovce 400
16 2904/60 865 Pozdišovce TTP 1969 Luterán Ľubomír r. Luterán a Jana Luteránová r. Serbáková, Ing., 072 01,
Pozdišovce, č. 399,
17 2904/130 816 Pozdišovce TTP 1969 Luterán Ľubomír r. Luterán a Jana Luteránová r. Serbáková, Ing., 072 01,
Pozdišovce, č. 399,
18 2904/61 744 Pozdišovce TTP 1980 Ing.Luboš Palacka a Ing.Monika Palacková,Pozdišovce 398,072 01
19 2904/80-RD 113 Pozdišovce Zast.plocha 1980 Ing.Luboš Palacka a Ing.Monika Palacková,Pozdišovce 398,072
01
20 2904/61 744 TTP 1980 Ing.Luboš Palacka a Ing.Monika Palacková,Pozdišovce 398,072 01
21 2904/62 880 Pozdišovce TTP 1975 Ing.Milan Vereščák,Pozdišovce 397
22 2904/117 98 Pozdišovce Zast.plocha 1975 Ing.Milan Vereščák,Pozdišovce 397
23 2904/63 1282 Pozdišovce TTP 1971 Radoslav Hanuliak,Pozdišovce 396,072 01
24 2904/118 181 Pozdišovce Zast.plocha 1971 Radoslav Hanuliak,Pozdišovce 396,072 01
25 2904/64 935 Pozdišovce TTP 1968 Ján Lešiga a Božena Lešigová Pozdišovce 395,072 01
26 2904/78 354 Pozdišovce Zast.pl. 1968 Ján Lešiga a Božena Lešigová Pozdišovce 395,072 01
27 2904/79-RD 297 Pozdišovce Zast.pl. 1968 Ján Lešiga a Božena Lešigová Pozdišovce 395,072 01
28 2904/65 1089 Pozdišovce TTP 1967 PhDr.Andrea Gabrišková,Pozdišovce 394
29 2904/74 493 Pozdišovce Zast.plocha 1967 PhDr.Andrea Gabrišková,Pozdišovce 394
30 2904/75-RD 259 Pozdišovce Zast.plocha 1967 PhDr.Andrea Gabrišková,Pozdišovce 394
31 2904/76 945 Pozdišovce TTP 2036 Ing.Ivan Balog a
Dana Balogová Pozdišovce 411
32 2904/112 257 Pozdišovce Zast.plocha 2036 Ing.Ivan Balog a
Dana Balogová Pozdišovce 411
33 2904/77 987 Pozdišovce TTP 2043 Marián Sotak a Ivana Sotaková,Pozdišovce 412
34 2904/84 43 Pozdišovce TTP 2043 Marián Sotak a Ivana Sotaková,Pozdišovce 412
35 2904/85 577 Pozdišovce TTP 2064 Ing.Zuzana Fabiánová,Pozdišovce 414
36 2904/110-RD 240 Pozdišovce Zast.plocha 2064 Ing.Zuzana Fabiánová,Pozdišovce 414
37 2904/87 649 Pozdišovce TTP 2125 Lucia Bačková,Ložín 201,072 04
38 2904/88 531 Pozdišovce Zast.plocha 2109 Ing.Peter Hudak a Ing.Lenka Hudáková Pozdišovce 416
39 2904/113-RD 113 Pozdišovce Zast.plocha 2109 Ing.Peter Hudak aIng.Lenka Hudaková Pozdišovce 416
41 2904/52 93541 Pozdišovce TTP 1380 Obec Pozdišovce
43 2904/1 E 133992 Pozdišovce TTP-južná strana 1380 Obec Pozdišovce
49 2904/119 178 Pozdišovce Zast.plocha-severná časť 2138 Mgr.Jana Hrubá,Pozdišovce 424,072 01
50 2904/129 240 Pozdišovce Zast.plocha-severná časť 2138 Mgr.Jana Hrubá,Pozdišovce 424,072 01
53 2904/122 242 Pozdišovce Zast.plocha-severná časť 2053 Mgr. Ivo Ozimanič a PhDr.Silvia
Ozimaničová,Pozdišovce 413
Hlavným cieľom strategického dokumentu, ktorým je Územný plán zóny - lokalita Árenda, Pozdišovce je /v
rozsahu riešeného územia/ spoločenská dohoda dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých právnických osôb,
verejnosti a vlastníkov regulovaných pozemkov o funkčnom využití budúcich stavebných pozemkov a priestorovom
usporiadaní stavieb na budúcich stavebných pozemkoch, v súlade so záväznou časťou Územného plánu obce
Pozdišovce a stanovenie zásad a regulatívov v zmysle § 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /ďalej len „stavebný zákon“/.

Obsah územnoplánovacej dokumentácie vplýva z § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej
dokumentácií v etapách: doplnenie prieskumov a rozborov obce Pozdišovce, Zadanie pre spracovanie ÚPN-Z-
lokalita Árenda, Pozdišovce.
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Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania vyplýva z harmonogramu zmluvne dohodnutého medzi
obstarávateľom a spracovateľom územného plánu a lehôt prerokovania daných zákonom č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov
a) prípravné práce: ......................................................................................X. – XII. 2020
b) doplnenie prieskumov a rozborov: .......…….....................................XII. 2020 – I. 2021
c) spracovanie, prerokovanie a schvaľovanie zadania: ..................................I. – II. 2021
d) spracovanie návrhu ÚPN-O a jeho prerokovanie: ...................................III. – VII. 2021
e) schválenie ÚPN-O:...........................…......................................................VIII. - X. 2021
f) zabezpečenie uloženia ÚPN-O a vyhotovenie registračného listu: ............X. - XII.2021

Územnoplánovacia dokumentácia zóny Árenda, Pozdišovce bude zosúladená s nadradenou územnoplánovacou
dokumentáciou: Územný plán obce Pozdišovce v platnom znení. V riešení budú využité aj ďalšie dostupné
relevantné lokálne koncepcie a dokumenty s dopadom na rozvoj riešeného územia.
Spracovateľ oznámenia – Ing. arch. Jozef Macko, 01/2021.

Podľa ustanovení § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa
§ 5 zverejní oznámenie na internetovej stránke ministerstva a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými
v odseku 3
a) dotknutému orgánu,
b) schvaľujúcemu orgánu,
c) ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci.

Podľa ustanovení § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia
oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do
oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť
verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Podľa ustanovení § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská
k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné
stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.

Okresný úrad v súlade s § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2021/002955-2 zo dňa 28.01.2021
zaslal predmetné oznámenie o strategickom dokumente do 5 pracovných dní po jeho obdŕžaní, dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a listom č. OU-MI-OSZP-2021/0002955-3 zo dňa 28.01.2021 aj dotknutej obci.

Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-uzemny-plan-zony-lokalita-
arenda-po
Návrh uvedeného strategického dokumentu podlieha podľa § 7 zákona zisťovaciemu konaniu.
V rámci zisťovacieho konania OÚ OSŽP rozoslal strategický dokument podľa § 6 ods. 2 dotknutým orgánom a
dotknutej obci.
V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OKR-2021/003092-2
Zo dňa: 01.02.2021 doručený: 01.02.2021
Podľa § 23 ods. (4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Okresný úrad Michalovce, ako dotknutý
orgán vydáva nasledovné stanovisko.
Okresný úrad Michalovce k „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán zóny – lokalita Árenda
Pozdišovce“ nemá pripomienky.
Na základe vašej žiadosti Vám oznamujeme, že predložený dokument nežiadame posudzovať podľa zákona NR SR
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.
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2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
Číslo listu: 5467/2021-5.3 6946/2021/2020
Zo dňa: 08.02.2020 doručený: 11.02.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“)
na základe Vášho oznámenia o strategickom dokumente obce Pozdišovce Vám podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23
ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods.
6 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela
nasledovné stanovisko:
1. V katastrálnom území zóny Árenda, Pozdišovce (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza prieskumné územie
(PÚ) „Pavlovce nad Uhom – horľavý zemný plyn“; určené pre držiteľa prieskumného územia Slovakian Horizon
Energy, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 3.10.2029.
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona.
Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame
v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v
územnoplánovacej dokumentácii.
2. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné
radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
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.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt
stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
Číslo listu: OU-KE-OSZP1-2021/009568
Zo dňa: 06.04.2020 doručený: 07.04.2020
Na základe predloženého oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny - lokalita Árenda,
Pozdišovce“ (ďalej len „oznámenie“) doručeného na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)
listom zo dňa 28.01.2021, ktorého obstarávateľom je Obec Pozdišovce, obecný úrad 144, 072 01 Pozdišovce, Vám
ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 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, v spojení s
§ 67 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona k predmetnej veci nasledovné záväzné stanovisko:
Strategický dokument rieši územie v Košickom kraji, v okrese Michalovce, v katastrálnom území Pozdišovce,
lokalitu Árenda. Cieľom strategického dokumentu je určenie funkčného využitia budúcich stavebných pozemkov
a priestorového usporiadania stavieb na budúcich stavebných pozemkoch. V dotknutom území platí 1. stupeň
ochrany podľa zákona. V súčasnosti je lokalita využívaná pre poľnohospodárske účely ako TTP, jej severnú a
severozápadnú časť tvorí zástavba rodinných domov. Územie nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej
siete chránených území ani európskej siete Natura 2000. Nie sú tu evidované druhy ani biotopy národného alebo
európskeho významu.
Z hľadiska Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Michalovce do predmetného územia
nezasahuje žiadny prvok nadregionálneho ani regionálneho významu. Na miestnej úrovni je v dotyku s východnou
hranicou riešeného územia navrhovaný miestny biokoridor Dolná Duša a v dotyku so severovýchodnou hranicou
riešeného územia miestny hydrický biokoridor Lipovec.
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Na základe vyššie uvedeného, okresný úrad v sídle kraja z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá k predloženému
oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky. Keďže sa jedná o relatívne malé územie, nezasahujúce do
žiadnych chránených území ani biotopov, či
biotopov druhov nepožadujeme predložené oznámenie ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
Toto záväzné stanovisko slúži ako podklad pre účely ďalšieho konania inými orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných dotknutých orgánov a v zmysle
§ 81 ods. 2 písm. a) zákona sa na predmetné vyjadrenie nevzťahujú predpisy o správnom konaní. Záväzným
stanoviskom z hľadiska ochrany prírody a krajiny je v zmysle § 9 ods. 4 zákona orgán verejnej správy príslušný
na konanie viazaný.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: 2021/00311
Zo dňa: 04.02.2021 doručený: 05.02.2021
Po preštudovaní predloženého dokumentu dávam podľa § 3 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto s t a n o v
i s k o :
N i e s ú v ý h r a d y voči návrhu strategického dokumentu „Územný plán zóny –
lokalita Árenda, Pozdišovce“. Súčasne navrhujem, aby predložený strategický dokument „Územný plán zóny –
lokalita Árenda, Pozdišovce“ nebol posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

5. Dopravný úrad, TRANSPORT AUTHORITY, referát ochranných pásiem, Letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava
Číslo listu: 5135/2021/ROP-002/2437
Zo dňa: 04.02.2021 doručený: 04.02.2021
Vaším listom ste nám podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 28.01.2021 doručili oznámenie
o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce“, zverejneného na
stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia, so žiadosťou o stanovisko.
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, vydal v rámci prerokovania zadania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je predmetom
konania, obci stanovisko č.4697/2021/ROP-002/485 zo dňa 22.01.2021, v ktorom uviedol, že v katastrálnom území
obce sa nenachádza žiadne letisko, osobitné letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie. Do riešeného územia
nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, osobitných letísk, heliportov a leteckých
pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo katastrálneho územia obce.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené
podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

6. Obec Pozdišovce, obecný úrad 144, 072 01 Pozdišovce
Číslo listu: 58/2021
Zo dňa: 03.02.2021 doručený: 04.02.2021
Na základe zaslania oznámenia o strategickom dokumente – list č. OU-MI-OSZP-2021/002955-3 zo dňa 28.01.2021
– Vám dávame nasledovné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:
Keďže uvedená územnoplánovacia dokumentácia rieši zmenu funkčného využitia územia vo väzbe na zastavané
územie a riešená lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, a zároveň nie je súčasťou území Natura 2000, podľa nášho názoru by uvedená územnoplánovacia
dokumentácia nemala byť posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

7. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
Číslo listu: 316-331/2021
Zo dňa: 04.02.2021 doručený: 05.02.2021
Na základe Vášho oznámenia č. OU-MI-OSZP-2021/002955-002 z 28.1.2021 Obvodný banský úrad v Košiciach
(ďalej len „úrad“) Vám v predmetnej veci podáva toto s t a n o v i s k o :
V katastrálnom území Pozdišovce sa nachádza určené chránené ložiskové územie „Pozdišovce“ a dobývací priestor
„Pozdišovce“, ktorými sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska keramických ílov proti znemožneniu alebo
sťaženiu jeho dobývania.
Do katastrálneho územia obce Pozdišovce zasahuje určený dobývací priestor „Pozdišovce I“, ktorým sa zabezpečuje
ochrana výhradného ložiska zemného plynu a gazolínu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania a jeho
využívanie.
V súčasnosti je tento dobývací priestor určený organizácii NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava.
Územný plán zóny Árenda v obci Pozdišovce nezasahuje do hraníc hore uvedených dobývacích priestorov a
chráneného ložiskového územia.
Vzhľadom na túto skutočnosť úrad nemá pripomienky predmetnému územnému plánu zóny a netrvá na jeho
posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

8. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 042 26 Košice
Číslo listu: OU-KE-OCDPK-2021/009483-2
Zo dňa: 01.02.2021 doručený: 01.02.2021
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre
cesty I. triedy. v zmysle § 3 ods. 4 písm. a zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov na základe Vašej žiadosti o stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Územný
plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce“ podanej na Okresnom úrade Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií dňa 01.02.2021 Vám zasiela nasledovné stanovisko:
Predložená dokumentácia sa nedotýka záujmov ciest I. tried. Uvedenou obcou prechádza cesta III. tried a miestne a
účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce. Z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry tak, ako je uvedená
v dokumente nemáme žiadne pripomienky, ktoré by bolo možné zapracovať do územného plánu uvedenej obce.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

9. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OCDPK-2021/003121-2
Zo dňa: 05.02.2021 doručený: 08.02.2021
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods.
3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po preštudovaní vypracovaného
dňa 22.01.2021, doručeného na tunajší úrad dňa 01.02.2021, - trvá na svojom vyjadrení zo dňa 01.12.2020, pod
č. OU-MI-OCDPK-2020/020504-02 a vyjadrení zo dňa 20.01.2021, pod č. OU-MI-OCDPK-2021/002383-02, k
územnému plánu zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce
- v súvislosti so vznikom nových budúcich stavebných pozemkov, ako je to uvedené v Oznámení o strategickom
dokumente, v základných údajoch pod č. II, v bode 3, vzniknú aj prístupové komunikácie a napojenie na cestu
III. triedy – III/3738, pre ktorú Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, je
príslušným cestným správnym orgánom a v prípade pripájania pozemných komunikácií postupuje podľa ustanovenia
§ 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov:
# o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej
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komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z
cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej
komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej
# ak konanie o pripájaní súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v
územnom konaní, je konanie súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie
dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným
stanoviskom
# cestný správny orgán pri povolení o pripájaní rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a
záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov
# zároveň poukazujeme na ustanovenie § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, kde mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce
na ochranu ciest slúžia ochranné pásma. Pre jednotlivé kategórie ciest určil šírku ochranných pásiem vykonávací
predpis, vyhláška FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách - v ustanovení § 15
ods. 3 písm. d) pre cesty III. triedy určil 20 m od osi vozovky.
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v rámci riešenia napojenia na cestu
III. triedy (vznik križovatky) v lokalite Árenda, v obci Pozdišovce požaduje:
- nutnosť definovať vstupné dopravné podmienky určujúce rozsah a kvalitu predmetného riešenia
- križovatka musí vyhovovať predpokladaným dopravným podmienkam
- je potrebné vypočítať prognózne nároky na budúce dopravné zaťaženie v riešenej oblasti
- je potrebné kapacitne preveriť aj dotknutú jestvujúcu komunikáciu, aj na základe poznania súčasného stavu dopravy
v riešenom území v spojení s poznaním nového dopravného potenciálu vyplývajúceho z plánovaného územného
rozvoja dotknutej lokality, všetko v rozsahu vzhľadom k lokalite, umiestneniu územia, veľkosti riešeného územia
a aj k počtu obyvateľov.
Dotykom a napojením na cestu III. triedy – III/3738 je predmetný dokument z hľadiska dotknutých záujmov v
pôsobnosti tunajšieho odboru a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 6 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, vzhľadom k lokalite,
umiestneniu územia a veľkosti riešeného územia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa neprikláňa k
názoru, že strategický dokument mal byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Číslo listu: CS SVP OZ KE 538/2021/2
Zo dňa: 01.02.2021 doručený: 09.02.2021
Z hľadiska záujmov našej organizácie Vám k návrhu zadania Územného plánu zóny Lokality Árenda, Pozdišovce
zasielame nasledovné stanovisko:
Plochy výstavby v lokalite Árenda sú situované v južnej časti obce v svahovitom teréne medzi cestou III/3738 a
pravým brehom vodohospodársky významného vodného doku Dolná Duša, rkm cca 23,600 (HCP 4-30-04).
Vodný tok Dolná Duša je v tomto území upravený, ale jeho koryto nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie
prietoku Q100 ročnej veľkej vody. Z toho dôvodu pri výstavbe na uvedenej lokalite žiadame zabezpečiť adekvátnu
protipovodňovú ochranu navrhovaných objektov a výstavbu RD situovať mimo záplavové územie v zmysle § 20
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
Pre výkon správy vodných tokov žiadame v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálne 10,0 m od pravého brehu vodného toku Dolná
Duša.
V rámci odvádzania dažďových vôd žiadame realizovať opatrenia na zadržanie 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 požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z novo navrhovaných lokalít požadujeme riešiť prostredníctvom verejnej
kanalizácie. V prípadoch, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, zachytávať tieto vody vo vodotesných
žumpách. Obsah žúmp 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.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.
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11. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Číslo listu: OU-MI-OSZP-2021/002955-5
Zo dňa: 15.02.2021
K uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán zóny –
lokalita Árenda Pozdišovce“ v rámci zisťovacieho konania máme námietky a z pohľadu jednotlivých štátnych správ
zaujímame nasledovné stanovisko:
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy:
Po preštudovaní predloženého oznámenia o strategickom dokumente: „Územný plán zóny – lokalita Árenda,
Pozdišovce“ Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších právnych predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov dáva v
zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dávame nasledovné stanovisko:
1. Katastrálne územie obce Pozdišovce nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma
vodárenských zdrojov a prírodných liečivých zdrojov.
2. V navrhovanom území verejnú kanalizáciu navrhovať ako splaškovú bez zavedenia dažďových vôd z objektov
a spevnených plôch – delená kanalizácia.
3. Vody z povrchového odtoku zo striech navrhovaných rodinných domov riešiť vhodným vsakovacím zariadením
alebo ich akumuláciou pre ďalšie využitie (zavlažovanie okolitej zelene a pod.).
4. Pri úprave tokov, kanálov a nádrží dodržať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (týka
sa úpravy brehov, výsadby stromov a krov). Navrhnuté opatrenia prerokovať so správcom vodného toku resp.
melioračného kanála.
5. Pri návrhu územnej rezervy pri tokoch a kanáloch sa musia rešpektovať ustanovenia § 49 vodného zákona č.
364/2004 Z. z.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy nepožadujeme
posudzovanie predmetného strategického dokumentu: Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce“ podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov
o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia :
Tunajší orgán ochrany ovzdušia podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predmetnému oznámeniu
nasledovné stanovisko:
Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce je strategickým dokumentom určujúcim využitie malého územia
na miestnej úrovni. Riešené územie sa nachádza v obci Pozdišovce, v južnej časti zastavaného územia obce
Pozdišovce, v súčasnosti dominantne využívaného pre poľnohospodárske účely, jeho severnú – severozápadnú časť
tvorí zástavba rodinných domov. Hlavným cieľom strategického dokumentu, ktorým je Územný plán zóny -
lokalita Árenda, Pozdišovce je využitie budúcich stavebných pozemkov a priestorovom usporiadaní stavieb na
budúcich stavebných pozemkoch v koncepčnom riešení prípravy územia obce na realizáciu dopravnej a technickej
infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry a bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia,
ekologickej stability
územia, ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Tunajší orgán ochrany ovzdušia k „Oznámeniu o strategickom dokumente nemá žiadne pripomienky z hľadiska
záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia.
Tunajší orgán ochrany ovzdušia v zmysle vyššie uvedeného odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov na
životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania, a teda neposudzovať navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve :
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Okresný úrad Michalovce, Odb. starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:
K „Oznámeniu o strategickom dokumente – Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce“ nemáme
pripomienky a súhlasíme s jeho znením v predloženej podobe.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1,
písm. d) v spojitosti s § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/ a stanoviska ŠOP SR S CHKO Vihorlat č. CHKOVI/324-001/2020 zo
dňa 11.12.2020 k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9
ods. 2 zákona o OPaK nasledujúce stanovisko
Regionálny územný systém ekologickej stability: Regionálne biocentrum Černiny - územie zahrňuje centrálnu
čas Východoslovenskej pahorkatiny v oblasti Pozdišovského chrbáta, s dominantným výskytom dubovohrabových
lesných porastov – biotop národného významu Ls2.1 – dubovohrabové lesy, ale i s výskytom teplomilných
dubovocerových lesných porastov – biotop európskeho významu Ls3.4 – dubovo-cerové lesy, charakteristických pre
nížiny a pohorkatiny Slovenska. Na lužných svahoch zaznamenaný výskyt vzácnych druhov fauny, najmä avifauny
– na miestnej úrovni. Riešená lokalita nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej siete chránených území
ani európskej siete chránených území Natura 2000. Z prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability
je lokalita v dotyku s východnou hranicou riešeného územia navrhovaný miestny biokoridor Dolná Duša a v dotyku
so severovýchodnou hranicou riešeného územia miestny hydrický biokoridor Lipovec. Obsah a štruktúra oznámenia
o strategickom dokumente zodpovedá Obsahu a štruktúre oznámenia o strategickom dokumente v zmysle prílohy č.
2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Dokument
je vyhotovený v 1 variante.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné stanovisko nevzťahujú
predpisy o správnom konaní.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre
žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o
strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán zóny – lokalita Árenda Pozdišovce“
toto oznámenie posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk
konštatuje, že k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente –
Územný plán zóny – lokalita Árenda Pozdišovce“ nemáme vážnejšie výhrady a nežiadame predložený strategický
dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., no žiadame dodržať pripomienky jednotlivých štátnych správ.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.
Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.

ZÁVER

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
návrh strategického dokumentu „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán zóny – lokalita Árenda
Pozdišovce“ z hľadiska rozsahu a dopadu strategického dokumentu, najmä na únosné zaťaženie a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, súladu so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o
strategickom dokumente. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu od zainteresovaných subjektov,
vrátane dotknutej verejnosti. Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.
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Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel
(správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa
Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01  Pozdišovce, Slovenská republika
K,Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35  Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05  Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Agenda správy majetku, pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01  Košice,
Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01  Košice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01  Michalovce, Slovenská
republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, Sama Chalupku 22, 071 01  Michalovce, Slovenská
republika
Košický samosprávny kraj Úrad Košického samosprávneho kraja odbor školstva, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66  Košice, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01  Košice, Slovenská republika


