
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OI)BOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREI)IE

tefániktno nárnestie 5.05201 Spišskä Nová Ves

ť‘íió: O6369 KMU Spišská Noá Ves I L06.201

LSPŠSKÁOVÁVES

DOLO 29-Di 2018
1 •. 1 --

ČS L W‘i ‘7 %% 7J ‘ EM.

______

)KÍROZHODNIJTIE

Okresný úrad Spišská Nová Ves. odbor starostIi osti o životné prostredie. ako prisIušn
sprdvnv orgán podfa 2 ods. 3, * 3 ods. I a 4 ods. I zákona NR SR Č. 180/2013 Z. L

O organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v spojení s 5
ods. I zákona NR SR Č. 52512003 Z. z.. v zmysk 56 písm. h) zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopinení niektoiých zákonov v znení
ncskoršich predpisov vydáva podľa 7 ods. 5 zákona Č. 24!2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov. na
základe oznámcnia o strategickom dokumente „Zmeny a dopinky 2018 Uzemného plánu mesta
Spišská Nová Ves“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Spišská Nová Ves, Radničně nárnestie 7,
052 01 Spišská Nová Ves, ICO 00329614 po ukončeni zisťovacieho konania toto rozhodnutie

Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a dopinky 2018 ÍIzemného plánu mesta
Spišská Nová Ves“, ktorého hlavnÝm cieľom je dosiahnuť uplatnenie aktuálnvch možností
a potrieh rozvoja hrnkčných štruktúr na území mesta v oblasti odpadového hospodárstva mestského
až regionálneho vÝznamu pri zabezpečení súladu s územnm potenciálom. princípmi udržateFného
rozvoia a stratégiou rozvoja mesta Spišská Nová Ves ‘ zmsle I ods. 5 zákona č. 501976 Zh.
o územnom plánovaní a stavehnom poriadku (ďalej len stavebný zákon)

sa nehude posudiovať

podFa zákona Č. 24!2006 Z. z. o posudzovani vplvvov na životné prostredie a o zmene a
doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri sehvaľovani strategického dokumentu podľa osobitných predpisov zohľadniť požiadavky
uvedené v závere rozhodnutia. ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu
o strategickom dokumente.

O d ů v o J n e n i e

Obstarávateľ. Mesto Spišská Nová Ves. RadniČné námestie 7. 052 01 Spišská Nová Ves.
ICO: 00329614 predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné
prostredie (d‘alej len ‚.0V Spišská Nová Ves“) podfa * 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posLldzovaní
vplytov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich
predpisov (d‘aiej len .zákow) dňa 3.5.2018 oznámenie o strategickorn dokumente ..Zmeny
a dopinky 2018 Uzemného plánu mesta Spišská Nová Ves“.
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Uvedený strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu. ktoré OÚ Spišská Nová Ves
vykonal podFa 7 zákona. Plánovaný strategický dokument je pripravovan pre oblasť územného
planovania resp. vvužívania územia uvedený v 4 ods. 2 zákona.

Predrnetom riešenia Zmenv a dopinky 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves je
ustanovíť zásady a regulativy priestorového usporiadania a funkčného využívania územía mesta
v nadvaznosti na okolité územie. Hlavným cieľom riešenia Zmenv a dopinky 2018 Uzemného
plánu mesta Spišská Nová Ves je dosiahnuť uplatnenie aktuáinych možnosti a potricb rozvoja
funkčných štrukzúr na území mesta v oblasti odpadového hospodárstva mestského až regionálneho
významu pri zabezpečení súladu s ťtzemnm potenciálom, princípmi udržateFného rozvoja
a stratégiou rozvoja mesta Spišská Nová Ves v zim sic 11 ods. 5 zákona č. 50‘1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavehnom poriadku (ďalej len stavebný zákon). V zmenách sa navrhuje
zmena Iunkčného vvužitia plochy lokality Kúdiník II na dobudovanie skládky nic nebezpečných
odpadov (NNO) v kú. Spišská Nová Ves. v ná áznosti na existujúce a prevádzkované skládkovacie
pricstorv v rozsahu navrhovaného rozšírenia 4. a 5. etapy. Učelom rozšírenia je využitie potenciálu
prirodzenej územnopriestorovej kapacity lokality a tým zabezpečenie miestnych až regionálnych
nárokov na prevádzku vhodnej skládky odpadov pre obdobie cca 16,5 roka. so zahájením
zneškodňovania odpadov skládkovanim na území rozšírenia už po roku 2022.

Návrh rieši optimalizáciu výstavby rozširovania vybudovanej a v súčasnosti prevádzkovanej
riadenej skládky odpadov. v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (hlavne
Zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Vyhlášky MZP SR Č. 372/2015 Z.z. v platnom zneni) so
zohľadnením požiadaviek prevádzkovateľa a miestnych podmienok pre výstavbu a prevádzku
predrnetnej skládky. Jestvujúca prevádzka pľedstavuje bezpečné zneškodňovanie zbytkových
odpadov s navíazaním na ďalšie prevádzkv odpadového hospodárstva a (o zariudenia na
zhodnocovanie biolo2icky rozložitelných odpadov, prevádzky dotrieďovacej linky pre separovaný
zber druhotných surovín. zariadenie na využitie skládkových plynov ich zhodnocovanim \‘

spaFovacom zariadení a na pripravované zariadnie na úpravu odpadov vytriedenim vuži teFnÝch
spaliteľnch odpadov zo zbytkového odpadu prcd jeho zhodnotením na skládke odpadov. Výhodou
existujúcej skládky odpadov Kúdelník II je okrem vhodného umiestnenia vzhľadom k zvozovej
oblasti aj to. že pre ďalšie rozšírenie je možné využiť už vybudované objekty prevúdzky. Pövodná
skládka odpadov jev prevádzke cca 20 rokov.

Údaje o výstupoch

Vstupom bude územnoplánovacia dokumentácia v zmysle stavebného zákona, najmi! závázné
a smerné Časti riešenia zmeny a dopinku v rozsahu ako vyplýva z 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Uzemnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia,
dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

Nadradenou dokurnentáciou je Územný plán veľkého územného celku Košického kraja ajeho
Zmeny a dopinky, schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2017.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Spišská Nová Ves zaslal oznámenie podľa 6 ods. 2 zákona na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom. schvaFujúcernu orgánu, dotknutej obci a zároveň zverejnil
na webovom sídle ministerstva http:J/enviroportal.sk/sk!eia‘detail/zmenv-doplnkv-2018-uzemneho-
planu-mesta-spisska-nova-ves spolu s oznámením miesto a čas konania konzultácie podľa zákona.

V zákonom stanovenom termine doručili na OÚ Spišská Nová Ves svoje písomné
stanoviská podľa 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente tieto subjekty
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Združenie durnových samospráv, P.O.Box 218, Bratislava - Petržalka. elektronické podanic
doručené dňa 10.5.2018

R predloženému ozmimeniu o strategickom dokumente ..Zmenv a doplnk 2018 ŮPN Spišská Nová
Ves máme nasledovné pripomienky

1. Ziadame podrobne rozpracovať v texto ej aj aflckej časti dopravné napoienie. ako aj
celková organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
prislušnrni normami STN a Teclmickými podmienkami TP 09‘2008 ‚TP 10‘2008.

2. Ziadame doplulť dopravno — kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102. SIN 73 6101. Technické podmienky TP 10J2010 ‚ Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) puc
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniF širšie
vzFahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území. z jej súčasného stavu
a aj z konccpčných materiálov mesta zaohcrajúcich sa vvojom dopravy v budúcnosti (20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

3. Ziadarne overiť obsluhu územia verejnou hronwdnou dopravou; prislušná zastávka
hromadnej dopravy bola maximálne v 5-rninútovei pešej dostupnosti.

4. Ziadame overiF výpočet potrebného počtu parkovacích rniest v súlade s aktuálnyrn znenim
príslušnej normy SIN 73 6110.

5. Podfa ustanovenia 2 zákona č. 135/1961 Zh. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú. rekonštruujů, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky. s konccpciou rozvoja
dopravy a vzhfadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem. technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre.

6. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a mé spevnené
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby ‚ ktoré zabezpečia minimálne 80%
podiel priesakovej plochy preukázatcFne zadržania minimálne 8 I vod)7m2 po dobu prvých
15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď inforrnačný materiál Národnej
recvklačnej aentúrv SR Tieto materiály splňajú technické predpis definované v
predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica
- vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
- kamenivo Fr. 0-4 trA
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreb hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo Fr. 0-4, trA
- hutnené drvené kamenivo tř. 0-63. tr.A
- \ýstužná geomreža

7. Ziadame spracovať Dokument starostlivosti o dreviny a Dokument miestneho územného
systému ekologickej stability podľa 69 ods.1 písm. g zákona OPK č.543/2002 Z.z. a ich
zapracovanie ako súčasti záváznej časti predrnetného strategického dokumentu.

8. Ziadame dösledne uplatňovaF strategický dokument Slovenskej republiky ‘Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepdaziivé dósledky zmeny klimy“ schválený uznesenim
vlády SR č. 148/2014, zktorých uvádzame charakteristiku najdóležitejších opatrení, ktoréje
navrhovateľ v zmysle 3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do
projektovej dokumentácie zámeru.
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Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v
sidlach mDstského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelná

kapacitu. To spósohuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredi. Na zvvšovanie teploty má \p]\v aj
teplo uvoiňované z priemx selných procesov. spaYo acích motoro\ v doprave a v) kurovania

obytných budov. Spotu pósobenirn týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujů vzduchové vrstvy a spolu s prítornnosťou kondenzačných jadier napomáhajů

zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okotitej krajiiw. V ročnom priemere predstavuic tento
rozdiel 5 až 10 %. V dósledku zvÝšenej oblačnosti sa zvYšuje aj množstvo zrúžok, avšak z dĎvodu.

že v urhamzovanom pwstredí nepriepusrné povrchy zaberajú vysoký percentuáLnv podiel. je
prirodzen kotobeh vody značne ovptyvnen a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na
hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a mčže zásadne negatívne ovplvvňovať aj
prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priFahlorn povodí.

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: Zahezpečiť zvvšovanie podielu

vegetácie a vodných prvkov v sídlach. osohitne v zastavanch centrách miest • Zabezpečiť a
podporovať zarnedzovanie prí!išného prehrievania stavieb. napríklad vhodnou orientáciou stavby k
svetovym stranám. tepelná izo[áciu. tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a
využivať \egetáciu. svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a ener1etické technotógie. materiály a int‘raštruktúra
prispósobené rneniacim sa klimatickým podrnienkam • Zahezpečiť prispósobenie výberu drevmn pre
výsadbu v sidlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komptexný systém plóch
zelene v sídle v prepojení do kontaktných hranic sídla a do priľahtej krajiny

Opatrenia voči častejšicmu výskytu silných vctrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať
implementúciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrotamov, živých plotov,
aplikáciu prenosných zábran

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovat‘ a zabezpcčiť opatovné využívanie
daždovej a odpadovej vody

Opatrenia voči častejšienzu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovat‘ z\ýšenie
retenčnej kapacit)- územia pomocou hydrotechnických opatreni. navrhnutých ohľaduplne k
životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabczpečiť a podporovať
zvýšenie inflltračnej kapacity územia diverziflkovanirn štruktúry krajinnej pokrývky s vrazn5m
zastúpením vsakovacích pn-kov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrcho
a vytvárania nových nepriepustných plóch na urbanizovaných pódach v intraviláne obcí zabezpečiť
a podporovat‘ zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a iníittráciu dažd‘ových vöd v sídlach.
osobitne v zastavaných centrách miest Zabezpečiť a podporovat‘ renaturáciu a ochranu tokov a
mokradi
9. Nakladanie s vodami, zahezpeČenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komptexná a systematická Činnosť: v zmyste 3 ods. 4 až 5 zákona
OPK č.543,2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spósob ako sa daná problematika vyrieši je na
rozhodnuté navrhovatel‘a. musí však splňať isté kvalitatívne aj technické parametre. viac k tejto
téme napr.: lmp:U .uzeIunepbn\ k‘,kun nakhdLniL—,—\ klWfli—/_J1tfl rChiveh.Ú—tk1Lt1ku—\ —

I Ct LIC h.
10. Opatrenia podfa bodu 8 a 9 tohto vyjadrenia žiadame zapracovať do záväznej časti predmetného
strategického dokumentu.
11. Ziadamc dósledne uplatňovat‘ a zapracovat‘ Program odpadového hospodárstva SR do záväznej

časti predmetného strategického dokumentu.
12. Ziadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu: v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiesrnenie zberných nádob osobitne pre zber:

komunátneho zmesového odpadu označeného Čiernou farbou.
kovov označeného Červenou farbou
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papiera označeného modrou Yarbou
skla označeného zelenou Yarbou
plastov označeného žitou farbou
bio-odpadu ozna1cného hnedého Yarbou

13. Ziadame. aby súčastou verejinch priestorov a architektonického stvámenie erejnch
priestorov v podoh fasády.. eXwriérov a spoločnch interiéroých prvkov bob aj nehnuzeľně
urneieckě dielo ncoddeliteľné od samotnej stavby (socha. plastika. reliéf. fontána a pod.). Tmto sa
dosiahne budovanie sociáineho. kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre daná lokalitu a
mesto. ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj rnarketingovo.
14. Ziadarne dósledne dodržiavaf zákon o ochranc poľnohospodárskej pöd> č.220‘2004 Z.z.
15. Ziadamc ovent‘ bonitu zaheraných poľnohospodárskvch pód a predložif odóvodncnie
nevyhnutnosti takéhoto záberu.

Vzhľadom na uvedené požadujeme. aby pripomienk z tohto stanoviska boll zohľadnené a v
zmysle 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovani strategického dokumentu
..Zmeny a dopinky 2018 Uzemného plánu mesta Spišská Nová Ver podfa tohto zákona; v takomto
prípade žiadarne naše pripomienkv v podrnienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisfovacieho konania
o ďalšom neposudzovani vplyvov strategického dokumentu ..Zmeny a dopinky 2018 Uzemněho
plánu mesta Spišská Nová Ves“ na životné prostredie podľa zákona ElA. žiadarne zapracovanie
jednotlivě bodov nášho vyjadrenia do záváznej času strategického dokumentu a toto zapracovanie
určit‘ ako podmienku vydaného rozhodnutia.
Rozhodnuúe ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmvsle *25a Správneho poriadku a 17 ods. I

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia geológic a prirodných zdrojov, Odbor štátnej
eo1ogickej správy, stanovisko č. 2395/2018-5.3 26882/2018 zo dňa 15.05.2018

Ako dotknutý orgán vydal nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves sa nachádzajú vyhradené ložiská pre
sadrovec. anhydrid, tehliarske suroviny. medené rudy, uránové rudy. stavebný kameň.

2. Podľa 15 ods, I banského zákona sú orgány úzernného plánovania aspracovatelia
úzernnopiánovacej dokumentácie povinni pri územnoplánovacej činnosti vychádzaf
z podkladov o zistenýcb a predpokladanch vvhradených ložiskách a sú povinní navrhovať
riešenia. ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstvo a ďalšich verejných
záujmov najvýhodnej šie.

3. Ministerstvo požaduje dodržaf ustanovenia 18 a 19 banského zákona tak. aby bola
zabezpcčná ochrana vyhradených ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania
a podľa 17 ods. 5 a 26 ods.3 banského zákona vyznačif hranice chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentáci i.

4. Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika. Stredné až vysoké
radónové riziko móže negativne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

5. V predmetnom území sú zaregistrované svahové deformácie — východne od intravilánu
mesta sa svahoch údolia ricky Hornád. Informácie o zmapovaných a zaregistrovaných
svahových deformáciách sú na vebových stránkach http:\.apl.geology.sk/gcofondĺzosuvy

a http:\apl.geology.sk:atlassd.

6. informácic o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozicií na webovej stránke
Státneho geologického ústavu Dionýza Stára — aplikácia Atlas geotermálnej energie.
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7. Podľa 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vvmeizuje ako riziká stavebného
vvužitiLl úzernia;

- výskyt potenciálnvch zosuvov — vhodnosť a podmienky tavebného vvužitia územia
s v‘skytom potenciálnvch zosuvov je potrehné zosúladiť a overit
inžinierskoeologickrn prieskumom a v územnoplánovacej dokumentácii zohFadniť
výsledky.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán
vydal stanoviská za jednotlivé zložky životného prostredia

a) úsek ochrany ovzdušia, stanovisko Č. OU_SN_OSZP20I80066162 zo dňa 7.05.2018
Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia k predřoženému oznámeniu o stratcgickom dokumente nemá
žiadne pripomienky.

b) úsek štátnej vodnej sprún, vvjadrenie Č. OU-SN-OSZP-2018/007613 zo dňa 23.05.2018
Z hUadiska ochrany vodných pomerov v zmysle * 28 zákona NR SR Č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR Č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
súhlasí s predloženýrn návrhom a nemá pripomienk.

c) úsek odpadového hospodúrsb‘a, stanovisko Č. OU-SN-OSZP-2018!007607-2 zo dňa
4.6.2018
K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska záujmov sledovaných štátnoti
správou odpadového hospodársva nemá námientkv.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko č. OU-KE-OSZPI
2018/026277 Zo dňa 17.05.2W 8

Ako dotknutý orgán vydal nasledovné stanovisko za úsek ochrany prírody a krajiny

Predmetné zmeny úzcmnoptánovacej dokurnentácie sú lokalizované v území s prvým stupňom
ochrany v zmysle zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znení neskorších
predp isov.

Rozšírenie skládky zaberá nové, doteraz eXistujúcou skládkou nezasiahnuté plochy, na časti ktorých
sa nachádzajú Ibrmácie mimolesnej drevinovej vegetácie na antropogénnych štrukúrach a biotopy
európskeho významu Lkl v pomerne dobrom stave. najmä v posledných rokoch pravidelne kosené
a udržiavané. Z pomerne kompaktného bloku týchto hiotopov o výmere cca 12 ha priliehajúceho
k terajšej skládke. návrh rozšírenia zaberá 1,9 ha.

Na základe vyššie uvedeného dotknutý orgán nepredpokladá. že predmetná zmena by mala
predstavovať významný negatívny vplyv na životné prostredie. a preto nepožaduje strategický
dokument posudzovať podľa zákona č. 2412006 Z. z.

Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, stanovisko ů.

HZP-3121!931/2018-3132!2018 zodňa 17.0511.2018

Oznámenie o strategickom dokumente ..Zmeny a dopInky 2018 Územného plánu mesta Spišská
Nová Ver nic je v rozpore s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia
ustanovenými zákonom Č. 3 55/2007 Z. z. o ochrane. podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov. Regionálnv úrad verejného
zdravotnictva pri realizácii požaduje zLIbezpcčiť. aby počas prevádzkv holi hladiny prachu, zápachu.
hluku a vihrácii v pracovnom a životnom prostredí čo najnižšie a aby prevádzkou nehola zhoršená
kvalita životného prosuedia a zdravia oh\vateľov žijúcich vjel blizkosi.

Úrad Košického samosprávneho kraja, smnovisko Č. 42920lSORRCPŽP!l5532 20 dňa
18.5.2018

Žiada rešpekto anie nadradenej územnoplánovacej dokumentácie tj. Zmie: a doplnkov ÚPN
\TUC Košického kraja. ktoré holi schválené Zaswpiteľstvom KSK v roku 2017. V pdpade ak budú
jednotlivé navrlmuté stavby a činnosti podliehať posudzovaniu vplvov na životné prostrcdie. žiada
tieto konkrétne zámer posúdiť v súlade so zákonom Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

na životné prostredie a zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.
Urad Košického samosprávneho kraja za dodržania uvedených podmienok súhlasí s navrhovaným
strategickým dokumentom.

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, stanovisko Č. 386-W57/2018 zo dňa 22.5.2018

Ako dotknutý orgán po preštudovaní oznámenia o stratcgickom dokumente nemá pripomienkv
a námietky k návrhu zadania .‚Zmeny a dopinky 2018 Uzemného piánu mesta Spišská Nová \‘es
v katastrálnom území Spišská Nová Ves,

Krajský pamiatkovt úrad Košice, stanovisko Č. KPU-201 8!9085-4/4079S1ZD,K1,FFF zo dňa
24.5.2018

Oznámenie o strategickom dokumente ..Zrneny a dopinky 2018 Uzemného plánu mesta Spišská
Nová Ves“ na základe súčasného stavu poznania kultúmo-historických hodnót územia mesta
Spišská Nová Ves dotknutý orgán z hľadiska ochrany pamiatkového Fondu nepožaduje, aby bol
predložený dokument posudzovaný podľn zákona č. 24ĺ2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V dotknutorn území rozšírenia skládky odpadu je vysoká pravdepodobnosť výskytu
archeologických nálezov a nálezísk. Severne od skládky sa evidujú archeologické nálezy
v lokalitách Pod Kúd/ovconz Ĺ. Poct Kůdlovcom If, Pod skalou :a Honuidom. s doložený-m
osídlením od miadšej doby bronzovej, rimskej až po stredovek.
K stavebným zámerom na dotknutých plochách je potrebné nevyhnutne vyžiadať si vyjadrenie
Krajského pamiatkového úradu Košice. ktorý v aktuálnom čase a na základe rozsahu
projektovaných zmien územia posúdi nevyhnutnosť vykonania pamiatkového archeologického
výskumu — v priebehu výstavby alebo v predstihu.

Dopravný úrad, M. R. Štefánika, Bratislava, stanovisko Č. 12663!2018!ROP-002!19726 Zo dňa
21.5 .20 18

Dopravný úrad, ako dotkiutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva k oznámeniu
o strategickom dokumente ..Zmeny adoplnk 2018 Uzemného plánu mesta Spišská Nová Ves‘
nemá pripomienkv za predpokladu rešpektovania ochranných pásiem Letiska Spišská Nová Ves.
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Sloienský vodohospodársky pdnik, š.p., odštepný závod Košice, stano\ isko Č. 2369 2018.2 ZO

dňa 23 .5 .2018

K oznámeniu o stratetzickom dukumente ..Zmeny a dopinky 2018 Územného plánu mesta Spišská

Nová Ves“ nemá žiadne priporninkv.

Obec Lieskovany, stanovisko č. 70201$ zo dňa 22.5.2018

Ako dotknutá obec so sídloni v Lieskovanoch Č. 50 v zastúpení starostu
nepožaduje strategický dokument ..Zmeny a dopinky 2018 Uzemného plánu
Ves“ posudzovať.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy ti pozemnch komunikácií, stanovisko

Č. OU-SN-OCDPK-201$‘00731Q Zo dňa 25.05.2018

Ako cestný správny orgán pre cesty 11/533. 11/536 a 111 3244, 111/3248. 111/3250 v kú. Spišská Nová

Ves k predmetnému oznámeniu o stratcgickom dokumente z pohfadu ich záujmov nemá námietky

za podmienok:
rozvojové zámery obce budú v súiade s návrhmi, cierrni a prioritami programu rozvoja

Košického samosprávneho kraja.

aktivit. ako aj pri prípadných uvažovaných
miestnych komunikácií požadujeme. aby leh

cestnú sleť a bob prevedené v súlacic s cestným
bota v súlade s STN 736110,

chodnikov.
pásma dest

• rešpektovať a zohFadnif prípadné ďalšie požiadavky tunajšieho úradu, OR PZ — ODI

Spišská Nová Ves a správcu dotknutej komunikácie,

• upozorňujeme na vydané rozhodnutie MDVRR SR o usporiadaní cestnej siete, účinné od

06.05.2015, ktorým sa v cestnej sjeti preČíslovali cesty 111. triedy na území SR novými

štvorcifemými číslami.

Mesto Spišská Nová Ves listom oznámila, že ako dotknutá obec v zmvsle 6 ods. 5 zákona č.

24/2006 Z. z. o posudzovaní vpivvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť o oznámení o strategickom

dokumente na meste a tiež zverejnenim na webovej stránke mesta po dobu zákonom určenej lehoty.

Mesto Spišská Nová Ves prerokovala zmeny a dopinky v zmysle ustanovení 22 stavebného

zákona dňa 2.5.2018 na Mestskom úrad v Spišskej Novej Vsi,

VerenosC sa počas zisťovacieho konania k oznámeniu o strategickom dokumente osobitne

vyjadriia — Združenie domových samospráv, Bratislava — Petržalka.

obce
mesta

Pavla Hraška
Spisska ?‘.ova

• v sůvislosti s rozširovanim ekonomických
nových resp. rekonštrukciách exisnjúcich
dopravné napojenie rešpektovalo jstvujúcu
zákonom a výstavba micstnych komunikácií

• pri riešení parkovacích piöch. vjazdov, pripojeni na cestu III. triedy.
autobusových zastávok. cestnej zelene a prípadnom zásahu do ochranného

postupovať v súlade s platnými ustanoveniami cestného a stavebného zákona.



strana9 rozhodnuth Č. OU-SN-OSZP-20 18 00636Q zo dňa ti .06,2018

Vvjadrenie príslušného orgánu

Zo stanovísk zainteresovaných orgánov nv plynul predpoklad očakávaných vplyvov strLlegickcao

dokumentu .Znwnv a dopinky :018 Územného plánu mesta Spišská Nová \‘er na životné prostrcdie
takého významu. aby vznicslí pužiadavku na ďa(šie posudzovame strategického dokume:nu.
Pripomienkv. ktoré vyplynuli v rámci zisťovacieho konania zo stanovísk k oznámeniu sú zahrnuté
v závere tohto rozhodnutia a je poirehné zohFadniť ich v ďalšom procese konania o schváleni

strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Z á v e r

OÚ Spišská Nová Ves v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaný strategický dokumcnt

Z hFadiska povahy a rozsahu. miesta vykonávania strategického dokumentu, najmá jeho únosného
zaťaženia a ochranu poskytovaná podľa osobitných predpisov. významu očakávaných vplyvo ‚na
životné prostredie a zdravic obvvatefstva. súladu s úzcmnoplánovacou dokumentácíou VL‘C

Košického kraja.

OÚ Spišská Nová Ves pri rozhodovaní prihliadal prevažne na kladné stanoviská doručené

k oznámernu o strategickom dokumente od zainteresovaných subjektov.

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované podstatnejšie vplyvy na životné

prostredie. Ncgatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateFstva. chránené územia sa neprcdpokladajú.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k

navrhovanému strategickému dokumentu. ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaFovania

navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov

1. Rešpektovať nadradenú dokumentáciu Územný plán veľkého územného celku Košického

kraia UPN VLTC ajeho Zmeny a dopinky schválené ZastupiteFstvom KSK v roku 2017.

2. V súvislosti s rozširovaním ekonomických aktivit, ako aj pri pripadných uvažovanych

nových resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych komunikácii požadujeme. aby ich

dopravné napojenie rešpektovalo jestvujúcu cestnú sieť a bob prevedené v súladc s cestným

zákonom a výstavba miestnych komunikácií bola v súlade s STN 7361 10,

3. Pri riešení parkovacích plĎch. vjazdov, pripojení na cestu III. triedy, chodníkov.

autobusových zastávok. cestnej zelcnc a pripadnom zásahu do ochranného pásma ciest

postupovať v súlade s platnými ustanoveniami cestného a stavebného zákona,

1. Rešpektovať a zohľadniť prípadné ďalšie požiadavky tunajšieho úradu. OR PZ — ODI

Spišská Nová Ves a správcu dotknutej komunikácie. upozorňujeme na vydané rozhodnutie

MDVRR SR o usporiadaní cestnej siete. účinné od 06.05.2015, ktorým sa v ccstnej sieti

prečíslovali cesty III. triedy na území SR novými štvorcifernými čislami.

5. Zabezpečiť, aby počas prevádzky boli hladiny prachu, zápachu. hluku a vibrácií
v pracovnom a životnom prostredi čo najnižšie a aby prevádzkou nebola zhoršená kvalita
životného prostredia a zdravia obyvateľov žijúcich v jej blízkosti.

6. Rešpektovať ochranné pásma Letiska Spišská Nová Ves.
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Doručí sa

Ohstaráv ateľ:

I. Nlsto SpišskáNová Ves. Radničně námestie 7,05201 SpišskáNová Ves

Dotknuté orgány:

L Ministerstvo ŽP SR. odb. šLeologickej Správy. Nám. Ľ.Štúra 1.81235 Bratislava
2. Ministerstvo ZP SR. odb. posudzovania vplvvov na ŽP. Nám. E.Stúra 1, 81235

BratisLava
3. Dopravn úrad SR. úsek letísk a leteckých zariadeni, Letisko NI.R.Stefánika. 823 05

Bratislava
4. Okresn úrad Košice, Komenského 52. 041 26 Košice

- odb. výstavby a byt. politiky.
- odb. starostlivosti o ZP. OPaK
- odb, opravných prosiriedkov. ochrana PP

5. Urad Košického samosprávneho kraja. Nárnestie maratónu micru Č.). Košice
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves. Stefánikovo nám. 5. 052 01 Spišská Nová Ves

- odbor starosUivosti o ŽP.
-odbor cestnej dopravy a pozernných komunikácii
-odbor pozemkový a lesný

7. Regionátny úrad verejného zdravotnictva. Mickiewiczova 6,052 01 Spišská Nová Ves.
S.Krajský pamiatkový úrad Košice. Hlavná 23 ‚040 01 Košice,
9. SOP SR, Správa NP Slovenský raj. Stefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves,
10. Zeleznice SR. odb. rozvoja, Klemensova 8,813 61 Bratislava.
II. Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1. 052 01 Spišská Nová

Ves,
12. Slovenský vodohospodársky podnik. šp.. OZ Povodie Bodrogu a Hornádu, závod

Košice, Dumbierska 14, 04001 Košice

Dotknutá obec:

1. Obec Lieskovany, Lieskovany 50,05321 Lieskovany

Dotknutá verejnosť:

1. Združenie domových samospráv. P.O.Box 218. 850 00 Bratislava — Petržalka


