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•• MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

c ‘Z/ĺ
Spišská Nová Ves, 18.9. 2018

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

dňa 26. 09. 2018

PREDMET: Návrh Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta
Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II.

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Spracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci odd. ÚPaSP
Ing. Anna da Cruz, samostatná odborná referentka

Prerokované: Kolégium primátora, Komisia pre komunálny rozvoj

Dóvod predloženia: 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len

„stavebný zákon“),
4 ods. 3 písm. j), 5 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR Č. 369/ 1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších

Prizvaný: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 OlSpišská Nová Ves

ARCH.EKO s.r.o., Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica

Ing. arch. IubosIava Vlčková, Česká 6, 040 01 Košice

Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľswo v Spišskej Novej Vsi

1. bene na vedomie

a] informatívnu správu o postupe prerokovania Zmien a doplnkov 2018 Územného
plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník 11., vypracovanú odborne



spösobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD podia 5 2a
stavebného zákona Ing. arch. Euboslavou Vlčkovou [reg. č.278),

b) výsiedok preskúmania Zmien a doplnkov 2018 Územného piánu mesta Spišská
Nová Ves, lokalita Kúdelník II., Okresným úradom v Košiciach, Odbor výstavy
a bytovej politiky, Oddelenie úzernného plánovania podľa 5 25 stavebného zákona.

2. súhlasí

s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania Zmien a doplnkov 2018
územného piánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II., podľa 5 22 stavebného
zákona.

3. schvaFuje

podľa 5 27 ods. 3 stavebného zákona a podVa 5 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorškh predpisov Zmeny a dopinky 2018 Územného
piánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II.

4. uznášasana

Dodatku č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu Č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves.

5. ukladú

a] vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 5/2018 R Všeobecne záváznému nariadeniu
Č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves najmenej na 15 dní

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa
T: do 28.9. 2018

b) zverejniť záváznú časť Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská
Nová Ves, lokalita KúdeIník II. na úradnej tabuli mesta najmenej na 30 dní, ako aj
mým obvyklým spósobom v súlade s5 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona,

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa
T; do 30. 10. 2018

c) zverejniť vydané znenie Dodatku č.5/2010 R Všeobecne záváznému nariadeniu
Č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná čast‘ Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves na webovom sídle mesta,

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa
T: do 30. 10. 2018
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d) doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová 

Ves, lokalita Kúdelník II. dotknutým orgánom v súlade s § 27 ods. 4 písm. b) 

stavebného zákona, 

 

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa  

T: do 30. 10. 2018 

 

e) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová 

Ves, lokalita Kúdelník II. registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a 

spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

 

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa 

 T: do 30. 10. 2018 

 

f) označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská 

Nová Ves, lokalita Kúdelník II. schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods.1 

stavebného zákona, 

 

Z: Ing. arch. Ľuboslava Vlčková 

T: do 15. 10. 2018  

 

g) uložiť Zmeny a doplnky 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita 

Kúdelník II. na Mestskom úrade, Oddelení územného plánovania a stavebného 

poriadku a na Okresnom úrade v Košiciach, Odbor výstavby a bytovej politiky, 

Oddelenie územného plánovania v súlade s § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona 

 

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa  

T: do 28. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 
  



 

Návrh Zmien a doplnkov 2018 

Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II. 
 

 Mesto Spišská Nová Ves, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, ako 

orgán územného plánovania, zabezpečilo obstarávanie návrhu Zmien a doplnkov (ďalej len 

„ZaD“) 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II v súlade 

s uznesením mestského zastupiteľstva č. 338/2017 z 13. 07. 2018. Územnoplánovacia 

dokumentácia ZaD 2018, lokalita Kúdelník II. je spracovaná na základe požiadavky 

potenciálneho investora Branter Nova s.r.o., Spišská Nová Ves. Opiera sa o výsledky Štúdie 

realizovateľnosti rozšírenia skládky (spracovateľ DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Bratislava, február 

2017), ktorá preukázala opodstatnenosť a vhodnosť jej rozšírenia a o následne spracovaný 

Zámer činnosti posudzovanej podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. z hľadiska vplyvov na 

životné prostredie/Stavba: Spišská Nová Ves – regionálna skládka odpadov Kúdelník II. 

rozšírenie skládky odpadov – 4. a 5. etapa (DEPONIA SYSTÉM s.r.o., Bratislava, september 

2017). 

 Spracovateľom návrhu ZaD 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita 

Kúdelník II. je ARCH.EKO s.r.o., Banská Bystrica, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie 

v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) je Ing. arch. Ľuboslava 

Vlčková. 

 Návrh ZaD 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves bol prerokovaný s orgánmi 

štátnej správy, samosprávy, organizáciami, správcami inžinierskych sietí a verejnosťou dňa 

02. 05. 2018 na mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi. Oprávnené pripomienky k riešeniu boli 

v zmysle vyhodnotenia pripomienok v čistopise územnoplánovacej dokumentácie zohľadnené. 

 Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 27 a § 30 stavebného zákona stanovuje na základe 

územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2018 Územného plánu mesta Spišská 

Nová Ves, lokalita Kúdelník II.“ zásady a regulatívy, ktoré je potrebné dodržať pri územnom 

rozvoji mesta Spišská Nová Ves a ktoré po schválení územnoplánovacej dokumentácie ZaD 

2018 Územného plánu mesta nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov  budú vyhlásené 

Dodatkom č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves. Na prijatie Dodatku č. 5/2018 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Spišská nová Ves je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

 Okresný úrad v Košiciach, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného 

plánovania podľa ustanovení § 25 ods. 4) stavebného zákona preskúmal súlad návrhu ZaD 

2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II., vydal súhlas s týmto 

návrhom č.OU-KE-OVBP1-2018/040432 zo dňa 18. 9. 2018 a odporúča MsZ v Spišskej Novej 

Vsi, aby v súlade s  § 31 ods. 1 stavebného zákona schválilo predložený návrh zmien 

a doplnkov územného plánu mesta a v súlade s § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlásilo 

záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie všeobecne záväzným nariadením mesta.  

 Zmeny a doplnky 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves riešia jednu zmenu vo 

funkčnom využití územia v lokalite Kúdelník II.  – rozšírenie skládky odpadov 4. a 5. etapa. 
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Prílohy: 

č. 1 Informatívna správa o priebehu,  postupe obstarávania a prerokovania  Zmien a 

doplnkov 2018, Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II. 

č. 2 Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves + dôvodová správa 

č. 3 Schéma záväzných častí  riešenia a verejnoprospešných stavieb 

č. 4 Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania ZaD 2018 ÚPN mesta Sp. Nová Ves 



 

Príloha č. 1 

Informatívna správa  
o postupe obstarávania a prerokovania 

Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves,  
lokalita Kúdelník II. 

 

 

Spracovateľom Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, 

lokalita Kúdelník II., je ARCH.EKO s.r.o., Banská Bystrica. Odborne spôsobilá osoba na 

obstarávanie v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Ľuboslava Vlčková, registračné č. 278. 

Spracovanie ZaD 2018 ÚPN mesta v lokalite Kúdelník II. vyplynulo zo zámerov na rozšírenie 

regionálnej skládky odpadov vo 4. a 5. etape. Pri ich obstarávaní sa postupovalo primerane 

podľa ustanovení § 22 až 28 stavebného zákona.  

Oznámenie o vypracovaní a prerokovaní ZaD 2018 Územného plánu mesta Spišská 

Nová Ves spolu s dokumentáciou bolo podľa § 19b ods. 1 bod a) stavebného zákona 

zverejnené od 17.4.2018 do 17.5.2018 na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta. 

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

v znení neskorších predpisov bolo vypracované oznámenie o strategickom dokumente. 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. 

OU-SN-OSZP-2018/006369 zo dňa 11.6.2018 o tom, že predložená dokumentácia Zmien a 

doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves sa nebude posudzovať podľa 

uvedeného zákona.  

Návrh zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves v lokalite 

Kúdelník II. bol podľa § 22 stavebného zákona prerokovaný s orgánmi štátnej správy, 

samosprávy, organizáciami, správcami inžinierskych sietí a verejnosťou dňa 2. 5. 2018.  

 Návrh ZaD 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves bol k  nahliadnutiu na 

oddelení územného plánovania a SP MsÚ Spišská Nová Ves a na web stránke mesta Spišská 

Nová Ves s uvedením termínu podávania pripomienok. Všetky pripomienky z prerokovania 

boli vyhodnotené a zapracované do čistopisu dokumentácie.  

K návrhu odňatia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely udelil 

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov súhlas podľa § 13 zákona 220/2004 Z. z. 

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pod č. OU-KE-00P6-2018/032956 z 15.8.2018. 
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Príloha č. 2 

Dodatok č. 5/2018  

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  

mesta Spišská Nová Ves 
 

 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 

ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov vydáva 

 

dodatok č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves 

 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

Tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „Dodatok“) vyhlasuje záväznú časť Zmien 

a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II., jeho funkčné a 

priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy, limity využitia územia v územnom rozsahu podľa 

textovej a grafickej časti a je záväzným podkladom pre rozhodovanie v celom riešenom území. 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 
§ 2 

Záväzná časť 
 

 1. Záväznou časťou Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, 

lokalita Kúdelník II. sú: 

a) zásady a regulatívy pre územný rozvoj, vrátane vymedzenia verejnoprospešných stavieb, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nariadenia a tvoria prílohu č. 1 (A/III Zásady a regulatívy 

územného rozvoja - textová časť) tohto nariadenia, 

b) funkčné využitie územia podľa výkresu č. 2 (Komplexný urbanistický návrh/ mapa 

funkčných plôch/ výkres riešenia verejného dopravného vybavenia/ výkres ochrany prírody 

a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES) Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta 

Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia 

a tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia, 

c) zásady riešenia technickej infraštruktúry podľa výkresu č. 4 (Návrh technickej 

infraštruktúry) Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita 

Kúdelník II., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a tvoria prílohu č. 3 tohto 

nariadenia, 



 

d) verejnoprospešné stavby sú vymedzené v schéme záväzných častí a verejnoprospešných 

stavieb, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia a tvorí prílohu č. 4 tohto 

nariadenia. 

 

 2. Stavby a opatrenia uvedené v § 2 ods.1 písm. d) tohto Dodatku k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves 

sú verejnoprospešného charakteru a na ich uskutočnenie možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť 

rozhodnutím vo vyvlastňovacom konaní. 
 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 3 

Spoločné ustanovenia 
 

Na právne pomery neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú platné 

právne normy Slovenskej republiky. 

 

 

§ 4 

Uloženie ÚPN 
 

 Úplné znenie Dodatku č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves vrátane príloh špecifikovaných 

v § 2 bod 1 písm. a) - d) je uložený na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku a na Okresnom úrade v Košiciach, odbor výstavby a bytovej 

politiky.
1
 

 

 

§ 5 

Účinnosť nariadenia 
 

  1. Návrh Dodatku č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves bol vyvesený na úradnej tabuli 

a internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 11. 9. 2018. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Dodatku č. 5/2018 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

mesta Spišská Nová Ves na zasadnutí dňa ................., pod č. ...../2018; Dodatok č. 5/2018 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

mesta Spišská Nová Ves bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa ....................... a nadobúda 

účinnosť dňom ......................... 

 

 

Prílohy:  

č. 1 -  A/III Regulatívy územného rozvoja -textová časť 

č. 2 -  výkres č. 2 Komplexný urbanistický návrh/ mapa funkčných plôch 

                                                      
1
 §28 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 
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č. 3 -  výkres č. 4 Návrh technickej infraštruktúry 

č. 4 -  schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              PhDr. Ján Volný, PhD. 
                                                                 primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 

 
Dodatok č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves 
 

 Mesto Spišská Nová Ves z dôvodu vypracovania návrhu Zmien a doplnkov 2018 

Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II. a ukončenia prerokovania tejto 

územnoplánovacej dokumentácie v súlade s § 4 ods. 3 psím. j) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) vydáva Dodatok č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, 

ktorým sa vyhladuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves.  

 Návrh Dodatku č. 5/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2000, ktorým sa 

vyhladuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Nová Ves bol zverejnený na úradnej 

tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu  od 11. 09. 2018 do 

25. 09. 2018 v súlade s § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. K návrhu neboli podané žiadne 

pripomienky. 

 

 

 

http://www.spisskanovaves.eu/


 

Príloha č. 3 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
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Príloha č. 4 

Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania ZaD 2018 Územného plánu 

mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II. 
Prerokovanie 17. 4. 2018 – 17. 5. 2018 

Organizácia Požiadavky z hľadiska návrhu riešenia 
Vyhodnotenie 
požiadaviek 

1. 
Hydromeliorácie, š.p. 
Vrakunská 29,  
825 63 Bratislava 
č.j. 2197-2/120/2018 
z 25.4.2018 

 
■ na riešenej lokalite neevidujú žiadne 
hydromelioračné zariadenia v správe 
Hydromeliorácie, š.p. 

 
vzaté na vedomie 

2. 
Okresné riaditeľstvo 
hasičského a záchr. zboru 
Brezová 30, 052 01 Spišská 
Nová Ves 
č.j. OR HZ-SN1-456-001/2018 
z 26.4.2018 

 
■ bez pripomienok 
■ v prípade realizácie novej výstavby požiadavka 
zabezpečiť pre stavby vodu na hasenie požiarov v 
zmysle vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a prístupové 
komunikácie na zásah v súlade s §82 vyhl. MV SR 
č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 

 
vzaté na vedomie 
 
akceptuje sa v projektovej 
dokumentácii stavby 

3. 
Okresný úrad Košice 
odb. starostl. o ŽP, OPaK 
Komenského 52 
041 26 Košice 
č.j. OU-KE-OSZP1-2018/023285 
z 24:4.2018 
 

 
■ predmetné zmeny ÚPN sú lokalizované v území s 
prvým st. ochrany v zmysle zákona a netýkajú sa 
žiadneho z území patriacich do európskej sústavy 
NATURA 2000 ani chránených území z národnej 
sústavy osobitne chránených častí prírody. Z 
hľadiska ochrany prírody a krajiny nemajú k návrhu 
ZaD 2018 námietky 
 

 
vzaté na vedomie 

4. 
Podtatranská vodárenská 
spol., a.s., Hraničná 622/17 
058 89 Poprad 
č.j. 973/2018/258/IS/16 
z 23.4.2018 

 
■ súhlasné stanovisko 
■ požiadavka zapracovať nasledovné pripomienky: 
1. vodovody a kanalizácie uviesť v zozname VPS 
2. dodržať OP vodovodu a kanalizácie (1,5 m na 
obidve strany pri priemere do 500 mm a 2,5m pri 
priemere nad 500 mm). V prípade nedodržania OP 
požadujú preloženie verejného vodovodu a 
kanalizácie na náklady investora 
3. v okolí OP vynechať voľný neoplotený 
manipulačný priestor 
4.v ÚPN definovať trasy verej. vodovodu a 
kanalizácie, ktoré nesmú byť v budúcnosti 
zastavané  
5. v rozvojových lokalitách je potrebné pripraviť 
rozdelenie verej. vodovodu na jednotlivé tlakové 
pásma, kanalizačnú sieť riešiť ako delenú, do verej. 
kanalizácie vypúšťať iba splaškové vody 
6. kapacity vodojemu zosúladiť s plánovaným 
rozvojom mesta 
■ podklady GIS poskytne PVS, a.s. spracovateľovi na 
základe žiadosti mesta,  
■ požiadavka PVS o zaslanie schválených ZaD v 
elektronickej podobe vo formáte DWG alebo DGN v 
súradnicovom systéme JTSK kvôli aktualizácii 
databázy GIS 
 

 
 
vzaté na vedomie 
je to uvedené v textovej a 
záväznej časti pôvodného 
ÚPN M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 akceptuje sa po schválení 
v dostupnom formáte 

5. 
Obec Lieskovany 
č.j. OcÚ 61/2018 z 26.4.2018 
 
 
 
zo dňa 27.4.2018 

 
■ nesúhlasné stanovisko s rozšírením skládky 
odpadov Kúdelník II, 4. a 5. etapy z dôvodu 
znečisťovania ovzdušia a rozfúkaných smetí až v 
dedine, v prípade rozširovania skládky navrhujú ako 
náhradu úľavu na poplatky za odvoz smetí 
■ doručené uznesenie obecného zastupiteľstva, kde 
uzn. č. 14/2018  schvaľuje súhlasné stanovisko k 
zmene ÚPN M Spišská Nová Ves o rozšírení skládky 
odpadov Kúdelník II 

 
vzaté na vedomie, 
uskutočnili sa ďalšie 
rokovania s investorom a 
zasadnutie obecného 
zastupiteľstva 
 
vzaté na vedomie 



 

6. 
Slovenská správa ciest 
Miletičova 19 
826 19 Bratislava 
č.j.SSC/6870/2018/2320/12170 
z.2.5.2018 

 
■ z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete je 
potrebné navrhované dopravné napojenia, 
prístupové komunikácie a statickú dopravu riešiť v 
zmysle platných STN a TP 
■ v textovej a grafickej časti opraviť číslo cesty 
III/5365 v zmysle nového číslovania ciest  na 
III/3244 
■ návrh zmien je potrebné odsúhlasiť s Úradom 
KSK 

 
v riešení je to akceptované 
 
 
 
akceptované  
 
 
KSK doprav. riešenie 
odsúhlasil – viď záznam zo 
dňa 17. 9. 2018. 

7. 
Ministerstvo ŽP SR 
sekcia geológie a prír. zdrojov 
Nám. Ľ.Štúra 1 
812 25 Bratislava 
č.j. 2287/2018-5.3-22132/2018 
z 11.5.2018 

 
■ v k.ú. mesta sa nachádza: 
- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská 
Huta, sadrovec (429)“ s určeným dobývacím 
priestorom (DP) pre VSK, a. s., Spišská Nová Ves,  
- výhradné ložisko „Markušovce, anhydrit (331)“ s 
určeným dobývacím priestorom pre VSK, a. s., 
Spišská Nová Ves,  

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská 
Huta, anhydrit (333)“ s určeným dobývacím 
priestorom pre VSK, a. s., Spišská Nová Ves,  

- výhradné ložisko „Markušovce, sadrovec (427)“ s 
určeným dobývacím priestorom pre VSK, a. s., 
Spišská Nová Ves,  
výhradné ložisko „Smižany – Spišská Nová Ves, 
tehliarske suroviny (579)“ s určeným chráneným 
ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím 
priestorom, ktoré nemá určenú organizáciu,  

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Gretla, 
Tisovec, stavebný kameň (539)“ s určeným 
chráneným ložiskovým územím a dobývacím 
priestorom pre VSK MINERAL, s. r. o., Košice,  

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská 
Huta, uránové rudy (56)“ s určeným chráneným 
ložiskovým územím a dobývacím priestorom, ktoré 
nemá určenú organizáciu,  

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská 
Huta, medené rudy (710)“ s určeným chráneným 
ložiskovým územím a dobývacím priestorom, ktoré 
nemá určenú organizáciu,  

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves I, anhydrit 
(833)“ s určeným chráneným ložiskovým územím, 
ktorého ochranu zabezpečuje URANPRES, spol. s r. 
o., Prešov,  
- ložisko nevyhradeného nerastu „Čierna Hora, 
stavebný kameň (4064)“, ktoré je v evidencii 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 
Bratislava,  
- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves I; anhydrit 
(833)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o 
výhradnom ložisku (OVL), ktoré je v evidencii 
URANPRES, spol. s r. o., Prešov,  

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská 
Huta, uránové rudy (56)“; na ktoré bo-lo vydané 
osvedčenie o výhradnom ložisku, ktoré nemá 
určenú organizáciu,  

- výhradné ložisko „Markušovce, anhydrit (331)“; na 
ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku, 
ktoré je v evidencii VSK, a. s., Spišská Nová Ves,  

- výhradné ložisko „Markušovce, sadrovec (427)“; 
na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom 
ložisku, ktoré je v evidencii VSK, a. s., Spišská Nová 
Ves,  

- výhradné ložisko „Spišská Nová Ves – Novoveská 
Huta, medené rudy (710)“; na ktoré bolo vydané 
osvedčenie o výhradnom ložisku, ktoré nemá 
určenú organizáciu.  
MŽP SR požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 

 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu rokovania č. 6 
banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana 
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo 
sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 
ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice CHLÚ a DP 
v ÚPD. Vzhľadom na súčasné a predpokladané 
využívanie ložísk požadujú územia v blízkosti 
CHLÚa DP nevyužívať na obytné, prípadne 
rekreačné účely.  
■ v k.ú. sú evidované staré banské diela tak, ako sú 
zobrazené na priloženej mape. MŽP SR žiada 
evidované staré banské diela vymedziť ako plochy 
vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. 
o) Vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v ÚPD   
■ v k.ú. sú evidované skládky odpadov tak, ako sú 
zobrazené na priloženej mape. MŽP SR odporúča 
uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v 
ÚPD   
■ v k.ú. sú na základe výpisu z Informačného 
systému environmentálnych záťaží evidované 
environmentálne záťaže:  
Pravdepodobná environmentálna záťaž  
1.  
Názov EZ: SN (009) / Spišská Nová Ves - 
elektrorozvodná stanica (ES 400)  
Názov lokality: elektrorozvodná stanica (ES 400)  
Druh činnosti: energetika  
Stupeň priority: EZ o strednou prioritou (K 35 - 65)  
Registrovaná ako: A Pravdepodobná 
environmentálna záťaž  
2.  
Názov EZ: SN (010) / Spišská Nová Ves - Holubnica  
Názov lokality: Holubnica  
Druh činnosti: ťažba rúd  
Stupeň priority: EZ o strednou prioritou (K 35 - 65)  
Registrovaná ako: A Pravdepodobná 
environmentálna záťaž  
Sanovaná/rekultivovaná lokalita  
1.  
Názov EZ: SN (010) / Spišská Nová Ves - 
elektrorozvodná stanica (ES 100)  
Názov lokality: elektrorozvodná stanica (ES 100)  
Druh činnosti: energetika  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná 
lokalita  
2.  
Názov EZ: SN (012) / Spišská Nová Ves - Škrobáreň  
Názov lokality: Škrobáreň  
Druh činnosti: skladovanie vykurovacích olejov  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná 
lokalita  
3.  
Názov EZ: SN (008) / Spišská Nová Ves - ČS PHM 
Harichovská cesta  
Názov lokality: ČS PHM Harichovská cesta  
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná  
4.  
Názov EZ: SN (009) / Spišská Nová Ves - ČS PHM 
Markušovská cesta  
Názov lokality: ČS PHM Markušovská cesta  
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná  
5.  
Názov EZ: SN (011) / Spišská Nová Ves - skládka KO  

 
 
 
 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Názov lokality: skládka KO  
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené  
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná  
Potvrdená environmentálna záťaž  
1.  
Názov EZ: SN (011) / Spišská Nová Ves - rušňové 
depo  
Názov lokality: rušňové depo  
Druh činnosti: železničné depo a stanica  
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)  
Registrovaná ako: A Potvrdená environmentálna 
záťaž  
Pravdepodobné environmentálne záťaže a 
environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť 
možnosti ďalšieho využitia územia.  
■ v predmetnom území sú podľa priloženej mapy 
zaregistrované svahové deformácie – 2 potenciálne 
zosuvy. Nachádzajú sa východne od intravilánu 
mesta na svahoch údolia rieky Hornád. Okolie 
registrovaných svahových deformácií je zaradené do 
rajónu potenciálne nestabilných území s priaznivou 
geologickou stavbou pre občasný vznik svahových 
deformácií.  
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 
geologického zákona povinné v textovej a grafickej 
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť 
výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade 
výsledky inžinierskogeologického prieskumu 
spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability 
svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková 
et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri 
ŠGÚDŠ. Svahové deformácie v predmetnom území 
negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 
nestabilných území pre stavebné účely.  
■ Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého 
radónového rizika, tak ako je to zobrazené na 
priloženej mape. Stredné až vysoké radónové riziko 
môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho 
využitia územia.  
■ Informácie o geotermálnej energii v predmetnom 
území sú k dispozícii na webovej stránke ŠGÚDŠ  – 
aplikácia Atlas geotermálnej energie.  
■ Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona 
ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného 
využitia územia:  
a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a 
podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť 
inžinierskogeologickým prieskumom. Orgány 
územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 
geologického zákona povinné v textovej a grafickej 
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť 
výsledky geologických prác.  
b) prítomnosť environmentálnej záťaže SN (011) 
/ Spišská Nová Ves - rušňové depo s vysokou 
prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa 
klasifikácie environmentálnej záťaže v 
Informačnom systéme environmentálnych záťaží). 
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 
s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou 
prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť 
geologickým prieskumom životného prostredia.  
c) výskyt stredného až vysokého radónového 
rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia 
územia s výskytom stredného až vysokého 
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 zákonov v znení neskorších predpisov a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
akceptované, uvedené v 
textovej, grafickej 
časti(výkres š. vzťahov) a 
záväznej časti 
 
 
 
 
vzaté na vedomie, netýka 
sa riešeného územia 
 
 
 
 
 
 
 
 riešeného územia sa týka 
iba nízke RR, 
zdokumentované vo 
výkrese š. vzťahov 
 



K bodu rokovania č. 6 
vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.  

8. 
Obvodný banský úrad 
Markušovská cesta 1 
052 01 Spišská Nová Ves 
č.j. 386-904/2018 z 10.5.2018 

 
■ bez pripomienok, po preskúmaní dostupných 
podkladov a ich porovnaní s evidenciou CHLÚ a DP 
konštatujú, že v záujmovom území skládky Kúdelník 
II. v súčasnosti nie je určený DP alebo CHLÚ 
 

 
vzaté na vedomie 

9. 
Dopravný úrad 
sekcia leteckých a navig. služieb 
Letisko M.R.Štefánika 
823 05 Bratislava 
č.j. 11518/2018/ROP-002-
P/15637 z 9.5.2018 

 
■ 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)  
 v znení neskorších predpisov, za predpokladu 
rešpektovania OP Letiska Spišská Nová Ves nemá 
pripomienky 
 

 
vzaté na vedomie 

10. 
SVP, š.p., OZ Košice 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
č.j. 1738/2018/50 zo 4.5.2018 

 
■ bez pripomienok 
■ v grafickej časti ZaD ÚPN mesta je zakreslené 
záplavové územie vodného toku Hornád (HCP 4-32-
01), ktoré vychádza z kartografickej interpretácie 
pre výstupy máp povodňového ohrozenia v mierke 
1:50 000. V súčasnosti sú v rámci projektu „Mapy 
povodňového ohrozenia a Mapy povodňového rizika 
vodných tokov Slovenska“ spracované mapy 
povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika 
s kartografickou interpretáciou v mierke 1:10000, 
ktoré holi poskytnuté mestu Spišská Nová Ves v 
roku 2015. 
Vzhľadom k tomu, že kartografická interpretácia 
máp povodňového ohrozenia v mierke 1:50 000 
je nedostatočná na vyznačenie záplavových čiar do 
územného plánu mesta požadujeme záplavovú čiaru 
pre návrhový prietok Q100 vodného toku Hornád 
zakresliť podľa máp v mierke 1:10 000. 
 

 
vzaté na vedomie 
akceptované, záplavové 
čiary vodného toku 
Hornád pre návrhový 
prietok Q100 sú 
zakreslené podľa máp 
povodňového ohrozenia v 
M 1:10 000 a doplnené do 
textovej a záväznej časti  

11. 
SPP Distribúcia, a.s. 
Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava 
č.j. 061/05/2018 z 10.5.2018 

 
■ bez pripomienok za predpokladu rešpektovania 
OP a BP plynárenských zariadení v súlade so 
záväznými právnymi predpismi 
■ umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich 
príslušenstva, ktoré sa nachádzajú neďaleko 
záujmovej lokality sú v prílohe listu. 
■ požadujú zachovať a rešpektovať OP a BP 
existujúcich plynárenských zariadení tak, ako tieto 
vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu OP a BP 
a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať 
na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky  
■ prípadnú plynofikáciu požadujú riešiť‘ koncepčne 
v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a na základe 
podmienok a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa 
siete. 
■ v prípade požiadavky na uskutočnenie preložky 
existujúcich plynárenských zariadení 
prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať‘ 
oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť‘ 
realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne 
podmienky  
■ podľa ustanovenia §79 ods. 5 a 6 a ustanovenia 
§80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v 
znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v OP 
aBP plynárenského zariadenia a vykonávať‘ činnosti 
v OP zariadenia možno len po predchádzajúcom 
súhlase 
prevádzkovateľa siete a za podmienok ním 
určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie 

 
vzaté na vedomie 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
OP v ZaD 2018 sú 
rešpektované 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
vzaté na vedomie, týka sa 
realizácie 
 
 
 
 
vzaté na vedomie, týka sa 
realizácie 
 
 
 
 
 
 



 

stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, 
pričom každá projektová dokumentácia alebo iná 
dokumentácia stavieb, drobných stavieb, 
informačných, propagačných alebo reklamných 
zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo 
ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na 
základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na 
webstránke SPP-D 
■ agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení pri 
tvorbe územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: 
SPP - distribúcia, as., oddelenie stratégie siete -  
pracovisko Poprad, 
■  o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, 
prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv 
zariadení katódovej ochrany‚ elektrických káblov 
atď. ) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, 
as. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
pracovisko Poprad. Podrobnosti týkajúce sa 
postupu pri vytýčení plynárenských sietí a 
podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú 
zverejnené na www.spp-distribucia.sk 
■ všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania 
distribučnej siete a pripájania odberateľov 
priemyselných alebo obytných zón k distribučnej 
sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v 
prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na 
webstránke SPP-D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 
 
 
vzaté na vedomie, týka sa 
realizácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 

12. 
Okresný úrad Košice 
odb. výstavby a byt. politiky 
Komenského 52, 041 26 Košice 
č.j. OU-KE-OVBP1-2018/023377 
zo 16.5.2018 

 
■ v predložených „Zmenách a doplnkoch 2018 ÚPN 
M Spišská Nová Ves“ požiadavka vypustiť celú 
stranu 4 ohľadne autorských práv k predmetnej 
UPD, nakoľko v zmysle  ust. §5 písm. c) zákona č. 
185/2015 Z. z. (Autorský zákon) sa za predmet 
autorského práva nepovažuje územnoplánovacia 
dokumentácia. 
■ v ďalšom je potrebné citovať a rešpektovať 
aktuálne platné znenie nadradenej UPD: „Územný 
plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny 
a doplnky 2017“, ktorá bola schválená uznesením 
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Č. 
509/2017 dňa 12. 06. 2017, a ktorej záväzná časť 
bola vyhlásená VZN Košického samosprávneho 
kraja Č. 18/2017 zo dňa 12. 06. 2017. 
 

 
akceptované 
 
 
 
 
 
 
akceptované 

13. 
Úrad košického samospr. 
kraja 
Nám. maratónu mieru 1,  
042 66 Košice 
č.j. 
4129/2018/ORRÚPŽP/14312 
zo 17.5.2018 

 
■ k regionálnej skládke odpadov Kúdelník II. 
rozšírenie skládky 4. a 5. etapa“ sa vyjadrovali ako 
dotknutý orgán podľa § 23 ods.1 zák. NR SR Č. 
24/2006 Z.z.  
 MŽP SR, Sekcii environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva. Pri minimálnom 
zásahu do životného prostredia a prehodnotení 
vplyvov celej navrhovanej činnosti (v súčasnosti 
prebiehajúce EIA hodnotenie) súhlasili s 
navrhovanou činnosťou v altematíve zámeru č.2 
■ v kapitole II. záväznej časti v bode 1 vypustiť 
rozvojovú os prvého stupňa a opraviť hornádsku 
rozvojovú os ako os druhého stupňa. 
■ v poznámke na úvod záväznej časti UPN mesta 
odporúčajú uviesť (bez zátvoriek) všeobecne text:“... 
v súlade s ÚPN VÚC Košický kraj v znení neskorších 
zmien a doplnkov“. Aktuálne platné Zmeny a 
doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené 
Zastupiteľstvom KSK uznesením Č. 509/2017 dňa 
12.júna 2017 a VZN KSK Č. 18/2017 bolo schválené 
uznesením č. 510/2017, ktoré obsahuje aj úplné 
znenie záväznej časti. 
V zmysle uvedeného vypustiť poznámku k UPN VVC 

 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
akceptované  
 
 
akceptované  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu rokovania č. 6 
Košický kraj. V závere záväznej časti „Doplnenie 
akceptácie záväzných regulatívov...“ nahradiť  text 
aktuálne platnou nadradenou dokumentáciou, 
odporúčajú vypustiť uvádzané predchádzajúce 
zmeny a doplnky 
■ súhlasné stanovisko k dopravnému riešeniu ZaD 
2018 – viď záznam zo dňa 17. 9. 2018 

 
 
 
 
 
vzaté na vedomie 
 

14. 
Reg. úrad verej. zdravotníctva 
A.Mickiewicza 6 
052 20 Spišská Nová Ves 
č.j. HŽP-2595/971/2018-
3311/2018 zo 17.5.2018 
 

 
■ súhlasné stanovisko 
■ požiadavka zabezpečiť, aby počas prevádzky boli 
hladiny prachu, zápachu, hluku a vibrácií v 
pracovnom a životnom prostredí čo najnižšie a aby 
prevádzkou nebola zhoršená kvalita životného 
prostredia a zdravia obyvateľov žijúcich v jej 
blízkosti 

 
vzaté na vedomie 
požiadavka sa netýka ÚPN 
M, ale prevádzkovania 
skládky 

15. 
Krajský pamiatkový úrad 
Hlavná 25, 040 01 Košice 
č.j. KPUKE-2018/9085-
4/40798/ZD,KI,HT z 24.5.2018 

 
■ Navrhovaná zmena, ktorej predmetom je 
rozšírenie jestvujúcej skládky komunálneho odpadu 
v lokalite Kúdelník II, na základe platných Zásad 
pamiatkovej ochrany PZ Spišská Nová Ves — 
aktualizácia 2015, ktoré obsahujú aj Požiadavky o 
odporúčania na ochranu obrazu mesta (kap. 
3.9.), významnejším spôsobom neovplyvní 
charakteristiky a kvality panorámy či krajinného 
obrazu mesta, nakoľko plocha rozšírenia skládky je 
situovaná mimo zadefinovaných chránených 
diaľkových pohľadových osí na pamiatkové územie 
aj mimo chránených pohľadov z interiéru PZ na 
krajinný obraz. 
■ v dotknutom území rozšírenej skládky odpadu je 
vysoká pravdepodobnosť výskytu archeologických 
nálezov a nálezísk. Severne od skládky evidujú 
archeologické nálezy v lokalitách Pod Kúdlovcom I., 
Pod Kúdlovcom II., Pod skalou za Hornádom, s 
doloženým osídlením od mladšej doby bronzovej, 
rímskej až po stredovek. K stavebným zámerom na 
dotknutých plochách je preto nevyhnutné vyžiadať 
si vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Košice, 
ktorý v aktuálnom čase a na základe rozsahu 
projektovaných zmien územia posúdi nevyhnutnosť 
vykonania pamiatkového archeologického výskumu 
— a to buď‘ v priebehu výstavby alebo v jej 
predstihu. 

 
vzaté na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
akceptované, požiadavka 
KPÚ doplnená do textovej 
a záväznej časti 

16. 
Mesto Spišská Nová Ves 
Radničné námestie 7 
052 70 Spišská Nová Ves 
č.j.:20-1368-6/2018-AC 
z 24.5.2018 

 
■ požiadavka, aby v územnoplánovacej 
dokumentácii boli výhľadové alternatívne dopravné 
riešenia prístupu k navrhovanému rozšíreniu 
skládky odpadu Kúdelník II. riešené ako návrhové. 
Aktuálne je lokalita Kúdelník II dopravne prístupná 
v rámci územia mesta a regiónu prostredníctvom 
cesty III/3244 (pôvodne značené ako III/5365). 
Podľa navrhovanej územnoplánovacej 
dokumentácie toto dopravné napojenie vyhovuje aj 
pre návrhové rozšírenie skládky o 4. etapu. Pre 5. 
etapu rozšírenia skládky odpadov sú navrhované 
dva výhľadové dopravné prístupy:  
- z juhozápadnej strany navrhovanou prístupovou 
komunikáciou popri ČOV Podskala. Využije sa 
záverečná časť navrhovanej prístupovej 
komunikácie k západnému portálu navrhovaného 
tunela pre stavbu „Modernizácia železničnej trate 
Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – 
Krompachy““. 
- severný dopravný prístup napojením sa na 
navrhovanú preložku cesty II/533.  
■ zároveň žiadajú doplniť ďalší dopravný prístup 
do územia pre prípad, že v čase budovania 5. etapy 
skládky nebude zrealizovaná preložka cesty II/533, 
resp. projekt Modernizácie železničnej trate. 
 

 
akceptované v grafickej, 
textovej a záväznej časti 
 
KSK doprav. Riešenie 
odsúhlasil – viď záznam zo 
dňa 17. 9. 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
akceptované 



 

17. 
Okresný úrad Spišská Nová 
Ves 
odb. starostl. o ŽP - ŠVS 
Štefánikovo nám. 5 
052 01 Spišská Nová Ves 
č.j. OU-SN-OSZP-2018/007646 
z 5.6.2018 

 
■ z vodohospodárskeho hľadiska bez pripomienok 

 
vzaté na vedomie 

 

V stanovenom termíne prerokovania sa písomne nevyjadrili: 
1. Okresný úrad, odb. cest. dopravy a  pozem. komunikácií, Spišská Nová Ves 
2. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov 
3. Železnice SR, odb. rozvoja, Bratislava 
4. VSD, a.s., Košice 
5. Slovak Telecom, a.s., Košice 
6. Obec Teplička 

 
V súlade s § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že k návrhu riešenia ZaD 2018 
Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II. nemajú pripomienky. 
 
Vypracovala:  
Ing. arch. Ľuboslava Vlčková, odborne spôsobila osoba pre obstarávanie ZaD 2018 ÚPN mesta 
Spišská Nová Ves, registračné číslo 278 

 


