OKRESNÝ ÚRAD LEVOČA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Č.j.: OU-LE-OSZP-2015/001034-014/VI

V Levoči 03.11.2015

Rozhodnutie

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší
úrad“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm.
e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 56
písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veciach
posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom
dokumente „Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 – 2022“ ktorý dňa
30.09.2015 predložil obstarávateľ Obec Dlhé Stráže, Obecný úrad – Obec Dlhé Stráže,
054 01 Dlhé Stráže, IČO: 00329011 prostredníctvom oprávneného zástupcu obstarávateľa
Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce, vydáva po ukončení zisťovacieho konania podľa
§ 7 zákona, toto rozhodnutie:
Strategický dokument : „Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 – 2022“
uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente, ktorého hlavným cieľom je
určiť prioritné smerovanie obce v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti
sa nebude ďalej posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený strategický dokument
je preto možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Dlhé Stráže, Obecný úrad – Obec Dlhé Stráže, 054 01 Dlhé
Stráže, IČO: 00329011, doručil listom č. 196/2015 dňa 30.09.2015 tunajšiemu úradu podľa
§ 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Dlhé Stráže na
roky 2015 – 2022“ ktorého spracovateľom je Mgr. Lenka Smetanková.
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Program rozvoja obce Dlhé Stráže je strednodobý programový dokument, ktorý určuje
hlavné smery rozvoja obce Dlhé Stráže do roku 2022. Hlavným cieľom programu rozvoja
obce Dlhé Stráže na roky 2015 - 2022 spolu s Územným plánom obce Dlhé Stráže, ktorý je
základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z analýzy
situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších
subjektov na území obce. Jeho poslaním je určiť prioritné smerovanie obce
v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Hlavné investičné zámery predstavujú
najmä:
 Vybudovať ČOV s prístupovou cestou
 Vybudovať chýbajúce kanalizačné vetvy v zmysle platného stavebného povolenia
 V spolupráci s firmou Hamstra vytvoriť zberné miesto pre biologický odpad zo záhrad
a verejných priestranstiev (vrátane potrebného vybavenia – štiepkovač, dovybavenie
traktora)
 Zrealizovať prekládku niektorých častí rozhlasového vedenia, presmerovanie
 Realizovať nevyhnutnú rekonštrukciu obecného rozhlasu (t.j. výmena rozhlasových
reproduktorov)
 Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií (celk. dĺžka cca 460 m)
 Rekonštruovať budovu kultúrneho domu
 Rekonštruovať budovu Základnej školy
 Rekonštruovať budovu Domu smútku
 Rekonštrukcia budovy hygienického centra a jeho modernizácia
 Realizovať návrh vodozádržných opatrení (retenčné – zasakovacie pásy a pod.)
 Realizovať terénne úpravy (ornica, trávnik) – oplotenie a šatne na športovisku
 Vybudovať cyklistický chodník s oddychovou zónou (odpočívadlom) s výhľadom na
obec Dlhé Stráže a Levočské vrchy
 Zatraktívniť časti obce novou výsadbou
 Zabezpečiť značenie – orientačné tabule – označenie smeru (rozchodníky) – umiestnenie
významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v obci.
Uvedený strategický dokument v zmysle § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu
konaniu, ktoré tunajší úrad vykonal podľa § 7 zákona. V rámci zisťovacieho konania tunajší
úrad ako príslušný orgán zverejnil oznámenie o strategickom dokumente spolu
s informáciami uvedenými v § 6 ods. 3 zákona, na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-ibv-v-obci-spissky-stvrtoklokality-iliasovska-cesta-ovsisk, na svojom webovom sídle: http://www.minv.sk/?oznamy-adokumenty-na-stiahnutie-188 a rozposlal oznámenie v zmysle § 6 ods. 2 zákona dotknutým
orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam s výzvou na zaujatie stanoviska podľa
§ 6 ods. 6 zákona.
V zákonom stanovenom termíne doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská
tieto dotknuté orgány:
1.

-

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, č.j. OU-LE-OSZP-2015/001053002/FB zo dňa 7.10.2015
Orgán štátnej vodnej správy posúdil predložený strategický dokument z hľadiska ochrany
vodných pomerov, ku ktorému nemá pripomienky a nepožaduje, aby sa strategický
dokument posudzoval podľa zákona.
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2.

-

-

3.

-

4.

-

5.
-

6.
-

7.

-

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, č.j. OU-LEOSZP-2015/001064-002/KZ zo dňa 12.10.2015
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženému dokumentu nemá
pripomienky pri splnení podmienok:
- dodržanie ustanovení zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a súvisiacich predpisov s dôrazom na povinnosti držiteľa odpadu
Na základe vyššie uvedeného nepožaduje ďalej posudzovať strategický dokument
v zmysle zákona
Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, č.j. OU-LEOSZP-2015/001050-002/HE zo dňa 5.10.2015
Oznámenie sa týka konkrétnych aktivít, ktoré sú plánované v zastavanom i mimo
zastavaného územia obce Dlhé Stráže, v území, kde platí v zmysle zákona o ochrane
prírody 1. Stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana).
Realizáciou Programu rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 – 2022 nebudú dotknuté
žiadne chránené územia, ani biotopy európskeho významu, resp. biotopy národného
významu, maloplošné územia, ani ich ochranné pásma. Taktiež sa hodnotené ani
dotknuté územie nenachádza na území, kde bolo vyhlásené chránené vtáčie územie.
Dotknuté územie nie je ani súčasťou navrhovaných chránených území európskeho
významu v sieti NATURA 2000. Dotknutý priestor nie je zvlášť druhovo ani
ekosystémovo chránený.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie je
nutné, aby predložený strategický dokument bol posudzovaný v zmysle zákona.
Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany ovzdušia, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, č.j. OU-LE-OSZP2015/001069-002/VI zo dňa 12.10.2015
Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému oznámeniu nemá pripomienky
a nepožaduje ďalej posudzovať strategický dokument v zmysle zákona.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta
34, 054 01 Levoča, č.j. ORHZ-LE1-507/2015 zo dňa 13.10.2015
ORHZZ v Levoči po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente z hľadiska
ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby budú predmetom riešenia projektovej
dokumentácie v územnom a stavebnom konaní.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Košice, Ďumbierská 14,
041 59 Košice, č.j. CS 1711/2015-CZ 17782/49220/Vg zo dňa 08.10.2015
K oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a z hľadiska organizácie sa
nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona.
Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad, č.j. OU-PP-OCDPK-2015/013627-02 zo dňa
20.10.2015
Posúdil predložené oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska záujmov rozvoja
a ochrany cestnej siete a vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie v dotknutej oblasti,
a k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a nepožaduje
ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
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8.
-

-

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05
Prešov, č.j. 4300/1227/2015 zo dňa 15.10.2015
Vyvolanou stavebnou činnosťou v obci Dlhé Stráže nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných
stavebno-technických parametrov a odvodňovacích pomerov cesty III/3200 (pôvodné
číslo III/018164), ani k zásahom do cestného telesa tejto cesty. V extraviláne obce Dlhé
Stráže požadujeme rešpektovať súčasné ochranné pásmo cesty III. triedy, ktoré je 20 m
od osi pozemnej komunikácie.
Správa a údržba ciest PSK nepožaduje za potrebné, aby bol návrh strategického
dokumentu posudzovaný podľa zákona.

V zákonom stanovenej lehote podľa § 6 ods. 6 zákona ani do termínu vydania tohto
rozhodnutia nedoručili svoje stanoviská tieto dotknuté orgány:
1. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru č. 2, 080 01
Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 2, 081 01 Prešov
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01
Levoča
4. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
5. Okresný úrad Levoča, Odbor krízového riadenia, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01
Levoča
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97
Poprad
7. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad – pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla
č. 59, 054 01 Levoča
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodia Hornádu a Bodvy, Medzi
mostami 2, 041 59 Košice
Tunajší úrad má za to, že nemajú k predloženému strategickému dokumentu žiadne
námietky. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu podľa
§ 6a ods. 5 zákona osobitne nevyjadrila, ani nikto nevyužil možnosť vykonať konzultácie.
Ani jeden zo zainteresovaných orgánov, ktorý sa k predloženému oznámeniu vyjadril,
nepredložil požiadavku aby sa navrhovaný strategický dokument ďalej posudzoval podľa
zákona.
Tunajší úrad ako príslušný orgán pri rozhodovaní podľa § 7 ods. 4 zákona primerane
prihliadal najmä na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona, význam
očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré obdŕžal
v zákonom stanovenej lehote. Na základe výsledkov zisťovacieho konania pri ktorom zvážil
súhrn všetkých uvedených skutočností, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v strategickom dokumente, je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade
s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.
Z doručených stanovísk k oznámeniu vyplynuli požiadavky vo vzťahu k zmene
strategického dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese podľa osobitných
predpisov:
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1. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- Vyvolanou stavebnou činnosťou v obci Dlhé Stráže nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných
stavebno-technických parametrov a odvodňovacích pomerov cesty III/3200 (pôvodné číslo
III/018164), ani k zásahom do cestného telesa tejto cesty. V extraviláne obce Dlhé Stráže
požadujeme rešpektovať súčasné ochranné pásmo cesty III. triedy, ktoré je 20 m od osi
pozemnej komunikácie.
Upozornenie:
Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť
o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie o odvolaní:
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.

Mgr. Blanka FORRAIOVÁ
vedúca odboru

Rozdeľovník:
Doručí sa:
1. Obecný úrad - Obec Dlhé Stráže, 054 01 Dlhé Stráže
Na vedomie:
Dotknuté orgány:
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 2, 081 01 Prešov
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
6. Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
7. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
8. Okresný úrad Levoča, Odbor krízového riadenia, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
11. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad – pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 59, 054 01
Levoča
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59
Košice
14. Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
15. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Poprad, Kukučínova 20, 058 01 Poprad

