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1. ÚVOD.
Informácie o hodnotenom strategickom dokumente
Predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na európsku sústavu chránených území –
NATURA 2000 je koncept Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej tiež i
„ÚPN PSK“), ktorý rieši územný obvod Prešovského kraja okrem územia vojenského obvodu.
Koncept ÚPN PSK bol vypracovaný v septembri 2015.
Cieľom primeraného hodnotenia vplyvov ÚPN PSK na územia európskej sústavy
chránených území - NATURA 2000 (ďalej len „primerané posúdenie“) je zistiť, či predmetný
strategický dokument, ktorý obsahuje zásady a regulatívy územného rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja, má pravdepodobne významný negatívny vplyv na predmet ochrany
a integritu lokalít európskej sústavy chránených území - NATURA 2000.
Vzhľadom k tomu, že hodnotený strategický dokument rieši územie celého územného
obvodu Prešovského samosprávneho kraja, potenciálne môžu byť ním resp. zámermi/aktivitami
v ňom navrhovanými, ovplyvnené všetky lokality NATURA 2000 nachádzajúce sa na území
Prešovského kraja ako i lokality nachádzajúce sa z vonkajšej strany hraníc Prešovského kraja.
Požiadavka na vykonanie primeraného posúdenia strategického dokumentu, ktorým je
ÚPN PSK, a to v etape jeho konceptu, vyplynula z určeného rozsahu hodnotenia pre
posudzovanie strategického dokumentu príslušným orgánom štátnej správy pre posudzovania
vplyvov na životné prostredie - rozsah hodnotenia bol určený Okresným úradom Prešov,
odborom starostlivosti o životné prostredie - č.OU-PO-OSZP1-2015/013023-20/SA zo dňa
24.07.2015.
Orgán štátnej správy pre posudzovanie na životné prostredie určil povinnosť vykonať
primerané posúdenie vplyvov strategického dokumentu na lokality NATURA 2000 z dôvodu, že
takéto posúdenie vyplýva priamo zo zákona č.24/2006 Z.z. za situácie, kedy hodnotený
strategický dokument rieši územie, v ktorom sa lokality NATURA 2000 nachádzajú. Na
povinnosť vykonania primeraného posúdenia vplyvu strategického dokumentu na lokality
NATURA 2000 sa vyjadrili vo svojich stanoviskách i orgány štátnej správy ochrany prírody
a krajiny.
Obstarávateľom strategického dokumentu - ÚPN PSK je zastupiteľstvo Prešovského
samosprávneho kraja a rovnako je zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
i schvaľujúcim orgánom tohto strategického dokumentu.
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ÚPN PSK je hodnotený v etape spracovania jeho konceptu. Koncept ÚPN PSK bol
spracovaný v septembri 2015. Je tvorený textovou a výkresovou časťou. Textovú časť tvorí
sprievodná správa (428 strán) a záväzná časť ÚPN VÚC. Výkresová časť je tvorená viacerými
výkresmi v mierkach 1:100 000 a 1: 500 000. Pre potreby hodnotenia boli využité najmä
výkresy Priestorové usporiadanie a funkčné využitie(mierka 1:100 000) a Verejné dopravné
vybavenie (mierka 1 : 100 000).
Hodnotený strategický dokument – koncept ÚPN VÚC Prešovského kraja vo svojej
záväznej časti obsahuje všeobecné zásady a regulatívy funkčného využívania územia
z hľadiska jednotlivých odvetví a obsahuje tiež územne lokalizované zámery/aktivity najmä
v oblasti rozvoja verejného dopravného a technického vybavenia územia, z ktorých časť je
špecifikovaná ako verejnoprospešné stavby. Navrhované zámery/aktivity
majú rôznu
hierarchickú úroveň významnosti - celoslovenská, krajská, okresná úroveň významnosti.
Návrhový horizont ÚPN PSK je rok 2040
Všeobecné zásady a regulatívy funkčného využívania územia z hľadiska jednotlivých
odvetví/oblastí sú v záväznej časti ÚPN VÚC štruktúrované nasledovne:
a) zásady a regulatívy štruktúry osídlenia a priestorového usporiadania územia
b) zásady a regulatívy rozvoja hospodárstva
c) zásady a regulatívy rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
d) zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
e) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
f) zásady a regulatívy rozvoja dopravného a technického vybavenia
Informácie o európskej sústave chránených území – NATURA 2000 na území Prešovského
kraja.
Na území Prešovského kraja sa z európskej sústavy chránených území – NATURA 2000
nachádzajú územia európskeho významu a chránené vtáčie územia.
Chránené vtáčie územia (ďalej tiež i „CHVÚ“), sa vyhlasujú na základe Smernice o vtákoch
(2009/147/ES) pre druhy vtákov uvedených v jej prílohe I.
Podľa § 26 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov „Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania,
zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov
európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za
chránené vtáčie územia.“
Územie Prešovského kraja patrí v rámci Slovenska medzi najvýznamnejšie územia
s výskytom voľne žijúceho vtáctva, a to z dôvodu relatívne vysokej lesnatosti kraja a relatívne
nízkemu stupňu urbanizácie.
Na území Prešovského kraja sa nachádza resp. sem zasahuje 10 chránených vtáčích
území, ktoré boli v rokoch 2008 – 2012 vyhlásené vyhláškami ministerstva životného
prostredia. V týchto vyhláškach sú uvedené druhy vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ.
CHVÚ sú vymedzené ako plošne rozsiahle územia a každé z nich zasahuje minimálne do
dvoch okresov kraja. Zoznam CHVÚ a ich výmera sú uvedené v tabuľke na str.200 konceptu
ÚPN PSK.
Územia európskeho významu(ďalej tiež i „UEV“ alebo „SKUEV“), sa vyhlasujú na
základe Smernice o biotopoch (92/43/EEC). ÚEV sa určujú pre územia, na ktorých sa
nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu. Zoznam prírodných
biotopov európskeho významu a zoznam druhov európskeho významu, pre ktoré sa ÚEV
SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov
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vyhlasujú, je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č.543/2002 Z.z..
Prešovský kraj patrí v rámci Slovenska medzi kraje s najviac zachovanými prírodnými
hodnotami, a to najmä z dôvodu relatívne nízkej hustoty osídlenia a nízkej miere industrializácie,
a v kraji je tiež
relatívne nízka výmera ornej pôdy v rámci využiteľnej výmery
poľnohospodárskej pôdy Slovenska.
Na území Prešovského kraja sa nachádza resp. sem zasahuje 76 území európskeho
významu. Zoznam všetkých UEV je uvedený v tabuľke na strane 205 konceptu ÚPN PSK.
Celková výmera UEV v území Prešovského kraja je približne 132 tisíc ha.
Územia európskeho významu sú vyhlásené Výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1 zo 14. júla
2014, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu a uznesením vlády SR
č.577 z 31.augusta 2011 k aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu. V týchto
dokumentoch je uvedený i predmet ochrany týchto území (prírodné biotopy európskeho
významu a druhy európskeho významu okrem druhov vtákov).
Tabuľka č.1 Prehľad počtu lokalít NATURA 2000 v Prešovskom kraji podľa okresov.
okres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
V Prešovskom kraji spolu

SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov

Počet CHVÚ

UEV nachádzajúce

zasahujúcich do
okresu

sa resp. zasahujúce
do okresu

1
3
2
2
1
4
3
1
2
2
1
1
1
10

4
13
10
7
12
14
9
2
7
5
3
1
2
76

4 / 18

2. Informácie k metodike primeraného hodnotenia
Primerané hodnotenie vplyvov strategického dokumentu - konceptu ÚPN PSK bolo
vykonané pre:
- všeobecné zásady a regulatívy funkčného a priestorového využitia územia uvedené
v záväznej časti ÚPN PSK, ktoré sa vzťahujú k územiu celého Prešovského kraja a nie
sú konkrétne lokalizačne vyjadrené (hodnotenie a opatrenia sú uvedené nižšie v texte)
- navrhované zámery/aktivity uvedené v záväznej časti ÚPN PSK, ktorých návrhy sú
situované do lokalít NATURA 2000, resp. sa nachádzajú v takej ich blízkosti, kedy
bolo dôvodné hodnotiť či je predpoklad významného negatívneho vplyvu na predmet
ochrany blízkej lokality NATURA 2000 (hodnotenie a opatrenia sú uvedené nižšie v
texte).
Pri hodnotení sa vychádzalo z informácií obsiahnutých v koncepte ÚPN PSK,
z dodatkových informácií o navrhovaných zámeroch poskytnutých spracovateľom ÚPN PSK
a informácií o lokalitách NATURA 2000 ako i ďalších dodatkových informácií dostupných na
stránkach
www.enviroportal.sk,
www.sopsr.sk,
http://cykloatlas.freemap.sk/,
https://ismcs.cdb.sk.
Primárnym kritériom pre hodnotenie resp. odhad významnosti vplyvu zámeru/aktivity na
dotknutú lokalitu NATURA 2000 bol predpokladaný plošný zásah zámeru do územia lokality
NATURA 2000 a jeho predpokladaná veľkosť v pomere k veľkosti dotknutej lokality NATURA
2000 a miesto jeho navrhovaného umiestnenia v území dotknutej lokality NATURA 2000.
Ďalej bolo uplatnené kritérium – typ dotknutej lokality (UEV, CHVÚ) a s tým súvisiaci predmet
ochrany – prírodné biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu (v UEV)
a druhy avifauny európskeho významu ( v CHVÚ) v súvislosti s charakterom predpokladaného
vplyvu generovaného navrhovaným zámerom/aktivitou. Do úvahy bolo vzaté i to, či predmetom
ochrany UEV sú biotopy a druhy závislé na vode (mokraďové ekosystémy).
Vzhľadom k miere podrobnosti informácií o jednotlivých zámeroch, ktorá koreluje
s typom hodnoteného strategického dokumentu - územného plánu kraja, nemohol byť do úvahy
o hodnotení vplyvu zámerov/aktivít na lokality NATURA 2000 vzatý údaj o konkrétnom type
prírodného biotopu, ktorý bude zámerom dotknutý (poškodený alebo zničený). Obdobne,
primerane to platí i vo vzťahu ku chráneným druhom.
Predmetom návrhov zámerov/aktivít riešených a vyjadrených v koncepte ÚPN PSK nie
je ich detailne presná lokalizácia v území, ani technické zhotovenie stavieb. Vzhľadom
k relatívne vysokej miere absencie bližších a detailných informácií o prvkoch konceptu
ÚPNPSK, bolo hodnotenie vykonané ako odhad pravdepodobnosti vplyvu a u viacerých prvkov
vzhľadom i k nedostatočnosti informácií vrátane schematického umiestnenia prvku v území
(1:100 000) nebolo možné vyjadriť ani predpokladanú/odhadovanú mieru vplyvu na dotknutú
lokalitu NATURA 2000.
Niektoré zámery/aktivity (navrhované činnosti), najmä zámery celoslovenského
významu, ktoré patria medzi významné investície lebo zámery širšieho regionálneho charakteru,
boli už v minulosti samostatne posudzované procesom EIA podľa zákona č.24/2006 Z.z. alebo
ú t.č. v procese posudzovania. V rámci už vykonaného posudzovania týchto „navrhovaných
činností“ bolo vykonané i primerané posúdenie ich vplyvu na blízke a dotknuté lokality
NATURA 2000 (napr. vodárenská nádrž Tichý potok, diaľnica D1, preložka cesty1/74
a 1/18Lipníky – Ubľa). Takéto zámery/aktivity/navrhované činnosti neboli v rámci tohto
primeraného hodnotenia konceptu ÚPN PSK už hodnotené a výsledok z hodnotenia ich vplyvu
na lokality NATURA 2000 bol prevzatý z jednotlivých záverečných stanovísk vydaných
príslušným orgánom EIA.
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Primerané hodnotenie navrhovaných zámerov/aktivít uvedených v záväznej časti ÚPN
PSK bolo vykonané podľa ich lokalizácie, vyjadrenej v grafická časti konceptu ÚPN PSK,
konkrétne podľa výkresov - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (mierka 1:100
000), Verejné dopravné vybavenie (mierka 1 : 100 000).
Pri hodnotení bola primerane využitá metodika pre hodnotenie vydaná ŠOP SR v roku
2015 - Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy
NATURA 2000 v Slovenskej republike.
Podľa tejto metodiky je miera vplyvu vyjadrená stupnicou od +2 do -2, kde +2 je
vyjadrenie významne pozitívneho vplyvu a –2 je vyjadrenie významne negatívneho vplyvu
zámeru/aktivity na predmet a integritu lokality NATURA2000. Predmetom primeraného
hodnotenia sú také zámery/aktivity, u ktorých je predpoklad ich vplyvu na lokality NATURA
2000 od nulového vplyvu smerom k negatívnym vplyvom.
Tabuľka č. 2 Použitá stupnica pre vyjadrenie významnosti vplyvov ( Metodika hodnotenia významnosti vplyvov
plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike).
hodnota
významnosť vplyvu
skrátený popis významnosti vplyvu
-2
významný negatívny vplyv
Nepriaznivý vplyv na integritu územia pod ľa čl. 6.3
Smernice o biotopoch. Významný rušivý až likvida čný
vplyv na biotop alebo populáciu druhu alebo ich podstatnú
časť; významné narušenie ekologických podmienok biotopu
alebo druhu, významný zásah do biotopu alebo do
prirodzeného vývoja druhu.
Plán je možné schváliť len za splnenia podmienok
stanovených v odsekoch 6 až 8 §28 zákona o ochrane
prírody.
-1
mierne negatívny vplyv
Obmedzený (mierny) nevýznamný negatívny vplyv. Mierne
rušivý vplyv na biotop či populáciu druhu; mierne narušenie
ekologických podmienok biotopu alebo druhu, okrajový
zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu.
Možno
ho
zmierniť
alebo
vylúčiť
zmierňujúcimi opatreniami.
Nevylučuje schválenie plánu.
0
nulový vplyv
Žiadny preukázateľný vplyv.
?
Vzhľadom na všeobecné zadanie nie je možné vyhodnoti ť
vplyv celého plánu alebo určitých častí (projektov)
v ňom obsiahnutých.

Vykonané primerané hodnotenie vplyvu ÚPN PSK resp. zámerov/aktivít riešených
v tomto ÚPN nenahrádza primerané hodnotenie vplyvu (proces SEA) tých územnoplánovacích
dokumentácií, ktoré budú vychádzať zo schváleného ÚPN VÚC
(najmä ÚPN obcí)
a nenahrádza ani hodnotenie stavieb a činností (proces EIA)riešených v koncepte ÚPN PSK.
Výsledky vykonaného primeraného hodnotenia sú len odhadom predpokladaného vplyvu
strategického dokumentu na predmet a integritu lokalít NATURA 2000.
3. Hodnotenie významnosti vplyvu strategického dokumentu na lokality NATURA 2000.
Hodnotenie významnosti vplyvov zásad a regulatívov územného rozvoja.
Zásady a regulatívy územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja sú
špecifikované v záväznej časti ÚPN PSK ako zásady a regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využitia územia a sú členené nasledovne:
A/ zásady a regulatívy štruktúry osídlenia a priestorového usporiadania územia
B/ zásady a regulatívy rozvoja hospodárstva
SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov
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C/ zásady a regulatívy rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
D/ zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
E/ zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
F/ zásady a regulatívy rozvoja dopravného a technického vybavenia
Zásady a regulatívy pre odvetvia/oblasti uvedené v bodoch a) až e) sú vyjadrené len
ako všeobecné zásady a regulatívy, bez ich konkrétneho lokalizačného vyjadrenia. Určitým
špecifikom sú zásady priestorového usporiadania územia, ktoré vyjadrujú presnú hierarchizáciu
významnosti sídiel na území PSK. Zásady a regulatívy funkčného využívania územia pre
odvetvie verejného dopravného a technického vybavenia sú špecifikované nielen všeobecne ale
i konkrétnymi zámermi/aktivitami územne lokalizovanými, ktoré sú vo väčšine vyjadrené
i vo výkrese komplexného urbanistického návrhu 1:50 000.
ad A/ Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia a priestorového usporiadania z hľadiska
rozvoja urbanizácie - primerané hodnotenie a poznámky
i) Navrhované zásady pre rozvojové osi prvého až tretieho stupňa v štruktúre osídlenia
Prešovského kraja podľa variantu 1 sú v súlade s KURS 2001. Podľa variantu 2 sa navrhuje
významne zmenený (zvýšený) počet rozvojových osí v každom stupni, čím prichádza
i k posunu v hierarchii rozvojových osí 2. a 3 stupňa vyjadrených vo variante 1 o jeden stupeň
vyššie.
Rozdiel medzi oboma variantmi, vzhľadom k ich situovaniu v území vo vzťahu
k lokalitám NATURA 2000, nie je zásadne významný.
ii)Navrhované určenie hierarchie rozvojových centier a zásady umiestňovania občianskej
vybavenosti v nich.
Pre rozvojové centrá rôznej hierarchie sa navrhuje ich primeraná základná /vyššia
občianska vybavenosť (najmä v oblasti školstva, štátnej a verejnej správy, zdravotníctva,
kultúry,
sociálnych
zariadení,
športových
zariadení,
nákupných, obchodných
a technologických centier) :
Tabuľka č. 3a
Územný obvod
mesta
Prešov
Poprad

Centrá 1. skupiny - Prešov, Poprad
Prekryv s CHVÚ

Prekryv s ÚEV

Opatrenia/poznámka

-

UEV0309 Poprad

Vyhnúť sa významným zásahom
do plôch ÚEV.

SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov
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Tabuľka č. 3b

Centrá 2. skupiny - Bardejov, Humenné, Kežmarok, Vranov n/T.

Územný
obvod mesta
Bardejov
Humenné

Prekryv s CHVÚ

Prekryv s ÚEV

CHVÚ Vihorlatské
vrchy

UEV0205 Hupková,
UEV0206 Humenská,
UEV0050Humenský
Sokol

Kežmarok

CHVÚ
vrchy
-

-

Vranov n/T.

Levočské

Opatrenia/poznámka

Obmedzovať rozvoj mesta
rozširovaním zastavaného
územia SV a JV smerom,
nesmerovať návrhy významných
dopravných koridorov
motorovej dopravy JV smerom
CHVÚ je mimo rozvojovej časti
mesta.

-

Tabuľka č. 3c
Centrá 3. skupiny - Levoča, Stará Ľubovňa, Snina, Svidník,
Medzilaborce, Sabinov, Stropkov, Svit, Vysoké Tatry
Územný
obvod mesta
Levoča

Prekryv s CHVÚ

Prekryv s ÚEV

CHVÚ
vrchy

UEV0108
Levoči

Stará
Ľubovňa
Snina

-

-

CHVÚ Vihorlatské
vrchy,
CHVÚ
Bukovské
vrchy,
CHVÚ Laborecká
vrchovina

UEV0209 Morské oko

Svidník
Medzilaborce

CHVÚ Laborecká
vrchovina

UEV0211 Daňová, 0043
Kamenná, 0387 Beskýd,
UEV232 Laborec

Sabinov

CHVÚ Čergov

-

Stropkov
Svit

-

UEV0309 Poprad

Vysoké Tatry

CHVÚ Tatry

UEV0307 Tatry

SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov

Levočské

Dubiny

Opatrenia/poznámka
pri

Obmedzovať
rozvoj
mesta
rozširovaním
zastavaného
územia
severným
smerom
a minimalizovať tým smerom
návrhy významných dopravných
koridorov motorovej dopravy.

Nesmerovať
rozvoj
mesta
rozširovaním zastavaného územia
severným
smerom.
CHVÚ
Vihorlatské vrchy a UEV je
mimo rozvojovej časti mesta
(južná časť k.ú.)
Minimalizovať
situovanie
rozvojových plôch rozširovaním
zastavaného územia do CHVÚ.
Plochy ÚEV sú mimo rozvojovej
časti mesta.
CHVÚ je mimo rozvojovej časti
mesta.
Vyhnúť sa významným zásahom
do plôch ÚEV.
Vyhnúť
sa
situovaniu
rozvojových plôch rozširovaním
zastavaného územia do UEV.
CHVÚ
je
mimo
nosnej
rozvojovej časti mesta.
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Tabuľka č. 3d
Giraltovce

Centrá 4. skupiny - Lipany, Spišská Belá, Spišské Podhradie,

Územný
obvod mesta
Lipany
Spišská Belá

Prekryv s CHVÚ

Prekryv s ÚEV

-

Spišské
Podhradie

CHVÚ
vrchy

Giraltovce

-

UEV0144 Belianske lúky,
UEV0333 Beliansky potok
UEV0108 Dubiny pri
Ordzovanoch,
0224
Jerenáš, UEV107 Stráne
pri Spišskom Podhradí,
UEV105 Travertíny pri
Spišskom Podhradí
-

Tabuľka č.3e
Ves, Veľký Šariš
Územný obvod
mesta
Hanušovce
n/T.
Podolínec
Spišská Stará
Ves
Veľký Šariš

Levočské

Opatrenia/poznámka
UEV sú mimo rozvojovej časti
mesta.
UEV sú mimo rozvojovej časti
mesta.

Centrá 5. skupiny - Hanušovce n/T., Podolínec, Spišská Stará

Prekryv s CHVÚ

Prekryv s ÚEV

Opatrenia/poznámka

CHVÚ
vrchy
CHVÚ
vrchy
-

Slanské

-

Levočské

-

CHVÚ je mimo rozvojovej časti
mesta.
CHVÚ je mimo rozvojovej časti
mesta

-

UEV0322 Fintické svahy

Obmedzovať rozvoj obytného
satelitu
mesta
rozširovaním
zastavaného územia SV smerom.

ad B/ zásady a regulatívy rozvoja hospodárstva
U navrhovaných zásad funkčného využívania ako i u variant 1 a 2 sa nepredpokladá
ich zásadný rozpor s ochranou lokalít NATURA 2000 pri dodržaní nasledujúcich opatrení:
- neumiestňovať zariadenia priemyselnej výroby do lokalít NATURA 2000 a do blízkosti
lokalít NATURA 2000 v prípadoch, ak charakter prevádzky môže významne ovplyvniť
predmet ochrany lokality NATURA 2000,
- zosúlaďovať požiadavky poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva
s požiadavkami ochrany lokalít NATURA 2000 (zachovanie priaznivého stavu predmetu
ochrany lokalít NATURA 2000),
- neumiestňovať nové ťažobné priestory do UEV a do vymedzených ekologickofunkčných priestorov CHVÚ,
- dôsledne zvážiť potrebu budovania nových ťažobných priestorov v CHVÚ a zabezpečiť
podrobné hodnotenie ich vplyvu na predmet ochrany CHVÚ
- neumiestňovať MVE do lokalít NATURA 2000 ani do ich relatívnej blízkosti, kedy by
vplyv bariérového efektu mohol mať významný vplyv na predmet ochrany dotknutého
vodného UEV, a relevantných zásad ochrany životného prostredia vyjadrených
v príslušnej kapitole záväznej časti ÚPN PSK.
ad C/ zásady a regulatívy rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
Vzhľadom k tomu, že rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry, ktorých
objekty sú primárne umiestňované do zastavaných území sídiel, nie sú navrhované zásady
a regulatívy v zásadnom rozpore s ochranou lokalít NATURA 2000. Pri umiestňovaní
SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov
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objektov je potrebné dodržať podmienky ochrany lokalít NATURA vyjadrené v tabuľke v
časti ad A/ ako i relevantné zásady ochrany životného prostredia vyjadrené v príslušnej
kapitole záväznej časti ÚPN PSK.
ad D/ a ad E/ zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
a zásady regulatívy starostlivosti o životné prostredie
Navrhované zásady a regulatívy funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie,
cestovného ruchu a z hľadiska starostlivosti o životné prostredie nie sú v rozpore s ochranou
lokalít NATURA 2000 a v zásade akcentujú potrebu ochrany týchto lokalít.
Z dôvodu jednoznačného výkladu používaných termínov je potrebné v sprievodnej správe
definovať termíny: rekreačná vybavenosť, rekreačný mobiliár, turistický nástupný bod,
oddychová zóna v nástupnom bode, integrovaná doprava k turistickým nástupným bodom,
oddychový bod.
ad F) zásady a regulatívy rozvoja dopravného a technického vybavenia
Všeobecne formulované zásady a regulatívy rozvoja verejného dopravného a technického
vybavenia územia nie sú v zásadnom rozpore s ochranou lokalít NATURA 2000.
Vplyv na predmet ochrany a integritu lokalít NATURA 2000 môžu mať a majú konkrétne
definované prvky strategického dokumentu - navrhované zámery/aktivity verejného
dopravného a technického vybavenia územia uvedené v záväznej časti ÚPN PSK a v grafickej
časti.
a.

Hodnotenie významnosti vplyvov prvkov strategického dokumentu – navrhovaných
zámerov/aktivít

Vplyv na predmet ochrany a integritu lokalít NATURA 2000 môžu mať a majú konkrétne
definované
prvky strategického dokumentu - navrhované zámery/aktivity verejného
dopravného a technického vybavenia územia. Primerané hodnotenie tých navrhovaných
zámerov/aktivít bolo vykonané pre tie, ktoré sú uvedené v záväznej časti a sú vykreslené
v grafickej časti konceptu ÚPN PSK, a ktoré zasahujú do lokalít NATURA 2000 resp. sú
vedené v ich bezprostrednej blízkosti. Výsledky hodnotenia sú uvedené nižšie.
Primárnym kritériom primeraného hodnotenia resp. odhadu významnosti vplyvov navrhovaných
zámerov/aktivít na dotknutú lokalitu NATURA 2000 bol predpokladaný plošný zásah zámeru
do územia lokality NATURA 2000 a jeho predpokladaná veľkosť v pomere k veľkosti dotknutej
lokality NATURA 2000 a miesto jeho navrhovaného umiestnenia v území dotknutej lokality
NATURA 2000 ako i ďalšie relevantné kritériá, ktoré bolo možné uplatniť v súvislosti s mierou
podrobnosti, ktorú poskytuje strategický dokument na regionálnej úrovni.
i.
Predpokladané vplyvy zámerov/aktivít na lokality NATURA 2000.
K najčastejším vplyvom zámerov/aktivít na lokality NATURA 2000 patria:
Zábery plôch v lokalite NATURA 2000, predstavujú priamy plošný zásah do lokality
NATURA 2000, pričom môže ísť o zásah do plôch prírodných biotopov alebo biotopov druhov,
ktoré sú predmetom ochrany lokality alebo o zásah do pufračných zón bez priameho výskytu
predmetu ochrany. O ktorý typ záberu plôch pôjde, nie je možné jednoznačne vyhodnotiť pri
strategickom posudzovaní, kedy absentuje informácia o detailnom lokalizovaní zámeru a takáto
detailná informácia spravidla ani nie je predmetom strategického dokumentu na regionálnej
úrovni. Hodnotenie vplyvu plošného zásahu zámeru/aktivity do plôch s výskytom predmetu
ochrany chráneného územia, je možné vykonať až na
základe presnej lokalizácie
SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov
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zámeru/aktivity a pri poznaní jeho veľkostných parametrov, čo je možné zistiť až z projektovej
dokumentácie.
Zábery plôch, okrem fragmentácie územia spôsobujú úbytok hniezdnych a potravných
biotopov v lokalitách s predmetom ochrany živočíšnych druhov, vrátane avifauny.
Vo všeobecnosti k problematike hodnotenia záberov plôch v lokalite NATURA 2000 je možné
konštatovať tieto zásady. K zámerom, ktoré nepredstavujú priame ohrozenie predmetov ochrany
ani pri ich priamom situovaní v lokalite NATURA 2000, patria zámery, ktoré možno situovať
do tých častí ÚEV, ktoré sú plochami bez výskytu prírodných biotopov európskeho významu
(pufračné zóny), ktoré sú predmetom ochrany UEV (napr. zámery trasovania elektrovodov).
Zámery/aktivity situované do plošne rozsiahlejšej lokality NATURA 2000 majú spravidla
menší, menej významný vplyv na predmet ochrany a integritu lokality NATURA 2000 ako
situovanie zámerov/aktivít do plošne malých resp. líniových lokalít NATURA 2000 (napr.
situovanie zámerov do CHVÚ, do veľkoplošných UEV). Miera vplyvu na lokality NATURA
2000 v súvislosti s plošnými zábermi je tiež v mnohých prípadoch determinovaná polohou
(miestom) záberu plôch v lokalite NATURA 2000. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
umiestnenie zámerov do okrajových polôh plochy lokality NATURA 2000 môže mať menší
vplyv na predmet ochrany, než umiestnenie zámeru v jadre lokality či umiestnenie zámeru
tak, že rozdeľuje lokalitu NATURA 2000.
- Znečistenie/rušenie v lokalite NATURA 2000 sa môže prejavovať v rôznej časovej etape,
a to vo vzťahu k realizačnej fáze zámeru alebo k fáze prevádzky už zrealizovaného
zámeru, ďalej tiež vo vzťahu k ročným obdobiam, denným obdobiam a vývojovým
obdobiam druhov
(vegetačné obdobie, obdobie migrácie, obdobie hniezdenia
a vyvádzania mláďat, apod..). Rušenie a znečistenie môže mať podobu najmä rušenia
hlukom, pohybom osôb a mechanizmov a svetelným rušením a znečistením ako
i znečistením prostredia stavebným odpadom, vnesením nepôvodných/inváznych druhov,
kontamináciou pôdy a vody.
Niektoré zámery môžu mať významnejšie vplyvy najmä vo fáze výstavy (napr. výstavba
inžinierskych sietí) iné v období prevádzky stavby (napr. prevádzka významnej cestnej
komunikácie) a tieto vplyvy môžu byť rôzne v konkrétnom ročnom období (napr.
v jarnom verzus zimnom období) ako i v priebehu dňa (napr. vo vzťahu k druhom
s dennou aktivitou). Okrem imisií znečisťujúcich látok (napr. pri prevádzke cestných
komunikácií) ide tiež i o hlukové a svetelné rušenie a o jeho intenzitu a dobu trvania
(napr. vplyvy z prevádzky cyklotrás a vplyvy z prevádzky cestných komunikácií).
- Ovplyvnenie migračných možností druhov, ktoré sú predmetom ochrany lokality
NATURA 2000, je dôležité najmä u tých lokalít NATURA 2000, kde predmetom
ochrany sú druhy, pre ktoré je migrácia ich kľúčovým ekologickým prejavom (väčšina
živočíšnych druhov) a prejavuje sa najmä u líniových stavieb. Za situácie, že nie je
možné trasovaním stavby sa vyhnúť lokalitám NATURA 2000 (napr. elektrovody
v CHVÚ, cestné komunikácie cez migračné koridory lesnej zvery, priečne stavby na
toku, apod.) je nevyhnutná realizácia zmierňujúcich opatrení technického charakteru.
Potreba zabezpečenia technických riešení pre elimináciu bariérového efektu pri budovaní
elektrických vedení a telekomunikačných zariadení, pri budovaní vodnej alebo líniovej
stavby, ktorá môže byť bariérou pre migráciu, vyplýva investorom priamo zo zákona
č.543/2002 Z.z..
- Ovplyvnenie vodného režimu lokalít NATURA 2000, ktorých predmet ochrany súvisí
s vodou, je potrebné eliminovať najmä výberom takého umiestnenia zámeru/aktivity, aby
sa minimalizoval vplyv zámeru na vodný režim a minimalizovala sa potreba realizácie
následných vyvolaných technických a technologických riešení (napr. umiestnenie stavieb
SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov
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mostov cestných a železničných trás, pätiek stožiarov elektrovodov, križovanie tokov
produktovodmi).
ii.
-

-

-

-

-

Základné opatrenia na elimináciu vplyvov zámerov/aktivít na predmet
a integritu lokalít NATURA 2000:
Hľadanie alternatívneho riešenia pre umiestnenie zámeru (napr. eliminácia fragmentácie
územia) alebo zmeny veľkostných parametrov zámeru.
Hľadanie alternatívneho riešenia technológie a technickej realizácie zámeru.
Umiestnenie zámeru bližšie k už existujúcej stavbe/činnosti, spôsobujúcej obdobný
vplyv.
Vykonanie monitoringu/výskumu prítomnosti/neprítomnosti chránených druhov
a prírodných biotopov v mieste realizácie zámeru, a to podľa potreby buď dlhodobejšieho
alebo operatívneho.
Umiestnenie zámeru mimo plôch v UEV s výskytom prírodných biotopov, ktoré sú
predmetom ochrany UEV, najmä však mimo plôch s výskytom prioritných biotopov.
Umiestnenie zámeru mimo ekologicko-funkčných plôch vymedzených v CHVÚ.
Načasovanie realizácie stavebných, zemných, technických a iných rušivých prác pri
výstavby do mimohniezdneho obdobia, obdobia mimo vyvádzania mláďat, párenia a ruje,
mimo obdobia migrácie obojživelníkov na miesta rozmnožovania.
Načasovanie realizácie rušivých prác pri výstavbe do vhodného denného času vzhľadom
na priebeh denného správania sa citlivých živočíšnych druhov.
Realizovanie prác spojených so zásahom do drevinovej vegetácie primárne
v mimovegetačnom období.
Budovanie ochranných stien pozdĺž cestných komunikácií zabezpečujúcich elimináciu
stretov vtákov s motorovými vozidlami a ochranných protihlukových stien eliminujúcich
vplyv hluku na citlivé živočíšne druhy.
Budovanie nadchodov a podchodov pre migráciu živočíšnych druhov a budovanie
rybochodov pre migráciu rýb.
Prípravu návrhu umiestnenia zámeru v území a následnú prípravu jej projektovej
dokumentácie vykonať na základe konzultácií s odbornou organizáciou ochrany prírody
a krajiny.
Vykonanie podrobného hodnotenia vplyvov zámeru/aktivity na predmet a integritu
lokality NATURA 2000 na základe projektovej dokumentácie, a to formou posúdenia
vplyvu zámeru podľa § 28 zákona č.543/2002 Z.z (v prípade, že navrhovaná činnosť
nedosahuje parametre pre zisťovacie konanie) alebo formou zisťovacieho
konania/posudzovania vplyvov podľa zákona č.24/2002 Z.z..
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4.

Výsledky primeraného hodnotenia vplyvu strategického dokumentu resp. jeho prvkov
na lokality NATURA 2000:
4.1. Navrhované zásady a regulatívy rozvoja územia
Všeobecne formulované zásady a regulatívy rozvoja územia nie sú v zásadnom rozpore
s ochranou lokalít NATURA 2000. Osobitne je však potrebné upozorniť na limitovaný rozvoj
Mesta Medzilaborce ako centra 3.skupiny, v ktorého územnom obvode sa na väčšinovej ploche
nachádza CHVÚ Laborecká vrchovina. Rozširovanie hraníc zastavaného územia je tak výrazne
obmedzené a jeho rozširovanie bude musieť byť dôsledne regulované podrobným hodnotením
vplyvov nových rozvojových plôch a stavieb na predmet a integritu lokalít NATURA 2000
a najmä výsledkami, ktoré toto podrobné hodnotenie prinesie.
Špecifické postavenie má tiež Mesto Vysoké Tatry určené ako centrum 3.skupiny,
ktorého územný obvod je len z veľmi malej časti mimo územia UEV a CHVÚ. Územný rozvoj
mesta je založený najmä na rozvoji rekreácie a cestovného ruchu viazaného na prítomnosť
vysokohorského prírodného prostredia. Pre rozvoj Mesta Vysoké Tatry je potrebné uplatňovať
najmä zásadu umiestňovania všetkých rozvojových aktivít zodpovedajúcich jeho hierarchickej
úrovni, ktoré nie sú priamo viazané na morfológiu terénu, do hraníc zastavaného územia
a zároveň uplatňovať zásadu minimalizácie rozširovania zastavaného územia do plôch lokalít
NATURA 2000.
a. Navrhované zámery/aktivity konceptu ÚPN PSK
i. Navrhované zámery/aktivity, pre ktoré bola určená hodnota významnosti vplyvu -1.
Ide najmä o tie zámery, ktoré majú prevažne líniový charakter a zároveň sú v lokalite
NATURA 2000 situované v jej okrajovej časti, alebo sú vedené resp. budú vedené
v koridoroch iných stavieb už situovaných v lokalite (v súbehu s cestnými komunikáciami
alebo priamo v telese cestných a účelových komunikácií)
alebo sú navrhované
v nadväznosti na zastavané územie obce alebo predstavujú len malý bodový záber plôch
(napr. pätky pod podporné body elektrického vedenia). U niektorých zámerov, okrem
plošného záberu bolo dôležité i prihliadnutie na mieru predpokladaných vplyvov
prevádzky na predmet ochrany dotknutej lokality. Pre upresnenie vplyvov týchto zámerov
a v tej súvislosti pre určenie konkrétnych zmierňujúcich opatrení, musia byť tieto zámery
podrobené posúdeniu ich vplyvov na lokality NATURA2000 v nižšom stupni
územnoplánovacej dokumentácie, najmä však na úrovni projektov.
K takto vyhodnoteným zámerom/aktivitám patria najmä:
- návrhy prevažnej časti elektrických vedení
- návrhy vedenia plynovodov -VTL a STL
- návrhy skupinových privádzačov pitnej vody a kanalizačných zberačov
- návrhy vodných nádrží v CHVÚ
- návrh elektrizácie trate Humenné-Medzilaborce-Palota
- návrhy preložiek úsekov ciest– I/77, I/66, II/567, II/559 mimo obcí, ak si tieto
nevyžiadajú zábery plôch prírodných biotopov
- návrhy rekonštrukcie ciest I., II. a III. triedy, ak si rekonštrukcia nevyžiada zábery plôch
prírodných biotopov v UEV
- návrh cesty II. triedy Ulič-Zabriď (SR/UA), ak nebude zasiahnuté UEV
- časť návrhov ciest III. triedy v koridore existujúcej účelovej komunikácie v CHVÚ
- návrh cyklotrasy Eurovelo 11 vo svojej hlavnej trase a jej odbočke, ak si nevyžiada
zábery plôch prioritných biotopov v UEV
- návrhy cyklociest v „územiach pre cyklodopravu“ a v koridoroch pre cyklodopravu“, ak
budú trasované mimo UEV
SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov
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-

návrhy cyklociest k hraničným priechodom, ak budú trasované v telese cesty III. triedy,
účelovej komunikácie alebo mimo UEV
návrhy dobudovania hraničných priechodov cestami III. triedy, ak tieto budú situované
do telesa existujúcej asfaltovej komunikácie alebo mimo UEV.

ii.
Zámery/aktivity, pre ktoré nebola určená hodnota významnosti vplyvu (?).
Ide o tie zámery, ktoré sú v koncepte ÚPN PSK vyznačené len schematicky, bez jasnej
väzby na konkrétne danosti terénu t.j. situovanie zámeru v území vyjadrenom v mapách
1:100 000 je nedostatočné alebo ide o zámery, u ktorých by vzhľadom na ich
povahu/vlastnosti/známe predpokladané vplyvy by bolo potrebných viac konkrétnejších
informácií, ktoré však tento typ strategického dokumentu nemôže ani poskytnúť. U týchto
zámerov je však s istotou možné predpokladať minimálny vplyv o hodnote – 1, nie je však
možné s istotou predpokladať, že vplyv zámeru na predmet a integritu dotknutej lokality
NATURA2000 bude vždy významne negatívny. Pre tieto zámery je však možné hľadať ich
variantné umiestnenie v území. Časť takýchto zámerov je možné označiť ako rizikové, a to
z dôvodu, že ich prípadná realizácia bude závisieť od výsledku posúdenia ich vplyvov
v procese EIA na podklade projektovej dokumentácie, t.j. ich uskutočniteľnosť sa bude
odvíjať od toho, či bude identifikované realizovateľné umiestnenie v území a či bude možné
stanoviť realizovateľné technické/technologické zmierňujúce opatrenia.
K takto vyhodnoteným zámerom/aktivitám patria najmä:
- návrh plynovodu – VVTL Eustream cez UEV0387 Beskýd, CHVÚ Laborecká vrchovina
a CHVÚ Vihorlatské vrchy
- návrh 110 kV Stropkov –Medzilaborce cez CHVÚ Laborecká vrchovina
- návrhy vodných nádrží v CHVÚ Laborecká vrchovina a zároveň v kontakte s UEV0233
Tok Udavy s Íľovnicou (VN Adidovce) a s UEV0049 Alúvium Rieky
- návrh železničnej dopravy Bardejov – Svidník – Stropkov – Medzilaborce v úseku
Stropkov – Medzilaborce cez CHVÚ Laborecká vrchovina, za podmienky, že nebude
trasovaná cez UEV0043Kamenná
- návrh rýchlostnej komunikácia Lipníky – Ubľa v úseku Humenné –Kolonica cez CHVÚ
Vihorlatské vrchy
- návrh rýchlostnej komunikácie R4 Prešov – Kapušany – Giraltovce – Svidník cez CHVÚ
Laborecká vrchovina (12.05.2015 začatý proces posudzovania navrhovanej činnosti na
MŽP SR, pre úsek Hunkovce – SR/PR vydaný rozsah hodnotenia príslušným orgánom
EIA v roku 2012 s podmienkou nezasahovať do UEV Dukla)
- návrh zmeny cesty III. triedy na cestu I. triedy v úseku Humenné-Ptičie cez CHVÚ
Vihorlatské vrchy, v kontakte s UEV050 Humenský Sokol a UEV049 Humenská
- návrh preložky cesty I/66 Poprad – Vernár v CHVÚ Slovenský raj a v UEV0290 Horný
tok Hornádu a UEV0112 Slovenský raj
- návrh zmeny cesty III. triedy Podspády – Jurgow na cestu I/66s dopravou do 7,5 ton
v CHVÚ Tatry a UEV0307 Tatry (zámenou za zmenu cesty I. triedy Tatranská Javorina
– Lysá Poľana na cestu II. triedy v CHVÚ Tatry a UEV0307 Tatry)
- návrh preložky cesty II. triedy Stakčín – Príslop do polohy Stakčínska Roztoka – Príslop
v CHVÚ Bukovské vrchy a UEV029 Bukovské vrchy (zámenou za zrušenie cesty
Stakčín – Príslop v OP VN Starina) s podmienkou hľadania územnej alternatívy pre
prepojenie Uličskej a Ublianskej doliny, napr. Brezovec - Ulič
- návrh zmeny cesty III. triedy Krajná Poľana –Miroľa – Staškovce na cestu II. triedy
v CHVÚ Laborecká vrchovina, ak bude potrebné budovať obchvaty obcí

SMC, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov

14 / 18

-

-

-

návrh zmeny účelovej komunikácie Červenica – Zámutov, Porúbka – Vinné, Závadka –
Hradisko, Milpoš – Hanigovce v CHVÚ na cestu III. triedy
návrh zmeny účelovej komunikácie Mlynčeky – Cesta slobody (Kežmarské Žľaby)
v UEV0307 Tatry na cestu III. triedy
návrh cesty III. triedy Osadné - Balnica (SR/PR)v CHVÚ Laborecká vrchovina
a UEV0387 Beskýd s podmienkou hľadania územnej alternatívy prepojenia s Balnicou,
napr. z Obce Vyšná Jablonka
návrhy zmeny časti účelových komunikácií v bývalom VO Javorina Ihľany-Záľubica,
Záľubica – Levočská dolina, Záľubica -Tichý Potok, Nová Ľubovňa- Repaše/Levočská
dolina, Levočská dolina-Torysky v CHVÚ Levočské vrchy na cesty III. triedy (možný
kumulatívny vplyv!)
návrh cesty III. triedy Lendak – Šarpanec v blízkosti UEV0144 Belianske lúky
návrh cyklocesty v „koridore pre cyklodopravu“ v úseku Runina – Nová Sedlica
v CHVÚ Bukovské vrchy a UEV0229 Bukovské vrchy

iii. Zámery/aktivity, pre ktoré bola určená hodnota významnosti vplyvu – 2 alebo ?(-2).
Ide o také zámery, pre ktoré nie sú v koncepte ÚPN PSK poskytnuté dostatočné podklady
(prípadne ani nie sú vykreslené) a zároveň sa dá už teraz predpokladať, že podľa ich
charakteru bude značne problémové nájsť pre ich trasovanie iný územný variant s menším
vplyvom na predmet či integritu dotknutých lokalít NATURA 2000. K navrhovaným
zámerom/aktivitám, u ktorých sa dá očakávať významný negatívny vplyv patria tie prvky
konceptu UPN PSK, ktoré predpokladajú okrem významného plošného záberu prírodných
biotopov/biotopov druhov aj fragmentáciu biotopov chránených živočíšnych druhov,
spojenú s novým trvale rušivým vplyvom ich prevádzky na predmety ochrany lokalít
NATURA 2000.
K takto vyhodnoteným zámerom/aktivitám patria najmä:
- návrh predĺženia TEŽ z Tatranskej Lomnice smerom na Ždiar v ÚEV0307 Tatry
a CHVÚ Tatry,
- návrh predĺženia TEŽ z Tatranskej Lomnice smerom na Spišskú Belú/Vrbov ak bude
trasovaný cez ÚEV0307 Tatry s 5.stupňom ochrany),
- návrh prepojenia Kežmarku s Levočou cestou I. triedy, pričom dielčí úsek ZáľubicaLevočská dolina je situovaný v CHVÚ Levočské vrchy,
- návrh cyklocesty cez územie UEV0050 Humenský Sokol.
Tieto návrhy situované do lokalít NATURA 2000 je potrebné z návrhovej časti ÚPN PSK
vylúčiť resp. návrh cyklotrasy zásadne revidovať.
V zmysle záverov záverečného stanoviska z v minulosti vykonaného procesu posudzovania
podľa zákona č.24/2006 Z.z. pre navrhovanú činnosť - výstavba VN Tichý potok v CHVÚ
Levočské vrchy, UEV0336 Torysa, je výsledkom posudzovania záver, že výstavba VN Tichý
potok bude mať významný negatívny vplyv na dotknuté lokality NATURA 2000.
V záverečnom stanovisku sú uvedené podmienky v súlade so zákonmi a Smernicou o
biotopoch, za ktorých je možné VN Tichý potok realizovať.
b. Vyhodnotenie variantných riešení zámerov/aktivít zasahujúcich do lokalít NATURA
2000.
Vyhodnotenie alternatívneho riešenia návrhoch zámerov/aktivít uvedených v koncepte ÚPN
PSK, ktoré zasahujú do lokalít NATURA 2000 je nasledovné.
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V prípade návrhu predĺženia TEŽ Tatranská Lomnica – Ždiar a TEŽ Tatranská Lomnica –
Spišská Belá/Vrbov cez CHVÚ Tatry a UEV0307 Tatry, ktoré sú v koncepte ÚPN PSK
označené obe ako variant 2, sa navrhuje variant 1, t.j. stav, ktorý zodpovedá nulovému variantu.
V prípade návrhu prepojenia Kežmarku s Levočou cestou I. triedy, značeného v koncepte ÚPN
PSK ako variant 2, je dielčí úsek tohto prepojenia Záľubica- Levočská dolina trasovaný cez
CHVÚ Levočské vrchy. Variantom 1 je prepojenie Záľubice s Levočskou dolinou cez CHVÚ
Levočské vrchy cestou III. triedy. Navrhuje sa variant 1.
V prípade návrhu zmeny cesty III. triedy Podspády – Jurgow na cestu I/66 s dopravou do 7,5 ton
v CHVÚ Tatry a UEV0307 Tatry zároveň so zmenou cesty I. triedy Tatranská Javorina – Lysá
Poľana na cestu II. triedy v CHVÚ Tatry a UEV0307 Tatry označeného ako variant 2, sa
navrhuje variant 1, t.j. súčasný stav.
V prípade návrhu železničného prepojenia Bardejov – Svidník – Stropkov – Medzilaborce,
označeného v koncepte ÚPN PSK ako variant 2, by úsek železničného prepojenia Stropkov –
Medzilaborce bol nevyhnutne trasovaný v CHVÚ. Variantom 1 je nulový stav. Vykreslenie
celého predpokladaného koridoru trasovania vo výkresoch absentuje. Úsek železničnej trate
Stropkov – Medzilaborce je podmienečne akceptovateľný, a to pri takom jej trasovaní, ktoré
bude vedené mimo ekologicko-funkčných priestorov CHVÚ Laborecká vrchovina a mimo
ÚEV0043 Kamenná.
c. Vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov.
V lokalitách NATURA 2000, kde je umiestnených viacero zámerov/aktivít, je možné
predpokladať určitú kumuláciu ich vplyvov na dotknutú lokalitu NATURA 2000. Pôjde nielen
o vplyvy v dôsledku zámerov navrhnutých v ÚPN PSK ale tiež o vplyvy iných zámerov, či už
plánovaných, schválených alebo realizovaných, ktoré vyplývajú z iných dokumentácií.
Vplyvy v ÚPN PSK navrhnutých zámerov vznikajúce počas výstavby stavieb budú s veľkou
pravdepodobnosťou rozložené v dlhšom časovom období, pretože je len veľmi málo
pravdepodobné, že by prišlo k začatiu výstavby zámerov v jednej lokalite rovnakom čase.
Existuje i predpoklad, že nie všetky zámery, tak ako budú v ÚPN PSK navrhnuté, budú naozaj
v území i zrealizované. Väčšia kumulácia vplyvov sa môže očakávať až v období prevádzky už
vybudovaných stavieb.
K tejto väčšej kumulácii vplyvov bude prichádzať najmä vo veľkoplošných lokalitách NATURA
2000, kde je navrhovaný i najväčší počet zámerov/aktivít podľa konceptu ÚPN PSK.
Lokality NATURA 2000, kde je plánovaných viacero zámerov/aktivít podľa hodnoteného
konceptu ÚPN PSK a kde vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov by mohlo byť v hraničných
hodnotách, sú nasledovné:
CHVÚ Levočské vrchy - pomerne rozsiahla navrhovaná zmena účelových ciest na cesty III.
triedy pomerne hustá sieť „koridorov pre cyklocesty“. Za účelom minimalizácie kumulatívneho
vplyvu týchto ciest na predmet ochrany CHVÚ ako i jeho integritu sa odporúča nebudovať cesty
III. triedy najmä v smere západ – východ (Záľubica - Tichý potok, Levočská dolina –Torysky),
cyklocesty zlučovať s účelovými komunikáciami. Pri revidovaní navrhovaných ciest III. triedy
ako i vylúčení navrhovanej cesty I. triedy a zlučovaní dopravy do telesa jednej cesty, môže byť
eliminovaný predpokladaný významný vplyv navrhovaných zámerov na dotknuté CHVÚ.
CHVÚ Laborecká vrchovina –do jej územia je navrhovaných viacero najmä dopravných
zámerov vrátane cyklociest, ďalej tiež zámerov technickej infraštruktúry. Tento stav je
spôsobený tým, že v CHVÚ sa nachádza najvýznamnejší cestný priechod v Prešovskom kraji
pre nákladnú dopravu do Poľska ako i relatívne vysoký počet intravilánov obcí vrátane Mesta
Medzilaborce, pre
ktoré je potrebné dobudovávať rôzne typy technickej a dopravnej
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infraštruktúry. Najväčší zásah do integrity tohto územia môže spôsobiť prípadné vybudovanie
železničnej trate Svidník - Medzilaborce. Realizácia tohto zámeru sa však v skorej budúcnosti
neočakáva. Obdobne i budovanie VVTL Eustream môže spôsobiť počas svojej výstavby
významné vplyvy dočasného charakteru. K stavbám so vzdialeným časovým horizontom ich
realizácie patria i stavby vodných nádrží, ktoré však môžu priniesť diverzitu stanovištných
biotopov pre avifaunu. Pre zmiernenie vplyvov stavieb na predmet a integritu CHVÚ bude
potrebné umiestňovať nové dopravné a technické trasy v maximálnej miere do už existujúcich
koridorov. Pre potreby hľadania optimálnych riešení pre umiestňovanie nových stavieb bude
potrebné disponovať kvalitnou databázou o predmete ochrany tohto CHVÚ a za týmto účelom
zabezpečiť kontinuálny monitoring chránenej avifauny.
Ostatné CHVÚ nie sú hodnotené ako lokality, kde by mohol byť vplyv jednotlivých stavieb
smerovaný k významne negatívnemu vplyvu.
Do plôch UEV nie sú umiestňované zámery/aktivity vo významnou počte ani s takým záberom
plôch, ktorý by predpokladal kumulatívne významný negatívny vplyv na predmet ochrany
a integritu týchto lokalít. Základným opatrením pre všetky zámery je, v maximálnej miere sa
vyhnúť umiestňovaniu zámerov do maloplošných UEV, a v prípade nevyhnutnosti trasovania
línií cez veľkoplošné UEV, umiestňovať ich mimo plôch s prioritnými biotopmi.
5.

Závery

Na základe vykonaného primeraného hodnotenia vplyvu strategického dokumentu – ÚPN PSK
v etape jeho konceptu je možné predpokladať, že všeobecné zásady a regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia navrhnuté pre rozvoj územia PSK nebudú mať
pravdepodobne významný negatívny vplyv na lokality NATURA 2000. Pre elimináciu ich
možného vplyvu na predmet a integritu lokalít NATURA 2000 je potrebné aplikovať všeobecnú
zásadu – minimalizácie plošných zásahov do území lokalít NATURA 2000 a vykonanie
strategického posudzovania územných plánov nižšej hierarchickej úrovne postupom podľa
zákona č.24/2006 Z.z..
Na základe vykonaného primeraného hodnotenia vplyvu prvkov strategického dokumentu
– ÚPN PSK, t.j. navrhovaných zámerov/aktivít, ktoré sú uvedené v návrhu záväznej časti ÚPN
PSK alebo vykreslené v grafickej časti ÚPN PSK predloženého konceptu je možné
predpokladať, že navrhované zámery - TEŽ z Tatranskej Lomnice smerom na Ždiar v ÚEV0307
Tatry a CHVÚ Tatry, TEŽ z Tatranskej Lomnice smerom na Spišskú Belú/Vrbov cez ÚEV0307
Tatry, prepojenie Záľubice s Levočskou dolinou cez CHVÚ Levočské vrchy cestou 1.triedy a
cyklocesta cez územie UEV0050 Humenský Sokol budú mať významný negatívny vplyv na
dotknutú lokalitu NATURA 2000. Uvedené navrhované zámery je potrebné vylúčiť zo
strategického dokumentu resp. trasu cyklocesty zásadne revidovať tak, že nezasiahne do
UEV0050 Humenský Sokol.
Takto upravené riešenie ÚPN PSK môže byť predmetom jeho schválenia.
Pre prípadné uvažovanie nad predĺžením TEŽ z Tatranskej Lomnice sa odporúča vypracovať
vyhľadávaciu štúdiu ešte pre zapracovaním predmetného zámeru do návrhu územnoplánovacej
dokumentácie.
V prípade prepojenia Mesta Kežmarok s Levočou cez CHVÚ Levočské vrchy cez
Záľubicu a Levočskú dolinu cestou I. triedy je potrebné uvažovať len s prepojením cestou III.
triedy. I tento zámer však musí byť posúdený v samostatnom procese posudzovania navrhovanej
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činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. a to s dôrazom na vyhodnotenie možných kumulatívnych
vplyvov na predmet ochrany a integritu CHVÚ Levočské vrchy z dôvodu návrhu zmeny
viacerých účelových ciest na cesty III. triedy v tomto CHVÚ.
V prípade návrhu zámeru VN Tichý potok je potrebné dodržať opatrenia a postupy, ktoré sú
výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej stavby na životné prostredie podľa zákona
č.24/2006 Z.z. a sú uvedené v záverečnom stanovisku príslušného orgánu EIA.
U ostatných navrhovaných zámerov/aktivít uvedených v návrhu záväznej časti ÚPN PSK alebo
v grafickej časti predloženého konceptu, je potrebné rešpektovať základné opatrenia pre
minimalizáciu ich vplyvu na predmet a integritu dotknutých lokalít NATURA 2000 uvedených
v kapitole 3.2.2 a u tých navrhovaných zámerov, pre ktoré vzhľadom na absenciu relevantných
potrebných podrobnejších informácií, nie je možné v tejto fáze vyhodnotiť/odhadnúť mieru ich
vplyvu na dotknuté lokality NATURA 2000, je potrebné vykonať podrobné posúdenie ich
vplyvu na dotknuté lokality NATURA 2000, a to buď v nižšom stupni územnoplánovacej
dokumentácie alebo až na úrovni ich projektovej dokumentácie.
Z hľadiska kumulatívnych vplyvov sú zámermi/aktivitami riešenými v koncepte ÚPN PSK
najviac atakované CHVÚ Laborecká vrchovina a CHVÚ Levočské vrchy. Z dôvodu eliminácie
predpokladaných kumulatívnych vplyvov sa odporúča neuvažovať s niektorými cestami III.
triedy v CHVÚ Levočské vrchy. Z dôvodu eliminácie prípadných významných kumulatívnych
vplyvov zámerov/aktivít, ktorých umiestnenie je navrhované do CHVÚ Laborecká vrchovina, je
potrebné umiestňovať líniové stavby a iné zámery čo najbližšie k už existujúcim dopravným
koridorom a k zastavaným územiam obcí a už v súčasnej dobe zabezpečiť dôsledný monitoring
chránenej avifauny za účelom zberu dát pre následné podrobné hodnotenie vplyvov zámerov so
vzdialenejším horizontom ich realizácie na predmet ochrany CHVÚ.
Toto primerané hodnotenie vplyvov strategického dokumentu, ktorým je ÚPN PSK v etape
vypracovania jeho konceptu, nenahrádza primerané hodnotenie vplyvu tých územnoplánovacích
dokumentácií procesom SEA, ktoré budú vychádzať zo schváleného ÚPN PSK (najmä ÚPN
obcí) a nenahrádza ani hodnotenie stavieb a činností procesom EIA podľa zákona č.24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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