OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: OU-KS-OZSP-2017/012619

Košice, 10. 11. 2017

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva podľa
§ 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia
o strategickom dokumente „Územný plán obce Rozhanovce - zmeny a doplnky 08“, ktorý
predložil obstarávateľ Obec Rozhanovce, zastúpená starostom, ul. SNP č. 48, 044 42
Rozhanovce po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Rozhanovce - zmeny a
doplnky 08“
sa nebude 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.

Odôvodnenie:
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal dňa
27.09.2017 od obstarávateľa Obec Rozhanovce, zastúpená starostom, ul. SNP č. 48, 044 42
Rozhanovce podľa § 5 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“)
oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Rozhanovce - zmeny a doplnky
08“.
Predmetom riešenia predmetných zmien s doplnkov (ZaD) sú nasledovné lokality:
- lokalita č. 1: Pincatorky – záhradkárska osada navrhovaná v ZaD na bývanie – plochy
pozemkov RD,
- lokalita č. 2: Pri potoku – plocha OV, športu a oddychu navrhovaná v ZaD na bývanie –
plochy pozemkov RD, doplnenie a úprava komunikačného systému a
intenzifikácia pozemkov RD,
- lokalita č. 3: Pri cintoríne – návrh a výhľad rozšírenia plôch bývania v ZaD,
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- lokalita č. 4: Bunkov – v ZaD navrhovaná úprava trasy dopravného obchvatu obce a s tým
súvisiace rozšírenie plôch bývania, verejnej zelene, OV, športu a oddychu a
zmena komunik. systému v lok. Bunkov; rozšírenie areálu ČOV,
- lokalita č. 5: Pod družstvom – návrh na rozšírenie plôch bývania v ZaD,
- lokalita č. 6: Pod brehmi II – návrh na rozšírenie plôch bývania a areálu vodojemu v ZaD.
V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona sa jedná o malú zmenu strategického dokumentu
týkajúceho sa oblasti územného plánovania resp. využívania územia. Tento strategický
dokument podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Košice – okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti
o životné prostredie rozoslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Košice – okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1.

Ministerstvo životného prostredia SR listom č. 2860/2017-5.3, 46830/2017 zo dňa
25.10.2017 uviedlo že:
 V katastrálnom území obce Rozhanovce (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza
ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Vajkovce – Rozhanovce; štrkopiesky a piesky
(4091)“, ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Bratislava.
Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
 V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Boliarov –
hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd“; určené pre držiteľa prieskumného
územia VEGAPE, s.r.o., Košice s platnosťou do 24. 03. 2019 a prieskumné územie
„Košická kotlina – geotermálna energia“ určené pre držiteľa prieskumného územia
GEOTERM KOŠICE, a.s., Košice s platnosťou do 12. 05. 2018
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického
zákona.
Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného
územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území
v územnoplánovacej dokumentácii.
 V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na
priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť
v územno-plánovacej dokumentácii.


V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného
environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž:
Pravdepodobná environmentálna záťaž
1.
Názov EZ:
KS (015) / Rozhanovce - skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

systému
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Registrovaná ako:
A pravdepodobná environmentálna záťaž
Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho
využitia územia.


V predmetnom území sú podľa priloženej mapy zaregistrované svahové deformácie aktívne, potenciálne, stabilizované. Oblasti s registrovanými svahovými deformáciami
sú zaradené medzi rajóny nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti
územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Ide o územia s možným
rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, sú rovnako
citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
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), list 38 – 13 Sečovce, ktorý je prístupný
na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na
webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných
svahových deformáciách
(http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://mapserver.geology.sk/zosuvy/).
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
nestabilných území pre stavebné účely.



Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť
možnosti ďalšieho využitia územia.



Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej
energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia:
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je
potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. Orgány územného
plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného 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 vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia
z prírodného žiarenia.
2.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných
komunikácií,
odbor
rozvoja
dopravnej
infraštruktúry
listom
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č. 27688/2017/SCDPK/72762 zo dňa 18.10.2017 k oznámeniu o
strategickom
dokumente má nasledovné požiadavky a pripomienky:
 pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať
priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a ZaD 08 ÚPN-O Rozhanovce zosúladiť s
Programovým vyhlásením vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy, Koncepciou
územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Stratégiou rozvoja dopravy Slovenskej
republiky do roku 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do
roku 2020 a Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030;
 predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou
aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja;
 na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo
sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a
koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru, jej trasovanie a ochranné pásma;
 rešpektovať trasovanie a ochranné pásmo diaľnice D1 Budimír – Bidovce, ktorá je v
súčasnosti vo výstavbe. Diaľnica D1 patrí do koridoru Rýn – Dunaj, ktorý je súčasťou
základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska
dopravná sieť) a jej tzv. československej vetvy;
 dopravné napojenia navrhovaných lokalít, jednotlivé pozemné komunikácie, statickú
dopravu a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými
predpismi a STN;
 v súvislosti s navrhovanými zmenami z hľadiska funkčného využitia územia a
dopravných napojení je potrebné sa zaoberať aj postupným nárastom intenzity
dopravy a posúdiť dopravnú výkonnosť priľahlej cestnej siete, s dôrazom na dopravnú
výkonnosť dotknutých dopravných napojení (križovatiek);
 pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné
posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v
zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v
znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania v
pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie
takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu
negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových
opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú
v čase realizácie známe;
 v grafickej časti požadujeme vyznačiť hranice zastavaného územia a územia
navrhovaného na zastavanie a rovnako vyznačiť aj hranice ochranného pásma ciest
mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a
koniec obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov;
 ZaD 08 ÚPN-O Rozhanovce navrhujú vysoký počet rodinných domov s ktorými
súvisí zabezpečenie parkovacích stojísk. V tejto súvislosti upozorňujeme na dodržanie
pol. čísla 16 v 9. bode „Infraštruktúra“ podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.;
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3.

pre označenie diaľnice žiadame používať skratku D1 a pre označenie rýchlostných
ciest skratku R2 a R4 (bez pomlčky);
všetky použité skratky v ZaD 08 ÚPN-O Rozhanovce žiadame uviesť v textovej časti;
rešpektovať stanovisko Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo;
pri riešení ZaD 08 ÚPN-O Rozhanovce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je
potrebné požiadať o stanovisko príslušný odbor dopravy úradu VÚC Košického
samosprávneho kraja.
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD 08 ÚPN-O Rozhanovce berie MDV SR
na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zaujal
nasledovné stanovisko za jednotlivé zložky odboru starostlivosti o životné prostredie:
Listom č. OU-KS-OSZP-2017/012923 zo dňa 09.10.2017 z hľadiska ochrany
vodných pomerov nemá k oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky za
dodržania podmienky:
Žiada, aby bola v strategickom dokumente dopracovaná aj alternatíva odvádzania
splaškových vôd z RD formou žúmp do doby dobudovania obecnej kanalizácie
a rozšírenia obecnej ČOV.
Listom č. OU-KS-OSZP-2017/013049 zo dňa 12.10.2017 z hľadiska ochrany
ovzdušia konštatuje, že záujmové územie je situované na k. ú. Rozhanovce. Z hľadiska
ochrany ovzdušia na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zmysle § 9 ods. 1 zákona
č. 137/2010 Z. z. zákona ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie nie je
v oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia. Predmetnou zmenou nedôjde
k výstavbe stredných ani veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Z hľadiska ochrany ovzdušia má k návrhu „Zmeny a doplnky č. 8 Územného
plánu obce Rozhanovce“ nasledujúce pripomienky:
 Navrhuje prehodnotiť umiestnenie RD v lokalite č. 5 - Pod družstvom. V súčasnosti je
uvažovaná plocha využívaná ako záhrady a nachádza sa v ochrannom pásme
hospodárskeho dvora (HD). Lokalita pri nepriaznivom smere vetra môže byť
negatívne ovplyvnená pachovými látkami z činností na HD.
 Žiada do predloženého dokumentu doplniť informáciu, že ČOV po rozšírení a zvýšení
kapacity z 3 370 EO na predpokladaných 8 000 EO bude predstavovať podľa prílohy
č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
„Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu obce Rozhanovce“ počítajú
s vytvorením stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Nepredpokladajú výstavbu
veľkého zdroja. Predložený strategický dokument z hľadiska ochrany ovzdušia je možné
akceptovať a nepožaduje, aby bol predložený strategický dokumentu posudzovaný podľa
zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektroých zákonov v znení neskorších predpisov

Listom č. OU-KS-OSZP-2017/012944 zo dňa 24.10.2017 z hľadiska odpadového
hospodárstva k predloženému strategickému dokumentu má pripomienku:
 Upozorňuje na odvolávku na už neplatný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Od 01.01.2016 je v platnosti zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa, ktorého by sa malo
odpadové hospodárstvo v obci riadiť.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
dotknutý orgán na posudzovaní podľa zákona netrvá.
4.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia listom č. OU-KS-OKR 2017/012978 zo dňa 09.10.2017 nemá k predloženému oznámeniu z hľadiska
požiadaviek civilnej ochrany pripomienky. Strategický dokument nežiada posudzovať
podľa zákona. Ďalšie stupne schvaľovania územného plánu žiada zaslať na vyjadrenie.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-KE-OSZP12017/041838 zo dňa 20.10.2017 uvádza, že z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny
sa v katastrálnom území obce Rozhanovce nenachádza územie chránené v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o OPaK“), ktoré by patrilo do národnej alebo európskej siete chránených
území (NATURA 2000). V obci rastie strom chránený v zmysle zákona o OPaK Pagaštan konský v Rozhanovciach.
Pri realizácii konkrétnych zmien územnoplánovacej dokumentácie okresný úrad
požaduje dodržať nasledovné zásady ochrany prírody a krajiny:
- rešpektovať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- drevinové zloženie nových plôch zelene, izolačných pásov musí zodpovedať
pôvodnému zloženiu zachovalých lesných fragmentov, zvláštnu pozornosť
venovať solitérom vysokej vegetácie, pri plánovaní výsadby vegetácie
odporúčame vyhnúť sa výsadbe pozdĺž cesty I. triedy alebo rýchlostnej
komunikácie,
- zachovávať prirodzený charakter vodných tokov ako biokoridorov rôznych
kategórií, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu.
- pri budovaní nových a rekonštrukcii existujúcich 22 kV elektrických vedení,
žiadame uloženie nových vodičov pod povrch zeme, pri vzdušných vedeniach
používať technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov.
Pri dodržaní vyššie uvedených zásad okresný úrad nepredpokladá, že predmetné zmeny
by mali predstavovať významný negatívny vplyv na životné prostredie, a preto okresný
úrad nepožaduje strategický dokument „Územný plán obce Rozhanovce - zmeny
a doplnky 08“ posudzovať podľa zákona.

5.

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom
č. OU-KE-OCDPK-2017/041618-2 zo dňa 09.10.2017 uviedol, že predložená
dokumentácia sa nedotýka záujmov ciest I. tried. Uvedenou obcou prechádza cesta III.
triedy a miestne účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce. Z hľadiska rozvoja
dopravnej infraštruktúry Okresný úrad Košice k oznámeniu o strategickom dokumente
nemá žiadne pripomienky, ktoré by bolo možné zapracovať do územného plánu obce.
Je potrebné rešpektovať koncepčné riešenie návrhu trasy diaľnice a zosúladiť dopravný
systém.
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6.

Dopravný úrad listom č. 20227/2017/ROP-002/35308 zo dňa 18.10.20176 uviedol, že
k predmetnému strategickému dokumentu z hľadiska záujmov civilného letectva nemá
na riešené územie žiadne požiadavky. Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy,
ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by
mali byť posudzované podľa zákona.

7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. 2017/05667-02/HŽPaZ zo dňa
16.10.2017 zaujal stanovisko, že predmetný strategický dokument je možné z hľadiska
požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia akceptovať s tým, že pri
predložení predmetného strategického dokumentu za účelom vydania záväzného
stanoviska podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z., bude potrebné predložiť aj hodnotenie
vplyvov na zdravie obyvateľov (HIA) – z existujúcej prevádzky hospodárskeho dvora
s bioplynovou stanicou na navrhované rodinné domy v lokalite č. 5 Pod družstvom
(hlavne posúdenie vplyvu hluku a zápachu na zdravie).

8.

Úrad košického samosprávneho kraja listom č. 5668/2017/ORRÚPŽP/30268 zo dňa
13.10.2017 žiada rešpektovanie nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, t.j. Zmien
a doplnkov ÚPN VÚC Košického kraja, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom KSK
v roku 2014. V prípade, ak budú navrhnuté stavby a činnosti podliehať posudzovaniu
vplyvov na životné prostredie, žiada tieto činnosti posúdiť v súlade so zákonom
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripomína, že cestná infraštruktúra II.
a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK a pre každý zásah
do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný súhlas vlastníka.
Úrad Košického samosprávneho kraja za dodržania uvedených podmienok súhlasí
s navrhovaným strategickým dokumentom.

9.

Obec Čižatice, zastúpená starostom listom č. 229/2017 zo dňa 24.10.2017 uviedla, že
nemá žiadne výhrady voči predmetnému strategickému dokumentu a má byť
posudzovaný podľa zákona.

10. Obec Hrašovík, zastúpená starostkou listom č. OcU/2016/157-003 zo dňa 25.10.2017
uviedla, že predmetný strategický dokument nemá vplyv na obec Hrašovík a nemá byť
posudzovaný podľa zákona.
11. Zo strany verejnosti boli v stanovenej lehote doručené nasledujúce vyjadrenia:
Ing. Pavol Strýček, bytom SNP 11/A, Rozhanovce zaslal stanovisko zo dňa 17.10.2017,
v ktorom žiada o zachovanie pôvodnej trasácie miestnej komunikácie popri pozemku
p. č. 1371/108 k.ú. Rozhanovce (ktorého je vlastníkom), tak ako to zodpovedá súčasnému
stavu územného plánu alebo o riešenie, ktoré nebude vylučovať uvedený pozemok z k
napojenia miestnej komunikácii a inžinierskym sieťam.
Ing. František Nosáľ a Monika Nosáľová bytom Gaštanová 1, Rozhanovce listom zo
dňa 06.10.2017 vznášajú námietku voči trasovaniu navrhovaných komunikácií a záberu
pôdy prezentovaných v návrhu územného plánu obce Rozhanovce na p. č. 1668/22,
1668/26, 668/1 a 668/2 k.ú. Rozhanovce, ktoré sú v ich vlastníctve.
Ing. Gabriel Almáši a Doc., MVDr. Viera Almášiová bytom Polárna 12, Košice listom
zo dňa 18.10.2017 a Ing. Denis Spišák bytom Lúčna 6, Rozhanovce listom zo dňa
19.10.2017 a Ján Nutár a Svetlana Nutárová bytom Lúčna 7, Rozhanovce e-mailom zo
dňa 19.10.2017 zaslali pripomienky k lokalite č.4 Bunkov
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dopravný obchvat obce, cesta III. triedy, zberné komunikácie, vyššie obslužné
komunikácie B2-MZ 8.5/50
Navrhujú obchvat obce zrušiť ako neúčelný, nehospodárny a nešetrný k obyvateľom
priľahlej obytnej zóny nadmerným hlukom a znečistením ovzdušia, ktorí už dnes trpia
hlukom a prachom pri prácach na výstavbe diaľničného obchvatu Budimír- Bidovce a to
7 dní v týždni. V budúcnosti budú vystavení prachu a hluku z tohto diaľničného úseku,
znásobeného blízkou diaľničnou križovatkou. Pre potreby navrhovanej novej obytnej
časti postačuje príjazdová komunikácia od navrhovaného kruhového objazdu na začiatku
obce. Na fungovanie obce aj v budúcnosti postačuje existujúca hlavná komunikácia
plniaca zbernú aj obslužnú funkciu. Tranzit vozidiel zabezpečí diaľnica. Navrhovaný
obchvat obce by preto bol iba duplicitným riešením dopravy. Voľné plochy medzi
diaľnicou a obcou navrhujú vysadiť izolačnou zeleňou.
- energetika
Navrhujú ponechať existujúcu Trafostanicu / TS/ na mieste kde je v súčasnosti. Namiesto
toho, navrhujú presun vzdušného vedenia VVN pod zem. Vzdušné vedenie VVN
rozdeľujúce obytnú zónu je v súčasnej dobe nevyhovujúce a rizikové.
JUDr. Ján Líška bytom Ružová 31, Košice a Ing. Mgr. Lucia Višňovská bytom Lúčna
11, Rozhanovce zaslali listom zo dňa 18.10.2017 stanovisko k lokalite č. 4 Bunkovdopravný obchvat obce, cesta III. triedy, zberné komunikácie, vyššie obslužné
komunikácie B2-MZ 8.5/50, kde navrhujú zrušiť navrhovaný obchvat obce ako neúčelný,
nehospodárny a nešetrný k zaťaženiu obyvateľov priľahlej obytnej zóny nadmerným
hlukom a znečistením ovzdušia ako aj nešetrným záberom a drobením
poľnohospodárskej pôdy.
Na fungovanie obce aj v budúcnosti postačuje existujúca hlavná komunikácia plniaca
zbernú aj obslužnú funkciu. Tranzit vozidiel zabezpečí diaľnica. Pre potreby prepravy
poľnohospodárskych komodít na existujúci poľnohospodársky dvor a bioelektráreň
navrhujú trasu obchvatnej komunikácie presunúť čo najďalej od obytnej zóny obce, čo
najbližšie k diaľnici, tak aby sa minimalizovalo zaťaženie obytnej zóny obce hlukom
a splodinami a zároveň sa nedrobila a neodnímala poľnohospodárska pôda. Voľné plochy
medzi diaľnicou a obcou navrhujú vysadiť izolačnou zeleňou.
-

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci
zisťovacieho konania posúdil návrh strategického dokumentu“ Územný plán obce
Rozhanovce - zmeny a doplnky 08“ z hľadiska rozsahu strategického dokumentu, najmä jeho
únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu so schválenou
územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o strategickom
dokumente. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu od zainteresovaných
subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Obec Čižatice vo svojom stanovisku k predloženému strategickému dokumentu nemala
výhrady a ďalej uviedla, že predložený strategický dokument má byť posudzovaný podľa
zákona ale neuviedla žiadne odôvodnenie. Na základe toho príslušný orgán nepovažoval
požiadavku obce Čižatice za opodstatnenú.
Zo strany verejnosti boli doručené stanoviská k lokalite č. 4 Bunkov vo veci
dopravného napojenia - dopravný obchvat obce, cesta III. triedy, zberné komunikácie, vyššie
obslužné komunikácie B2-MZ 8.5/50.
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V ZaD sa navrhuje úprava trasy obchvatu tak, aby sa zachovali budovy na ihrisku a ul. M. Č.
Trenčianskeho a umožnilo sa využitie zastavaného územia obce pre ďalších 17 rodinných
domov a občiansku vybavenosť. Z pohľadu riešenia obchvatu, tento obchvat bude využívaný
len pre obyvateľov tejto časti obce – súvisí s návrhom rozšírenia plôch bývania v tejto
lokalite. Nie je predpoklad využívania tejto komunikácie inými subjektmi, ktoré obcou len
prechádzajú.
Na základe toho sa dá predpokladať, že vplyv dopravy cez daný obchvat ako aj zmena
komunikačného systému v lokalite Bunkov na životné prostredie a zdravie obyvateľov
nebude tak významný, aby bolo potrebné posudzovanie celého strategického dokumentu.
Obstarávateľ predmetných ZaD spolu so spracovateľom je povinný vyhodnotiť požiadavky
verejnosti a prípadne tento návrh upraviť.
V stanovisku verejnosti sa voľné plochy medzi diaľnicou a obcou navrhujú vysadiť izolačnou
zeleňou.
V predložených ZaD je táto pripomienka riešená – je navrhnutá verejná aj izolačná zeleň
medzi zastavanou časťou obce a diaľnicou.
Niektorí obyvatelia obce nesúhlasili vo svojom stanovisku s preložením trafostanice. Táto
pripomienka bude riešená obstarávateľom strategického dokumentu v samotnom procese
schvaľovania predmetných ZaD.
Premiestnenie dotknutej trafostanice nepredpokladá významný vplyv na životné prostredie,
preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v oznámení o strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom
dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli
požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné
zohľadniť v ďalšom procese konania o schválení strategického dokumentu podľa osobitných
predpisov:
 Posúdenie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.
 Prehodnotiť umiestnenie RD v lokalite č. 5 - Pod družstvom a pri predložení ZaD 08
ÚPN O Rozhanovce, za účelom vydania záväzného stanoviska podľa § 13 zákona
č. 355/2007 Z. z., bude potrebné predložiť aj hodnotenie vplyvov na zdravie
obyvateľov (HIA) – z existujúcej prevádzky hospodárskeho dvora s bioplynovou
stanicou na navrhované rodinné domy v lokalite č. 5 Pod družstvom (hlavne
posúdenie vplyvu hluku a zápachu na zdravie).
 Doplniť v strategickom dokumente informáciu, že ČOV po rozšírení a zvýšení kapacity
z 3 370 EO na predpokladaných 8 000 EO bude predstavovať podľa prílohy č. 1 vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
v znení neskorších predpisov stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
 V strategickom dokumente vymedziť ako riziko stavebného využitia územia, územie
s výskytom potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov a výskytom stredného
radónového rizika.
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 V strategickom dokumente opraviť a používať aktuálne znenia platných právnych
predpisov.
 V strategickom dokumente zohľadniť zaregistrované svahové deformácie.
 V strategickom dokumente zohľadniť pravdepodobnú environmentálnu záťaž.
 V strategickom dokumente dopracovať aj alternatívu odvádzania splaškových odpadových
vôd z RD formou žúmp do doby dobudovania obecnej kanalizácie a rozšírenia obecnej
ČOV.
 Zobrať do úvahy a vyhodnotiť vyššie uvedené pripomienky dotknutej verejnosti.
 Rešpektovať všetky ostatné pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov.

Upozornenie:

Poučenie:

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Toto zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu
nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Doručí sa
Obec Rozhanovce, zastúpená starostom, ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
Na vedomie
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
2. Okresný úrad Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
- odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- odbor výstavby a bytovej politiky,
- odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja
3. Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- odbor starostlivosti o životné prostredie (OO, OH, ŠVS),
- odbor krízového riadenia,
- pozemkový a lesný odbor,
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
5. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- sekcia geológie a prírodných zdrojov
8. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
9. Obec Košické Olšany, zastúpená starostom, 044 42 Košické Olšany
10. Obec Hrašovík, zastúpená starostom, 044 42 Hrašovík
11. Obec Beniakovce, zastúpená starostom, 044 42 Beniakovce
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Obec Vajkovce, zastúpená starostom, 044 43 Vajkovce
Obec Chrastné, zastúpená starostom, 044 44 Chrastné
Obec Čižatice, zastúpená starostom, 044 47 Čižatice
Obec Trsťany, zastúpená starostom, 044 45 Trsťany
Ing. Pavol Strýček, SNP 11/A, 044 42 Rozhanovce
Ing. František Nosáľ a Monika Nosáľová, Gaštanová 1, 044 42 Rozhanovce
Ing. Gabriel Almáši a Doc., MVDr. Viera Almášiová, Polárna 12, 040 01 Košice
Ján Nutár a Svetlana Nutárová, Lúčna 7, 044 42 Rozhanovce
Ing. Denis Spišák, Lúčna 6, Rozhanovce
JUDr. Ján Líška, Ružová 31, Košice
Ing. Mgr. Lucia Višňovská, Lúčna 11, 044 42 Rozhanovce

Ing. Oľga Kormošová
vedúca odboru

