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OZNÁMENIE
o strategickom dokumente
Územný plán obce (ÚPN – O) Stebník
Zmeny a doplnky č.1
v zmysle zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Základné údaje o obstarávateľovi
1.

Názov :
Obec Stebník, okres Bardejov

2.

IČO : 00322 601

3.

Adresa sídla :
Stebník č.11, 086 33 Zborov

4.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Slavomír Mlynár, starosta obce, Stebník č.11, 086 33 Zborov
tel. kontakt: +421 54 479 8163+++421 54 479 8163421 54 479 81 63421+421 54 479 81 63 54 479 81 63

5.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie :
Ing. Iveta Sabaková, mobil: +421 905 460 337, konzultácie počas pracovných dní od 9.00 hod do 12.00 hod,
Agátová 10, 075 01 Trebišov

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1.

Názov :
Územný plán obce Stebník - Zmeny a doplnky č.1
2. Charakter :
Čiastková zmena strategického dokumentu - územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle §30 zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon).
3. Hlavné ciele:
Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O zosúladiť platnú územnoplánovaciu dokumentáciu
s požiadavkami obce a občanov.
Návrh obsahuje zmenu funkčného využitia jednej lokality.
Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.1 je nasledovná zmena:
Označenie lokality
Schválené funkčné využite
Navrhované funkčné využitie lokality v ZaD
lokality v platnom ÚPN – O
č.1 ÚPN – O
Lokalita „F“
„Pioniersky tábor“ –
zmena na „Horský
Stebník“

Plochy rekreácie

Plochy rodinných domov, bytových domov,
súkromnej a verejnej zelene, plochy športu,
vrátane dopravnej a technickej vybavenosti

Obsah :
Obsah Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O vyplýva z §17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O je spracovaná
v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce, vrátane zmien a doplnkov
záväznej časti ÚPN-O. Postup obstarania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O je nasledovný:
a) Vypracovanie dokumentácie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O
b) Prerokovanie dokumentácie Zmien a doplnkov č.1ÚPN-O podľa §22 stavebného zákona
c) Schválenie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O vrátane VZN k zmenám a doplnkom záväznej časti
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4.

Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu:
- neuvažuje sa s variantnými riešeniami (§ 31, ods. 2 stavebného zákona).

5.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a schvaľovania ÚPN-O bol stanovený nasledovne:
spracovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN – O ................................................
01-02/2022
príprava podkladov pre prerokovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN - O ......
03/2022
prerokovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN – O ..............................................
03-04/2022
predpokladaný termín schválenia ZaD č.1 ÚPN – O ...................... 06/2022
V prípade, ak príslušný orgán posudzovania na základe oznámenia rozhodne v zisťovacom konaní, že
navrhované zmeny a doplnky majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a budú
predmetom posudzovania vplyvov strategického dokumentu, bude harmonogram upravený o čas potrebný
na spracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, zákonné lehoty na pripomienkovanie a
prerokovanie správy, vypracovanie odborného posudku a záverečného stanoviska.

6.

Vzťah k iným strategickým dokumentom:
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – O sú spracované v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou,
rešpektuje záväzné časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, schválené zastupiteľstvom
PSK uznesením č. 268/2019, 269/2019 zo dňa 26.8.2019 a VZN PSK č. 77/2019, ktorým sa vyhlásila záväzná
časť ÚPN PSK s účinnosťou od 6.10.2019.

7.

Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obec Stebník, schválením Obecným zastupiteľstvom obce Stebník, v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona a zákona o obecnom zriadení.

8.

Druh schvaľovacieho dokumentu:
Uznesenie o schválení Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Stebník a Všeobecne záväzné nariadenie
o záväznej časti Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce Stebník.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
vrátane zdravia

prostredie

1. Požiadavky na vstupy:
Vstupom pre spracovanie Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce Stebník sú všetky podklady a informácie o
súčasnom stave podmienok v území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§19b stavebného zákona)
vrátane dokumentov uvedených v kap. č. II/3 a II/7.
Opis riešenej lokality:
Navrhovaná lokalita F je v platnom ÚPN – O určená na plochy rekreácie. Ide o areál bývalého detského tábora,
ktorý je možné využiť na vybudovanie lokality bývania v samostatne stojacich rodinných domoch, prípadne
prestavať existujúcu budovu na bytový dom pri dodržaní všetkých požiadaviek na stavby pre trvalý pobyt osôb.
V lokalite bude umiestnená aj potrebná dopravná, technická a občianska vybavenosť pre hlavnú funkciu.
ZaD č.1 ÚPN – O navrhujú nové funkčné využitie predmetnej lokality na plochy rodinných domov, bytových
domov, súkromnej a verejnej zelene, plochy športu, vrátane dopravnej a technickej vybavenostiV lokalite sa
navrhuje 17 bytov prestavbou existujúcej budovy a 21 samostatne stojacich rodinných domov.
 Pôda:
Navrhovanou zmenou a doplnkom nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy.
 Lesné pozemky:
Navrhovanou zmenou a doplnkom nedochádza k záberu lesných pozemkov.
 Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody:
Pre navrhovanú lokalitu bude vybudovaný vodný zdroj s podzemným odberom a samostatným vodojemom,
juhozápadne od tejto lokality. Tento vodný zdroj a vodojem je možné prepojiť s existujúcou vodovodnou
sieťou, podľa podmienok správcu.
Na odkanalizovanie navrhovanej lokality bude vybudovaná samostatná ČOV v severnej časti lokality.
 Suroviny:
V rámci Zmeny a doplnku č.1 ÚPN – O sa nenavrhuje získavanie žiadnych surovín.
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 Energetické zdroje:
Nárast spotreby elektrickej energie bude krytý rekonštrukciou a zvýšením kapacity existujúcej TS0086-003.
 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Lokalita bude napojená na existujúcu cestnú sieť rozšírením siete miestnych komunikácií.
 Ovzdušie:
NavrhovanouZaD č.1 nedôjde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzdušia v území
obce.Nepredpokladá sa, aby na navrhovaných funkčných plochách, vo vzťahu k ich navrhovanému
funkčnému využitiu, boli umiestňované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.
 Odpadové vody:
Realizáciou navrhovanejZaD č.1 sa nepredpokladá, aby došlo k zhoršeniu kvality podzemných vôd
a kontaminácii pôdy znečistenými vodami. Odpadové vody budú odvádzané do navrhovanej ČOV.
 Odpady:
Vzniknú odpady počas výstavby a pri samotnej prevádzke navrhovanej funkčnej plochy. Nakladanie
odpadov bude zabezpečené v zmysle zákona o odpadoch v platnom znení v súlade s príslušným platným
všeobecne záväzným nariadením obce.
 Hluk a vibrácie:
Najväčším zdrojom hluku v území bude líniový zdroj hluku „doprava“, ktorý vznikne počas samotnej
výstavby (krátkodobé zvýšenie zaťaženia územia hlukom). Celkovo sa vplyv hluku na okolie dá
charakterizovať ako dočasný a neohrozujúci okolité obyvateľstvo.
 Žiarenie a iné fyzikálne polia:
V rámci činností v navrhovaných funkčných plochách nedôjde k žiareniu a iným fyzikálnym poliam.
 Doplňujúce údaje:
Na území obce nie sú realizované ani navrhované žiadne významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.
Navrhovanými zmenami nedôjde k zmene vidieckeho charakteru krajiny.
2. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Návrh zmeny strategického dokumentu mení spôsob využitia územia v nadväznosti na už urbanizovanú krajinu.
Možno predpokladať, že navrhovanou zmenoukoncepcie územného rozvoja obce nebude vytvorený negatívny
vplyv na životné prostredie a na kvalitu obytného prostredia obyvateľov obce.
3. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Vo väzbe na ciele spracovania zmeny a doplnku územného plánu obce sa nepredpokladá negatívny priamy ani
nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov.
4. Vplyv na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:
 V katastrálnom území Stebník sa nachádza jedno chránené územie z národnej siete chránených území Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura - OPATRENIE Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu v znení opatrenia č. 1/2017.
Identifikačný kód: SKUEV0754, katastrálne územie: Stebník, Zborov. Výmera lokality: 184,64 ha
Vymedzenie stupňa územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území: Stupeň ochrany: 5 Katastrálne
územie: Stebník Parcely: 590/1 - časť, 590/3 – časť, 595/2 - časť, 597 - časť, 598 - časť, 599, 600, 601, 634 časť, 635/1, 635/2, 636, 642 - časť, 643 Katastrálne územie: Zborov Parcela: 1630 – časť . Ide o ochranu
biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140),
Lipovojavorové sutinové lesy (*9180) a druhov európskeho významu: Borosschneideri, vlk dravý
(*Canislupus) a rys ostrovid (Lynxlynx).
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 Územný systém ekologickej stability na miestnej úrovni
Na základe reálnej existencie nadradeného systému ekologickej stability v katastri a v jeho okolí (GNÚSES,
RÚSES) sú prvky ÚSES vyššej hierarchickej úrovne doplnené o ďalšie prvky, ktoré detailizujú kostru
ekologickej stability do miestnej úrovne.
V katastrálnom území obce Stebník je 1 miestne biocentrum (MBc), 5 miestnych biokoridorov (MBk) a 1
miestny interakčný prvok (MIP). Ostatné záujmové územie ochrany prírody v systéme ekologickej stability
pokrývajú NRBc Magura a NRBk Nízke Beskydy.
V riešenom území sa roztrúsene vyskytujú ďalšie menšie enklávy zelene a tiež zeleň v zastavanom území
obce, ktoré nie sú súčasťou kostry ekologickej stability a ktoré posudzujeme ako ekologicky významnú zeleň
s rôznymi funkciami (zhluky krovín, lesné remízkovité enklávy alebo krovinaté enklávy stabilizujúce
izolované erózne ryhy a hrany medzí, stromy sprevádzajúce drobné, napr. sakrálne objekty). Táto doplnková
zeleň vytvárajúca vhodné ekotopy plní funkciu refúgií pre živočíchy, funkciu hniezdnych lokalít a zároveň
plní krajinotvorné, estetické, hygienické a v niektorých prípadoch i protierózne funkcie.
Rešpektovanie a udržiavanie prvkov miestneho územného systému ekologickej stability v spojení s prvkami
vyššej hierarchickej úrovne patrí k základným krajinno-ekologickým opatreniam pri územnom plánovaní,
resp. plánovaní podstatných socioekonomických aktivít v riešenom území.
 Miestne biocentrum (MBc) Suchý vrch - Zajačie - Pavlovica
Tvorí ho takmer súvislý lesný komplex priebehu sever – juh, prerušovaný len miestami enklávami lesných
lúk v kat. územiach Stebníka, Stebníckej Huty, Zborova, Chmeľovej a Regetovky. V riešenom území v jeho
severovýchodnej časti toto miestne biocentrum zaberá polohy juhozápadne a západne orientovaných
svahov od horského chrbta, prebiehajúceho kótami (od severu k juhu) 638, 577, 622 (Pavlovica), 585 a 552 –
polohy Romanovica, Za Kozincom a Lackov les.
V širšom geografickom poňatí je biocentrum situované súbežne východne od hlavného pohraničného
hrebeňa Nízkych Beskýd (NRBk) a z toho hľadiska zároveň pôsobí ako satelitný súbežný biokoridor.
Z regionálneho hľadiska však plní funkcie miestneho biocentra, predovšetkým pre viaceré skupiny fauny
(cicavce vrátane poľovnej zveri a vtáky), ktoré tu nachádzajú refúgium a hniezdne, resp. pobytové
a potravné možnosti.
 Miestny biokoridor (MBk) Rosucká voda
Hydricko-terestrický biokoridor miestnej úrovne tvorí vodný tok Rosuckej vody (tiež Stebníček) so
sprievodnou vegetáciou brehových porastov v jeho údolí v hornej časti toku (nad Stebníkom) a zostatkov
lužného lesa v nive vodného toku, predovšetkým pod obcou Stebník.
Rosucká voda pramení v katastrálnom území Stebníckej Huty, preteká katastrom Stebníka a v katastri
Zborova sa vlieva do Kamenca (pravostranný prítok Tople). Po celej svojej dĺžke tento miestny biokoridor
strieda úseky s rôznou kvalitou funkcie biokoridoru. Takmer po celej dĺžke toku je charakteristický
prítomnosťou európsky významného prioritného biotopu – jaseňovo-jelšového podhorského lužného lesa
(Ls1.3, 91E0*). V horných úsekoch toku – prakticky takmer po západný okraj Stebníka je jeho drevinové
zloženie čiastočne ovplyvňované blízkou prítomnosťou malých i väčších lesných enkláv, pod Stebníkom až
ku Zborovu v širšej nive pozdĺž potoka v rámci sprievodnej vegetácie toku sa uplatňuje kvalitný lužný les,
bohatý na živočíšnu i rastlinnú zložku. V riešenom území z hľadiska kvality biokoridoru k najhorším
znefunkčujúcim úsekom bariérového efektu patrí úsek Rosuckej vody pretekajúci zastavaným územím obce,
kde je pôvodná funkcia biokoridoru zredukovaná takmer výlučne na vodné prostredie (tečúcu vodu).
Rosucká voda oproti ostatným tokom v riešenom území (tiež miestnym biokoridorom) disponuje pomerne
širokou nivou (podobne ako RBk Kamenec v katastrálnom území Zborova). V sprievodnej drevinovej
vegetácii v riešenom území dominuje stromová vŕba krehká (Salixfragilis), striedaná s krovitými druhmi vŕb.
Primiešané sú čremcha strapcovitá (Padusracemosa), hrab obyčajný (Carpinusbetulus), lieska
(Corylusavellana), jaseň štíhly (Fraxinusexcelsior), málo jelša lepkavá (Alnusglutinosa) s jelšou sivou
(Alnusincana) a vyskytuje sa tu ojedinele aj dub zimný (Quercuspetraea). Primiešaný je v minulosti
vysádzaný nepôvodný topoľ kanadský (Populus x canadensis).
Jaseňovo-jelšový podhorský lužný les umožňuje migráciu a tým výmenu genetických informácií u rastlín
a predovšetkým živočíchov - spája RBk Kamenec (v katastri Zborova) s NRBc Magura, resp. s NPR Magura
(prostredníctvom pravostranných prítokov Rosuckej vody) a s NRBk Východné Beskydy (pramení v lesných
komplexoch, ktoré sú súčasťou NRBk). Okrem tejto základnej funkcie pôsobí v krajine ako refúgium pre
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mäkkyše, hmyz, obojživelníky, plazy, vtáky, drobné cicavce a vodné živočíchy, vytvára vhodné podmienky
pre ich reprodukciu a potravné možnosti, disponuje vysokou kvalitou biodiverzity.
 Miestny biokoridor (MBk) bezmenného potoka od Ždiaru
Je pomerne krátky, prostredníctvom koryta so sprievodnou vegetáciou a pridruženými vegetáciou
stabilizovanými eróznymi ryhami spája NRBc Magura s MBcRusucká voda. V dolnej časti toku potok
disponuje brehovými porastmi jaseňovo-jelšového podhorského lužného lesa, v hornej časti toku je jeho
sprievodná vegetácia silno ovplyvnená prítomnosťou lesného prostredia bučín.
 Miestny biokoridor (MBk) Stebnícky potok
Podobne ako u predchádzajúceho spájajú brehové porasty jaseňovo-jelšového podhorského lužného lesa
NRBc Magura s MBkRosucká voda. Biokoridor sa v hornej časti v rozvoľnenej krajine s enklávami lúk
a menších lesných porastov člení na tri hydrické výbežky, prstovito vnorené do súvislého lesného komplexu
Stebníckej Magury. Stebnícky potok pramení priamo pod Stebníckou Magurou, v úseku od prameňa po
opustenie kompaktného lesa je súčasťou bukového lesa, za biokoridor sa považuje až jeho úsek
v rozvoľnenej a potom v čisto poľnohospodárskej krajine.
 Miestny biokoridor (MBk) bezmenného potoka od Ostreža
Má charakter podobný, ako MBk Stebnícky potok. Pramení v lesnom komplexe Stebníckej Magury pod
Ostrežom, s NRBc Magura ho spája aj jeho krátky pravostranný prítok východne od Ostrého hŕbku. Tesne
pred vtokom do Rosuckej vody sa spája so Stebníckym potokom.
 Miestny biokoridor (MBk) Za Jankovcom – Stráň – Široké – Šikovka
Terestrický biokoridor predstavuje široký pás rozvoľnenej krajiny v severnej časti katastra obce Stebník,
resp. v južnej časti katastra obce Stebnícka Huta, ktorý je reprezentovaný väčšími i menšími enklávami
lesov, lúčnych a pasienkových biotopov, potokov so sprievodnou vegetáciou a zostatkov
poľnohospodárskych terás porastených na hranách drevitou vegetáciou v polohách Za Jankovcom, Poľana,
Úboč, Kozinec, Stráň, Skalka, Široké, Šikovka. Miestny biokoridor spája NRBk Nízke Beskydy s MBc Suchý
vrch – Zajačie – Pavlovica. Predovšetkým slúži na sezónnu i stálu migráciu živočíchov, najmä vtákov
a cicavcov, vrátane poľovnej zveri.
 Miestny interakčný prvok (MIP) Rozsuté
Interakčný prvok tvorí rozsiahlejšia lokalita rozvoľnenej krajiny podobného typu ako predchádzajúci MBk,
pozostávajúca z mozaiky lesných a lúčnych enkláv v podhorí medzi masívom Stebníckej Magury
a Stebníkom, ekologicky vypĺňa priestor medzi týmito dvomi krajinno-štruktúrnymi komponentmi. Slúži
ako refúgium pre niektoré skupiny živočíchov (vrátane bezstavovcov) i ako potravná báza pre lesné
a prechodné druhy.
 Navrhované opatrenia
Zásahy do prírodného i poloprírodného prostredia usmerňovať tak, aby boli zachované všetky prvky
územného systému ekologickej stability, resp. aby nedochádzalo k ich znefunkčneniu (napr. zmenou kultúry
na ploche prvku väčšej ako 25%) a podobne aby nedochádzalo k podstatným stratám na biotopoch
európskeho i národného významu.
Zamedziť neopodstatneným výrubom drevín v miestnych biokoridoroch, predovšetkým v sprievodnej
vegetácii tokov, tie realizovať len v súvislosti so správou toku v prípadoch ohrozujúcich bezpečnú prevádzku
toku.
Nevnášať do prírodného prostredia voľnej krajiny a podľa možnosti ani do intravilánu obce druhy rastlín
nepôvodné a zároveň invázne (v intraviláne obce nepôvodné druhy, ktoré sú však neinvázne, je možné
uplatniť v rámci úprav verejnej a súkromnej parkovej zelene).
Nutné opravy a úpravy vodných tokov z dôvodov napr. ochrany pred prívalovými vodami, prípadne
z dôvodov podmývania a zosuvov realizovať ekologicky prijateľným spôsobom tak, aby sa v maximálnej
miere zachoval prírodný charakter toku, i bez zmeny trasy toku.V alúviách a nive vodných tokov nemeniť
charakter vlhkých a podmáčaných lúk .
Zabezpečiť napojenosť domácností na kanalizáciu. Toto opatrenie eliminuje riziko znečisťovania
podzemných i povrchových vôd presakujúcimi žumpami a septikmi.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Dokument nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
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IV. Dotknuté subjekty
1.

Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení
Obyvatelia obce Stebník, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území
obce.
2. Zoznam dotknutých subjektov
Ministerstvo ŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 15, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
Námestie mieru č.3, 081 92 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru č.3, 081 92 Prešov,
Okresný úrad Bardejov, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Okresný úrad Bardejov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
a) úsek odpadového hospodárstva
b)úsek ochrany ovzdušia
c)úsek štátnej vodnej správy
Okresný úrad Bardejov, Odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, Stӧcklova 1638/34, 085 77 Bardejov
Prešovský samosprávny kraj, Odbor strategického rozvoja , Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Obec Stebnícka Huta, Stebnícka Huta 70, 086 33 Zborov
Obec Chmeľová, Chmeľová 164, 086 33 Zborov
Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov
Obec Zlatá, Zlatá 17, 086 01 Rokytov
Obec Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec 34, 086 02 Gaboltov
Obec Vyšný Tvarožec, Vyšný Tvarožec 38, 086 02 Gaboltov
3.

Dotknuté susedné štáty:
Navrhované riešenie zmien a doplnkov sa nedotýka susedných štátov.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia :
2.

VI.

Textová a grafická časť ZaD č.1 ÚPN – O Stebník.

Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu :
Pre vypracovanie Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Stebník boli využité všetky podklady a
informácie získané v rámci prípravných prác (viď. kap. č. II/7).

Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Trebišov, 11.03.2022

VII. Potvrdenie o správnosti údajov
1.

Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Iveta Sabaková, obstarávateľka Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Stebník.

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečiatka

Slavomír Mlynár , starosta obce
pečiatka, podpis
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