KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD POPRAD
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Č.j. OU-PP-OSZP-2022/002116-032

v Poprade 30.03.2022

ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) pre
hodnotenie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 6 ÚP obce Gánovce“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Gánovce, Gánovská 184/2, 058 01 Gánovce, IČO: 00 326 143 ako obstarávateľ
strategického dokumentu doručil Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné
prostredie (ďalej „OÚ Poprad“) 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 EIA“) dňa 22.11.2021 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 6 ÚP obce Gánovce“.
Účelom strategického dokumentu je komplexne vyriešiť priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia obce Gánovce (katastrálne územie Gánovce a Filice), určiť jeho zásady,
navrhnúť vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú
stabilitu, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
OÚ Poprad, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 3 písm. h), v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona EIA príslušným
orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslal
oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6, ods. 2 zákona dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V stanoviskách ktoré boli doručené OÚ Poprad
podľa § 6 ods. 6) zákona EIA boli doručené požiadavky na posudzovanie strategického
dokumentu.
OÚ Poprad po vyhodnotení pripomienok k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 6 ÚP obce Gánovce“ a s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých
orgánov a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s obstarávateľom a dotknutými orgánmi

určuje
podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Zo stanovísk dotknutých orgánov v procese posudzovania Oznámenia o strategickom
dokumente „Zmeny a doplnky č. 6 ÚP obce Gánovce“, vyplynula osobitná požiadavka na
nový variant strategického dokumentu. Pre ďalšie hodnotenie vplyvu strategického
dokumentu sa určujú okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal keby sa zmena ÚP
nerealizovala) aj variant podľa predloženého oznámenia a variant, ktorý zohľadní potrebu
rozšírenia nezastavaného koridoru okolo Gánovského potoka, a to v rozsahu minimálne
200 metrov.
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2. ROZSAH HODNOTENIA
2.1. Všeobecné podmienky
 Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné
prostredie, t.z. vypracovanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie. Správa o hodnotení bude vypracovaná podľa všetkých bodov
prílohy č. 5 zákona EIA, primerane charakteru strategického dokumentu a s osobitným
prihliadnutím na body uvedené v časti špecifické požiadavky tohto rozsahu
hodnotenia.
 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.
 Obstarávateľ doručí na OÚ Poprad kompletné písomné a grafické vyhodnotenie
správy o hodnotení v počte 1 x a 1 x na digitálnom nosiči dát (CD).
 V zmysle § 9 ods. 6 zákona obstarávateľ predloží spolu so správou o hodnotení aj
zmeny a doplnky územného plánu.
2.2. Špecifické požiadavky
Z obsahu oznámenia a zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente
vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy
otázok súvisiacich s navrhovanými zmenami a doplnkami:
 Vykonať maximálne hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (ďalej len „HIA“) cestnej
dopravy, železničnej dopravy a ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká
dopravný hluk a hluk z iných zdrojov na navrhované chránené územia (obytné
prostredie, plochy rekreácie a pod.) v jednotlivých lokalitách, vypracované podľa
vyhlášky č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
hodnotiteľom, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na
verejné zdravie podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.
 Vyhodnotenie predpokladaných záberov poľnohospodárskej resp. lesnej pôdy.
 Hydrogeologické posúdenie a inžiniersko-geologické posúdenie možného vplyvu na
hydrický režim v lokalite PR Briežky a Gánovské slaniská (SKUEV0139) a z dôvodu
možného rizika aktivizácie svahových deformácií. Posúdenie by malo potvrdiť resp.
vyvrátiť riziko zmeny hydrického režimu ovplyvňujúceho blízke chránené územia
a zároveň stanoviť technické podmienky umiestňovania stavieb.
 V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú
zobrazené na priloženej mape stanoviska MŽP SR. Ministerstvo životného prostredia
SR žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú
ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
 Krajinno-ekologická štúdia, ktorá by posúdila možnosti umiestnenia stavieb tak, aby
nedošlo k narušeniu charakteristických vizuálnych vlastností krajiny a jej hodnôt.
Zároveň je potrebné navrhnúť regulatívy a podmienky pre situovanie objektov
v krajine s cieľom optimalizácie usporiadania krajinných štruktúr. Štúdia by mala na
základe terénnych obhliadok a posúdenia prírodného a krajinného potenciálu územia
v doline Gánovského potoka v k. ú. Gánovce vyčleniť nezastaviteľné plochy a plochy
vhodné pre navrhované činnosti.
 Preukázať dostatočnú voľnú hydraulickú kapacitu existujúcej verejnej kanalizácie
a tiež aj koncovej ČOV Hôrka.
 Doplniť návrh vodojemov a trasovanie prívodných vodovodných potrubí.
 Vypracovať plán dobudovania vodovodov a kanalizácií v k. ú. Gánovce do roku 2030.
 Navrhnúť ochranné pásma nových verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
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 Vyhodnotiť predpokladané vplyvy činnosti na územie sústavy NATURA 2000
v zmysle č. 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín.
 Vyhodnotiť predpokladané vplyvy činnosti na blízke chránené územia národnej
sústavy (NPP Gánovské travertíny, PP Briežky) a na Gánovský potok.
 Vyhodnotiť predpokladané vplyvy na jednotlivé prvky územného systému ekologickej
stability miestnej a regionálnej úrovne.
 Vyhodnotiť predpokladané vplyvy na priestor krajinných celkov KC8 a KC9.
 Vyhodnotiť predpokladaný vplyv navrhovanej činnosti na migračné trasy všetkých
chránených i nechránených druhov živočíchov.
 Preukázať potrebu navrhovanej výstavby 5 plôch poldrov a retenčných nádrží do
priestoru biocentra Gánovský potok (KC8), ktoré znamenajú priamy zásah do jeho
priestoru.
 Všetky vplyvy hodnotiť kumulatívne so zámermi už realizovanými, ale aj
plánovanými a zatiaľ nerealizovanými.
 Vzhľadom na prítomnosť kultúrno-historických hodnôt vyhodnotiť vplyv zámeru na
hodnotu, atraktívnosť a rekreačný potenciál doliny Gánovského potoka z hľadiska
atraktivity pre turistov.
 Vypracovať návrh opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov na záujmy ochrany
prírody.
 Posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika 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. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia.
3. UPOZORNENIE
Podľa § 8 ods. 7 zákona EIA je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia
strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 6 zákona EIA bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Podľa § 8 ods. 8 zákona EIA môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovaného
strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia príslušnému orgánu, ktorý ich po
vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
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