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OKRESNÝ ÚRAD SVIDNÍK  
odbor starostlivosti o životné prostredie úsek 

ochrany prírody a posudzovania vplyvov na ŽP Sov. hrdinov 

102,089 Ol Svidník  

Č.j. OU-SK-OSZP-2015/004407- 013 

Vybavuje Ing. Ďurišin Ľ.  

Svidník 11. 09. 2015  

ROZHODNUTIE  

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "okresný úrad") ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 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 v 

nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona Č. 18012013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov apodľa ust. § 56 písm. b) 

zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, (ďalej len "zákon ElA/SEA") na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: 

"Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022", ktorý predložil obstarávateľ Mesto Svidník, 

Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom, 

vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:  

Navrhovaný strategický dokument - "Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022"  

s a n e b II dep o s II d z o v a ť podľa zákona ElA/SEA.  

Odôvodnenie  

Obstarávateľ - Mesto Svidník v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom predložil 

Okresnému úradu Svidník, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona ElA/SEA 

dňa 03.08.2015 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Program rozvoja mesta Svidník 

na roky 2016 - 2022 ", Program rozvoja mesta predstavuje strednodobý programový dokument, ktorý 

určuje hlavné smery rozvoja mesta Svidník do roku 2022. Cieľom programu rozvoja mesta Svidník na 

roky 2016 - 2022 ako kľúčového strategického dokumentu mesta je analýza potrieb a daností mesta 

Svidník, zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho 

obyvateľov.  

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona podlieha 

zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal 

podľa § 7 zákona.  

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu príslušný 

orgán rozoslal a doručil oznámenie o.strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie 

stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o 

strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/. Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas 

konania konzultácie podľa § 63 zákona.  
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V súlade s § 6 ods. 6 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto 

subjekty (stanoviská sú uvádzané \. skrátenom zneniv.  

1. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva - list Č. OC-SK-OSZP-20l5/004544-002 zo dňa 19.08.2015, úsek ochrany 

prírody a krajiny - list Č. OU-SK-OSZP-2015/004607-002 zo dňa 20.08.2015 a úsek štátnej 

vodnej správy - list Č. OU-SK-OSZP-2015/004538-002 zo dňa 17.08.2015 nemaj u z hľadiska 

svojich kompetencií k plánovanej činnosti pripomienky a súhlasia, aby bolo upustené od 

ďalšieho posudzovania činnosti podľa zákona ElA/SEA.  

2. Okresný úrad Svidník, pozemkový a lesn)" odbor - list Č. OU-SK-PLO- 2015/004560-002 

zo dňa 17.08.2015. Keďže nie sú vznesené požiadavky na zábery poľnohospodárskej pôdy 

nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru.  

3. Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia - list Č. OU-SK-OKR- 2015/004630-002 

zo dňa 24.08.2015. Z hľadiska civilnej ochrany nie je potrebné strategický dokument ďalej 

posudzovať.  

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku - list Č.  

ORHZ-SKl-523-001/2015 zo dňa 27.08.2015 vo svojom stanovisku nepredpokladá z hľadiska 

ochrany pred požiarmi vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a preto nepožaduje 

ďalšie posudzovanie zámeru.  

5. Krajský pamiatkový úrad Prešov - list Č. KPUPO-2015/16810-2í57273íSen zo dňa 

24.08.2015 nepožaduje ďalšie posudzovanie pri dodržaní navrhnutých podmienok. Pri 

povoľovaní aktivít vyplývajúcich zo strategického dokumentu je nevyhnutné rešpektovať:  

./ nehnuteľné národné pamiatky a ich ochranné pásma zapísané v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu,  

./ evidované archeologické lokality a ojedinelé nálezy a postupovať v súlade s ustanoveniami 

pamiatkového zákona.  

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník, Okresný úrad Svidník, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a 

bytovej politiky a Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho 

rozvoja sa v zákonom stanovenom termíne k oznámeniu nevyjadrili.  

Verejnosť bola o predloženom dokumente informovaná mestom Svidník v súlade s § 6 ods. 3 

zákona zverejnením oznámenia spôsobom v mieste obvyklým. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho 

konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila. Počas celého procesu posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona.  

Záver  

V písomných stanoviskách doručených v zákonom stanovenom termíne dotknuté orgány štátnej 

správy nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.  
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Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z 

hľadiska jeho povahy. miesta vykonávania. najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú 

podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva. súladu s úzernnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a kritérií pre 

zisťovacie konanie podľa prílohy Č. 3 k zákonu. Prihliadal a akceptoval opodstatnené požiadavky a 

pripomienky k oznámeniu od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych zámerov 

podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona ElA. SEA,  

Upozornenie: "Program rozvoja mesta Svidnik na roky 2016 - 2022 je dokument s miestnym dosahom, 

preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o tomto 

rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.  

Poučenie  

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona Č. 99/1963 Zb.  

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

. .. i  

Ing. Iveta Sluťaková 

vedúca odboru  

Doručuje sa:  

1) Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200, 089 O 1 Svidník  

2) Okresný úrad Svidník, PLO, Sov. hrdinov 102,08901 Svidník  

3) Okresný úrad Svidník, OKR, Sov. hrdinov 102,089 Ol Svidník  

4) Okresný úrad Svidník, OSZP, Sov. hrdinov 102,08901 Svidník  
5) Okresný úrad Svidník, OCDaPK, Sov. hrdinov 102,08901 Svidník  
6) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Čat. Nebiljaka 1, 089 O 1 Svidník  
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