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Pripomienky, Požiadavky

Vyhodnotenie stanoviska,

vyjadrenia

1

Krajský stavebný úrad v Košiciach,

vyjadrenie Č. 2007/00958-§22 zo dňa

21. 11. 2007, Ing. Brdová

KSU k návrhu ZaD mesta Strážske zaujíma

nasledovné stanovisko:

- situovanie predmetnej minioceliarne

v blízkosti jestvujúcej záhradkárskej osady,

areálu agroturistiky s motorestom, v blízkosti

obytného územia v obci Brekov

v Prešovskom kraji považuje KSÚ za kolízne

v súvislosti s ochranou zdravia. Predmetné

funkčné plochy budú degradované

a postupne znehodnotené

Pre KSÚ bude rozhodujúce záväzné

stanovisko príslušného Úradu verejného

zdravotníctva

- Z hl'adiska ochrany ovzdušia je rozhodujúce

stanovisko príslušného ObÚ ŽP

KSÚ v Košiciach odporúča mestu ako orgánu ÚP

aby situovalo minioceliareň tak, aby negatívne

vplyvy jej prevádzky boli v minimálnej kolízii

Berie sa na vedomie

Berie sa na vedomie

RÚVZ v Michalovciach vo

svojom stanovisku sa nevyjadril

k problematike dopadov na ŽP

Prešovského kraja

- Berie sa na vedomie

- Akceptuje sa

V ZaD ÚPN mesta bude riešené

zrušenie záhradkárskej oblasti



s obytným územím Prešovského kraja

, s jestvujúcom záhradkárskou osadou a areálom

agroturistiky s motorestom na vlastnom k. Ú.

- navrhovaná plocha hutníckeho priemyslu je

situovaná v blízkosti významných území

ÚEV a SK CHVÚ, ktoré sú na území

Prešovského kraja. Aj keď na vlastnom k. Ú.

mesta sa nenachádzajú významné územia

z hl'adiska ochrany prírody a krajiny,

navrhovanou minioceliarňou môžu byť

predmetné územia v Prešovskom kraji

negatívne ovplyvnené. KSÚ Košice požaduje

vyžiadať k predmetným ZaD ÚPN mesta aj

stanovisko príslušného orgánu štátnej

ochrany prírody a krajiny v Prešovskom kraji

(KÚ ŽP Prešov, odbor ochrany prírody

a krajiny)

v predloženej ÚPD je potrebné dať do súladu

drobné nedostatky v grafickom značení. Vo

výkrese Č. 1 - opraviť v legende zakreslenú

ES, jedná sa o navrhovanú investíciu.

Požaduje sa do výkresu Č. 1 zakresliť

z hlukovej štúdie hladinu hluku max.

- Akceptuje sa

Stanovisko KÚŽP

získané

v Prešove

Berie sa na vedomie

Akceptuje sa a opraví

v čistopise ZaD ÚPN mesta

Akceptuje sa



2

Krajský úrad životného prostredia

Košice, stanovisko podl'a §19 odst. 2

Zákona č. 543/2002 Z. z. č.

2007/00858-2 zo dňa 28. 11.2007

RNDr. Jakubišinová

prípustnú pre obytné územie od prevádzky

minioceliarne a do záväznej časti ustanoviť

záväzný regulatív pre adekvátne

protihlukové opatrenia

- v záväzných častiach, v regulatívoch v kap.

14 doplniť: skládku šrotu je potrebné

zabezpečiť voči úniku nebezpečných, vodám

škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd

- v záväzných častiach, v regulatívoch v kap.

14 doplniť: Skládku odpadov Hôrky - Pláne

využívať len v nevyhnutnom prípade,

uprednostniť materiálové zhodnotenie

odpadu. Zabezpečiť likvidáciu starých

environmentálnych záťaží na území

minioceliarne v súlade s platnou legislatívou.

- Podl'a KUZP je potrebné si overiť existenciu

biotopov európskeho alebo národného

významu. KÚŽP nedisponuje týmito

podkladmi, preto je potrebné sa obrátiť na

Správu CHKO Latorica

- Akceptuje sa

- Akceptuje sa

- Akceptuje sa

Štátna ochrana prírody SR,

Správa CHKO Latorica zaslala

svoje stanovisko dňa 21. 11.

2007. Územia (biotopy)

európskeho a národného

významu sa na k. ú. mesta

nenachádzaj ú.



KUZP v Košiciach upozornil na všeobecné

pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať

z hl'adiska ochrany prírody a krajiny. Preto

vyznačenie v grafickej časti návrhu riešenia

napojenie minioceliarne na existujúcu

nadradenú technickú infraštruktúru je

potrebné koncipovať nielen vo vymedzenom

území, ale mierku výkresov je potrebné

prispôsobiť vedeniu navrhovaných trás

umiestnenia infraštruktúry, aby bola

evidentná prípadná kolízia so záujmami

ochrany prírody a krajiny

Časť katastrálneho územia je tiež súčasťou

chráneného vtáčieho územia SK CHVÚ 035

Vihorlatské vrchy. Nasledovným doplňujeme,

že po vyhlásení uvedeného CHVÚ sa podl'a

§26 ods. 5 a 6 zákona o OPaK ustanoví

zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny

vplyv na predmet jeho ochrany vrátane

územného a časového obmedzenia ich

výkonu v priestore mimo zastavaného

územia obce. Vzhl'adom na významný

územnoplánovací zámer - Minioceliareň

Berie sa na vedomie

- Berie sa na vedomie

Navrhované CHVÚ sú

zdokumentova né v ZaD ÚPN

mesta. Požiadavky KÚŽP idú nad

rámec Stavebného zákona. Je na

meste Strážske, či predloží spolu

s investorom ZaD ÚPN mesta

a nový investičný zámer KÚŽP

v zmysle §28a zákona o OPaK

na začatie plánovanej činnosti



Strážske a prítomnosť súvislej sústavy

európskych území podl'a §28 zákona

o OPaK je potrebné, aby investor resp.

realizátor zámeru predložil tunajšiemu úradu

v zmysle ust. §28a zákona o OPaK návrh na

začatie plánovanej činnosti, resp. pred

vydaním stavebného povolenia na

rozhodnutie, či sa má daná činnosť

posudzovať podl'a zákona Č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

v znení neskorších predpisov. Všetky

uvedené lokality významné z hl'adiska

ochrany prírody a krajiny je potrebné

vyznačiť a zohl'adniť pri územnoplánovacích

zámeroch (príloha Č. 1 - 2)

- Kapitola "B) Návrh riešenia zmien a doplnkov

územného plánu mesta Strážske" textovej

časti predmetného návrhu rieši v bode 2)

,,väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných

častí ÚPN VÚC Košického kraja". Tunajší

úrad upozorňuje na doplnenie ďalších

regulatívov z hl'adiska ochrany prírody

a krajiny vzhl'adom na krajinnú štruktúru k. Ú.

- Akceptuje sa a doplní do

textovej časti ZaD ÚPN

mesta



mesta Strážske a výskyt chránených území

v dotknutom katastri, ak nie sú uvedené vo

schválenom územnom pláne. V kapitole "C)

Návrh ochrany prírody a krajiny vrátane

prvkov územného systému ekologickej

stability a ekostabilizačných opatrení" je

uvedené, že Územie európskeho významu,

ďalej len "ÚEV" SK ÚEV 0250 Krivoštianka ' -

zasahuje do k. ú. mesta Strážske. Uvedené

nie je potrebné uvádzať, pretože ÚEV je

lokalizované pri hranici katastra mesta

Strážske a plochou zasahuje do susedných

obcí (príloha č. 3)

- Po oboznámení sa s obsahom predloženej

dokumentácie je evidentné, že sa uvažuje so

záberom plôch na budúcu priemyselnú

činnosť, ktoré sú lokalizované v existujúcom

areáli Chemka a. s. Strážske, ako aj severne

od uvedeného areálu (zelené plochy).

Tunajší úrad je toho názoru, aby bol

uskutočnený záber plôch len v rámci

existujúceho priemyselného areálu, pretože

výroba v mnohých prevádzkach je

Akceptuje sa

- Neakceptuje sa. Rozsah

výrobného územia bude

riešený v rozsahu návrhu

ZaD ÚPN - M



pozastavená a uvedené plochy nie sú

v súčasnosti užívané.

- V súvislosti s možným vplyvom prevádzky na

vyskytujúce sa Územia európskeho významu

(ďalej len "ÚEV") nachádzajúce sa severne

od k. Ú. mesta Strážske v susediacich

obciach v Prešovskom kraji sa odporúča ,

aby mesto požiadalo o stanovisko k návrhu

aj územne príslušný orgán ochrany prírody

a krajiny KÚŽP Prešov. Pre zabezpečenie

adekvátnej ochrany týchto ÚEV sú

predbežne definované činnosti, ktoré môžu

mať negatívny vplyv mimo ich priamej

lokalizácie v týchto chránených územiach.

- K predmetnému návrhu zadania pre

vypracovanie Návrhu zmien a doplnkov ÚPN

mesta Strážske nemáme ďalších

pripomienok. Vzhl'adom na skutočnosť, že

návrh zaoberajúci sa ochranou prírody

a tvorby krajiny plne nekorešponduje

s doposial' platnou dokumentáciou ochrany

prírody a krajiny, po zapracovaní vyššie

uvedených pripomienok žiadame čistopis

Berie sa na vedomie

Akceptuje sa. Stanovisko

KÚŽP v Prešove získané

a dokladované

v písomnostiach
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4

Krajský úrad ZP v Prešove

Stanovisko orgánu ochrany prírody č.

1/2008/00228-002 zo dňa 14. 01.

2008 , RNDr. Makarová

Krajský pozemkový úrad Košice

Stanovisko pocta právnej ochrany PP

Č. 2007/00296 zo dňa 28. 12.2007

Ing. Bitóová

zmien a doplnkov UPN mesta Strážske so

všetkými potrebnými náležitosťami predložiť

tunajšiemu úradu na vyjadrenie v zmysle §9

ods. 1 písm. a) zákona o OPaK.

Navrhované ZaD UPN mesta, ktoré riešia

návrh realizácie hutníckej výroby v severnej

časti k. Ú. mesta môže mať určitý vplyv na

záujmové územie ochrany prírody a krajiny.

Z dôvodu minimalizovania negatívnych

vplyvov hutníckej výroby doporučujeme do

záväzných regulatívov ZaD ÚPN mesta

uviesť, že návrh realizácie novej hutníckej

výroby ako činnosti je podmienený

výsledkom procesu posudzovania vplyvov na

ŽP podl'a zákona Č. 24/2006 Z. z. pričom

procesom posudzovania je potrebné

zhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na

predmet ochrany SK ÚEV Krivoštianka a SK

CHVÚ Brekov.

Ziadame prehodnotiť rozsah a aktuálnu

potrebu lokality Č. 2 - určenú pre dopravu

(parkoviská) v rozsahu 4 ha. Jedná sa

o pôdu radenú medzi najkvalitnejšie pôdy

Berie sa na vedomie

- Berie sa na vedomie

Posudzovanie vplyvov na ŽP

podl'a zákona Č. 24/2006 Z. z. už

bolo zrealizované

- Neakceptuje sa.

Jedná sa o PP dlhodobo

neobhospodarovanú postupne

zarastajúcu NOV
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Regionálny úrad verejného

zdravotníctva so sídlom

v Michalovciach.

Záväzné stanovisko Č. 2007/008092

zo dňa 23. 11. 2007, Mgr. Gimerová

vk. Ú. mesta

Súhlasí sa s návrhom zmien a doplnkov ÚPN mesta

Strážske - návrh

Berie sa na vedomie

6

Urad Košického samosprávneho

kraja, Odbor ÚP

Stanovisko Č. 1257/2007 RU15/31961

zo dňa 27. 11.2007, Ing Mareková

- V záväzných regulatívoch v kap. E.) doplniť:

Výhl'adovo zrušiť záhradkársku lokalitu

v priamej nadväznosti na hutnícky areál

- V záväzných častiach v regulatívoch kap. J.)

doplniť: Realizovať výsadbu navrhovaného

MBK mesta

- V záväzných častiach v regulatívoch kap. J.)

doplniť: Zabezpečiť obnovenie

trojstupňového čistenia odpadových vôd

v existujúcej ČOV Chemko

- V záväzných častiach v regulatívoch v kap.

M.) doplniť a konkretizovať: Nepovol'uje sa

realizácia skládky trosky mimo oceliarne

- V záväzných častiach v regulatívoch v kap.

M.):určiť a kontinuálne sledovať max. teplotu

vypúšťanej odpadovej vody do recipienta

- V záväzných častiach v regulatívoch v kap.

- Akceptuje sa

- Akceptuje sa

- Akceptuje sa

- Akceptuje sa

- Akceptuje sa
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8

Obvodný úrad ZP Michalovce, Odbor

štátnej vodnej správy

Stanovisko Č. 2007/01293 zo dňa 09.

11. 2007, Tkáč

Obvodný úrad v Michalovciach, Odbor

CO a krízového riadenia

Záväzostanovisko č. AM/2007/04519-2

zo dňa 12. 11. 2007, Onuška

M.) doplniť: skládku nemetalizovanej trosky

izolovať a zabezpečiť proti úniku vôd do

podlažia

- Skládku šrotu je potrebné zabezpečiť voči

úniku nebezpečných vôd, škodlivých látok do

pôdy a podzemných vôd

- Skládku odpadov Hôrka - Pláne využívať len

v nevyhnutnom prípade, uprednostniť

materiálové zhodnotenie odpadu.

Zabezpečiť likvidáciu starých

environmentálnych záťaží na území

navrhovaného závodu v súlade s platnou

legislatívou

Obvodný úrad ZP Michalovce ,odbor štátnej vodnej

správy sa vo svojom stanovisku nevyjadril

a nezaslal pripomienky k problematike, ktorú riešia

ZaD ÚPN mesta (hutnícky priemysel) ObÚ ŽP

súhlasí s návrhom ZaD ÚPN mesta.

ObU v Michalovciach žiada zapracovať do návrhu

ZaD ÚPN mesta stavebno-technické požiadavky na

ochranné stavby v časti verejné a technické

vybavenie územia podl'a Vyhlášky MV SR č.

532/2006 Z.z.

Akceptuje sa

Akceptuje sa

Akceptuje sa

Berie sa na vedomie

Berie sa na vedomie



9

Obvodný lesný úrad v Michalovciach

Stanovisko Č. 2007/00697 zo dňa 26.' Nie sú pripomienky k návrhu ZaD ÚPN mesta

10.2007, Ing. Živčák

Berie sa na vedomie

10

MO SR, Správa nehnutel'ného

majetku a výstavby Košice
Ozn. .č.SAMaV 862/2007/0diVOŽP I Nie sú pripomienky k návrhu ZaD ÚPN mesta

zo dňa 26. 11. 2007, Ing. Bednár

Berie sa na vedomie

11

Státna ochrana prírody SR, RC OP

v Stakčíne, Správa CHKO Latorica

Stanovisko Č. CHKOLA/589/07 zo dňa

21. 11. 2007, Ing. Pavlíková

Nie sú pripomienky a požiadavky k návrhu ZaD ÚPN

mesta. Návrh je prijatel'ný z pohl'adu ochrany prírody

a krajiny za dodržania stanovených podmienok

Berie sa na vedomie

12

Obvodný banský úrad v Košiciach

Stanovisko Č. 573-3226/2007 zo dňa

17. 12. 2007, Ing. Korfantová

Nie sú pripomienky k predmetnému návrhu ZaD

ÚPN mesta Strážske
Berie sa na vedomie

13

Slovenský vodohospodársky podnik š.

p. Bratislava

Stanovisko Č. 8417/2007 /49220/BV zo

dňa 19. 11. 2007

Bavol'arová, Ing. Rozdobud'ková

Z hl'adiska rozvoja vodného hospodárstva

k návrhu ZaD ÚPN mesta nie sú pripomienky

Z hl'adiska ochrany kvality vôd pred

znečistením sa súhlasí za predpokladu, že

čistiace zariadenie (ČOV) v Chemku a. s.

Strážske má dostatočnú kapacitu pre

odpadové vody z oceliarne. Odber

povrchových vôd je potrebné prerokovať so

SVP š. p.

Berie sa na vedomie

Akceptuje sa
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Zeleznice SR, G. R. odbor rozvoja, I Nie sú pripomienky k návrhu ZaD UPN mesta

Bratislava

Vyjadrenie Č. 5367/2007/0220/470 zo

dňa 9.11.2007, Ing. Voloch

Berie sa na vedomie

15

Východoslovenská vodárenská

spoločnosť a. s. Košice

Vyjadrenie Č. 13754/E/07/ÚVR/Br zo

dňa 08. 11. 2007, Brodová

Z koncepčného hl'adiska k navrhovanému riešeniu

zásobovania pitnou vodou a jeho odkanalizovania

nie sú zásadné pripomienky

Berie sa na vedomie

16

Spp a. s., Oddelenie prípravy

investícií Východ
Vyjadrenie D SAlv/v/Gi/14/11/07/01 I Nie sú pripomienky k návrhu ZaD ÚPN mesta

zo dňa 14. 11. 2007, Gido

Berie sa na vedomie

17

Archeologický ústav SAD Nitra, VPS,

Košice

Vyjadrenie Č. 720107

Nie sú pripomienky k návrhu ZaD ÚPN mesta Berie sa na vedomie

18

Ministerstvo ZP

geologického práva

vzťahov

Vyjadrenie Č. 47337/2007 zo dňa 27.

11. 2007 , Hlôšková

SR, Odbor

a zmluvných

Nie sú pripomienky k návrhu ZaD ÚPN mesta Berie sa na vedomie

19

Slovak Telecom a. s. Bratislava

Vyjadrenie Č. 73798/2007ITOPI/Ka zo

dňa 13. 11. 2007

Nie sú zásadné pripomienky k návrhu ZaD ÚPN

mesta
Berie sa na vedomie
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T- Mobile Slovensko a. s.

Stanovisko č. T/2007-7911 zo dňa 06.1 Nie sú pripomienky k návrhu ZaD ÚPN mesta

11. 2007, R. Zárecký

Berie sa na vedomie

21

Slovenská správa ciest, Bratislava

Stanovisko č. 14662/3120/2007

dňa 27. 11. 2007

Ing. Lobotková

Ing. Bogárová

Ing. Lazor

SSC požaduje zapracovať do ZaD UPN mesta

zo I Strážske nasledovné požiadavky:

- križovatku ciest 1/18 a 111/018232 riešiť

kruhovou križovatkou v zmysle spracovanej

technickej štúdie cesty ,,1/18Nižný Hrabovec

- Petrovec nad Laborcom"

- plánovanú križovatku preložky cesty 1/74

s cestou 1/18 pri železničnej stanici v zmysle

horeuvedenej technickej štúdie

Žiadame rešpektovať schválenú technickú štúdiu

,,1/18- Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom".

K vlastnému riešeniu severnej časti k. ú. mesta

podl'a návrhu ZaD ÚPN mesta nemáme pripomienky

- Neakceptuje sa

Menované požiadavky budú

zapracované do ZaD ÚPN mesta,

ktoré mesto pripravuje spracovať

v roku 2008

Berie sa na vedomie

22

Slovenská elektrizačná prenosová

sústava a. s. Bratislava

Stanovisko č. PS/2007/021703 zo dňa

21. 11.2007

SEPS a. s. Bratislava žiada zapracovať do ZaD

ÚPN mesta koridory nových plánovaných 400 kV

elektrických vedení včítane ochranných pásiem

a plánované územné rozšírenie ES Vôl'a max.

o 120m

- Neakceptuje sa

Nakol'ko menova né požiadavky

a nové zámery nesúvisia priamo

s problematikou navrhovaného

nového hutníckeho kombinátu

v severnej časti k. ú. mesta budú

riešené v ZaD ÚPN mesta, ktoré



pripravuje mesto spracovať

v roku 2008

Hydromeliorácie š. p. Bratislava

23
Vyjadrenie Č. 4926-2/110/2007 zo dňa

Nie sú pripomienky k návrhu ZaD ÚPN mesta Berie sa na vedomie-
22.01.2008

Ing. Lazanová, K. Butkovská

Východoslovenská distribučná a. s.

Košice Nie sú pripomienky a požiadavky k návrhu riešenia - Berie sa na vedomie
24

Vyjadrenie Č. 018/AMS/2008 zo dňa ZaD ÚPN mesta

11. 02. 2008, Ing. Kuchár

Ostatné dotknuté orgány, najmä ObÚ ŽP v Michalovciach z hradiska čistoty ovzdušia a odpadového hospodárstva nezaslali svoje

stanoviská a vyjadrenia, čo sa v súlade so Stavebným zákonom považuje za súhlas s riešením ZaD ÚPN mesta Strážske.

Spracoval: Ing. Martin Hudec

reg. číslo 073

Letná 45, Košice


