
  OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01  Michalovce

  Číslo spisu

OU-MI-OSZP-2022/001189-022

Michalovce

21. 03. 2022

   

  Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

 

  Výrok
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Michalovce), 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. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) 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) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o 
strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán mesta Strážske“, 
ktoré predložil obstarávateľ Mesto Strážske, mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 00 325 
813 
v y d á v a 
po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 „zákona EIA“ toto rozhodnutie: 
strategický dokument „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán mesta Strážske“ 
  
sa nebude posudzovať 
  
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
  
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o SD „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán 
mesta Strážske“ vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré 
bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov: 

 podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v 
zmysle ustanovení zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v prípade činnosti dotýkajúcich sa predmetných ciest III. triedy je potrebné cestný správny orgán požiadať o 
jednotlivé povolenia v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, ak to zákon ukladá; 

 rešpektovať koncepčné riešenie návrhu preložky cesty I/18 a zosúladiť dopravný systém; 
 žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. 

z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v 
územnoplánovacej dokumentácii; 

 zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii uvedené skládky odpadov; 
 podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt: a)  

prítomnosť environmentálnej záťaže MI (012) / Strážske - Chemko - odpadový kanál s vysokou prioritou riešenia (hodnota 
K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a 
podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné 
posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia; b) 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 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
 

 

  Odôvodnenie
Obstarávateľ, Mesto Strážske, mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 00 325 813 predložil 
Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie na základe § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len 
zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len oznámenie) „Oznámenie o strategickom dokumente 

 



– Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán mesta Strážske“, dňa 15.11.2021. 
Cieľom strategického dokumentu je premietnuť do platnej dokumentácie nové požiadavky mesta týkajúce sa lokálnych
zmien funkčného využitia určených plôch v zastavanom území mesta pri rešpektovaní princípov funkčného a 
prevádzkového riešenia územia v platnom ÚPN Mesta Strážske (vrátane následných zmien a doplnkov č.1, č.2 a č.3 ).   
Rozsah zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Strážske: 
• zmena funkčného využitia - zrušenie plochy boxových garáží p. č. 1202/3, ul. Osloboditeľov - navrhovaná zmena  
rozšírenie parkoviska 
• návrh prístupovej a obslužnej komunikáciu na p. č. EKN 219 ul. Krivošťanská od cintorína k rodinnému domu č.391 
(Kolibab)  
• zmena funkčného využitia pre rozšírenie školiaceho strediska prístavba a rozšírenie parkoviska na p. č. 543/1 ul.  
Obchodná  
• zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu na p. č. EKN 2090/1 pri rieke Laborec k 
štrkopieskom 
• zmena funkčného využitia po rekultivácii štrkopieskov na plochy prímestskej rekreácie a rybník  
• zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu od mosta smerom na Brekov pri rieke 
Laborec k chate Mlynica a ďalej k napojeniu jestvujúceho chodníka pri štátnej ceste I/74  
• zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu na p. č. 219, 1817, 1435/1, 2489, 2488, 
672/1, 2490, 867/1, 867/2, 2484/1 ( ul. Krivošťanská od cintorína k Belavarke)  
• zrušenie prístupovej a obslužnej komunikáciu od pozemku p.č.835/2 k navrhovanej preložke, z dôvodu, že nie je  
možné napojenie podľa STN, noriem a predpisov  
• zmena funkčného využitia pre dopojenie prístupovej a obslužnej komunikácie p. č. 891 a 892/1 ul. Zámočnícka k  
štátnej ceste I/18 ul. Mierová  
• zmena funkčného využitia pre parkovisko pred budovou predajne zmrzliny p. č. 1389/1  
• zmenu funkčného využitia pozemkov p. č. 534/4 a 534/28 z pôvodne „Plochy športu“ na navrhovaný účel ,,Obytné 
územie“  
  
Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a  schvaľovania predmetnej dokumentácie  bol stanovený nasledovne:  
a) oznámenie o začatí obstarávania „Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta Strážske„:   február  2021 
b) spracovanie  návrhu „Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta Strážske„:  
apríl 2021 - máj  2021 
c) prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta Strážske„:         
jún, júl  2021 
d) spracovanie čistopisu prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta Strážske„ preskúmanie a  
schválenie:   august - september  2021     
  
Pri spracovaní prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta Strážske„ sa bude vychádzať z 
existujúceho platného ÚPN Strážske, pričom bude rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia Územného 
plánu veľkého územného celku Košického kraja v znení jeho zmien a doplnkov. 
Pri riešení „Zmeny a doplnky č.5 územného plánu mesta Strážske„ bude preskúmaná potreba  priemetu aktualizovaných 
skutočností v dostupných relevantných krajských, regionálnych a lokálnych koncepciách a dokumentoch  vzťahujúcich sa k 
riešenému  územiu mesta Strážske, ktoré boli použité pri spracovaní ÚPN Strážske, prípadne budú premietnuté nové 
územné súvislosti vyplývajúce z  územného priemetu cieľov, priorít a opatrení  dokumentov regionálneho rozvoja:  
- Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja  
- Krajský environmentálny akčný plán
- Krajská koncepcia starostlivosti o ŽP.  
                                                                                                             
Spracovateľ oznámenia – H2M Ateliér s.r.o, Ing. arch. Martin Hakoš, 11/2021, Strážske. 
Podľa ustanovení § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 
zverejní oznámenie na internetovej stránke ministerstva a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými v odseku 3  
a) dotknutému orgánu, 
b) schvaľujúcemu orgánu, 
c) ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci. 
Podľa ustanovení § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia 
oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do 
oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť 
verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. 
Podľa ustanovení § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k 
oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k 
oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5. 
Okresný úrad v súlade s § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2021/016056-002 zo dňa 26.11.2021 
zaslal predmetné oznámenie o strategickom dokumente do 5 pracovných dní po jeho obdŕžaní, dotknutým orgánom, 
schvaľujúcemu orgánu a listom č. OU-MI-OSZP-2021/016056-003 zo dňa 26.11.2021 aj dotknutej obci.  
Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmeny-doplnky-c-5-upn-mesta-strazsk 
  
Návrh uvedeného strategického dokumentu podlieha podľa § 7 zákona zisťovaciemu konaniu.  
 V rámci zisťovacieho konania OÚ OSŽP rozoslal strategický dokument podľa § 6 ods. 2 dotknutým orgánom  a  
dotknutej obci.  
           V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:  
  
1. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 
Číslo listu: OU-MI-OCDPK-2021/016235-002 



Zo dňa: 30.11.2021 doručený: 01.12.2021 
Okresný úrad Michalovce , odbor cestnej doprav y a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, ako 
príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona NR 
SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 
písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, na základe Vášho Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta 
Strážske, elektronicky doručeného na tunajší úrad dňa 26.11.2021, Vám oznamuje, že v katastrálnom území mesta Strážske 
sa nachádzajú cesty III. triedy – III/3741, III/3730 a III/3735, pre ktoré Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií, je príslušným cestným správnym orgánom podľa vyššie uvedených ustanovení zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovení zákona NR 
SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v prípade činnosti 
dotýkajúcich sa predmetných ciest III. triedy je potrebné cestný správny orgán požiadať o jednotlivé povolenia v zmysle 
ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ak to zákon 
ukladá 
a zároveň Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, k strategickému dokumentu, 
vrátane príloh, zverejnenom na webovom sídle ministerstva, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 6 zákona 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, vydáva 
následne stanovisko: 
Predmetný dokument z hľadiska dotknutých záujmov sa týka tunajšieho odboru. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 6 zákona 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
noviel, vzhľadom k jednotlivým postupom tunajšieho odboru, k možným stavebným činnostiam dotýkajúcich sa 
predmetných ciest, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z hľadiska dopravy sa neprikláňa k názoru, že 
strategický dokument má byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
2. Dopravný úrad, TRANSPORT AUTHORITY, referát ochranných pásiem, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
Číslo listu: 21264/2021/ROP-002/52104 
Zo dňa: 30.11.2021 doručený: 30.11.2021 
Vaším listom ste nám podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26.11.2021 doručili oznámenie o 
vypracovaní strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Strážske“, okres Michalovce, 
zverejnenom na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia, so žiadosťou o stanovisko. 
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
nemá na riešené územie žiadne požiadavky, nakoľko sa v katastrálnom území mesta nenachádza žiadne letisko, osobitné 
letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie a v rámci územnoplánovacej dokumentácie sa nenavrhuje ani žiadne 
využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona. Do 
katastrálneho územia mesta nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, osobitných letísk, 
heliportov a leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo územia obce. 
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené 
podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce 
Číslo listu: 115/2021-500 
Zo dňa: 01.12.2021 doručený: 01.12.2021 
Dňa 26.11.2021 bolo na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správa Michalovce (ďalej len RVPS Michalovce) doručené 
oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Strážske so žiadosťou o vyjadrenie, či sa 
strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. 
RVPS Michalovce ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá pripomienky a výhrady k 
predloženému návrhu strategického dokumentu „ Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Strážske“. 
Po preštudovaní strategického dokumentu konštatujeme, že predložený zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
noviel. Orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti sa v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov vyjadrujú v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré 
sú uvedené v § 44 uvedeného zákona. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
4. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 23 Košice 
Číslo listu: OU-KE-OCDPK-2021/044693-2 
Zo dňa: 01.12.2021 doručený: 03.12.2021 
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty I. 
triedy. v zmysle § 3 ods. 4 písm. a zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov na základe Vašej žiadosti o stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnkov č. 5 ÚPN 



mesta Strážske“ zaevidovanej na Okresnom úrade Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa
29.11.2021 Vám zasiela nasledovné stanovisko:  
Predložená dokumentácia sa dotýka záujmov ciest I. tried I/18 a I/74, ktorá prechádza k.ú. mestá Strážske, na ktorú sú 
pripojené cesty III. tried a miestne a účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce.  
Z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry tak, ako je uvedená v dokumente nemáme žiadne pripomienky, ktoré by bolo 
možné zapracovať do územného plánu uvedeného mesta. V rámci rozvoja územia priemyselné aktivity alebo iné 
občianske vybavenia pri ceste I. triedy navrhovať do územného plánu tak, aby územie bolo sprístupnené jednou účelovou 
komunikáciou pripojenou na cestu I. triedy a z nej nech bude uskutočnená obsluha územia. Je potrebné rešpektovať 
koncepčné riešenie návrhu preložky cesty I/18 a zosúladiť dopravný systém. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce 
Číslo listu: 2021/03969 
Zo dňa: 12.11.2021 doručený: 12.11.2021 
Listom doručeným dňa 26.11.2021 ste požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach o 
písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Strážske“ v 
zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších noviel. V rámci navrhovaných zmien a doplnkov 5 ÚPN je navrhnuto viacero úprav a doplnení najmä 
dopravnej infraštruktúry – parkovanie, nové komunikácie a nové cyklotrasy. Zároveň dochádza k menším zmenám 
funkčného využitia menších lokalít na úrovni parciel (bývanie, občianska vybavenosť, doprava a rekultivácia územia). 
Lokalita 1 – zrušenie plochy boxových garáži na par. č. 1202/3 Ul. osloboditeľov, navrhovaná zmena rozšírenie parkoviska. 
Lokalita 2 – návrh prístupovej a obslužnej komunikácie na par. č. 219 Ul. Krivošťanská od cintorína k rodinnému domu č. 
391. 
Lokalita 3 - zmena funkčného využitia pre rozšírenie školiaceho strediska, prístavba a rozšírenie parkoviska na par. č. 543/1 
Ul. obchodná. 
Lokalita 4 – zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu na par. č. 2090/1 pri rieke 
Laborec k štrkopieskom. 
Lokalita 5 – zmena funkčného využitia po rekultivácii štrkopieskov na plochy prímestskej rekreácie a rybník. 
Lokalita 6 – zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu od mosta smerom na Brekov pri 
rieke Laborec k chate Mlynica a ďalej k napojeniu jestvujúceho chodníka pri štátnej ceste I/74. 
Lokalita 7- zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu (Ul. Krivošťanská od cintorína k 
Belavarke). 
Lokalita 8 - zrušenie prístupovej a obslužnej komunikácie od pozemku par. č. 835/2 k navrhovanej preložke. 
Lokalita 9 – zmena funkčného využitia pre dopojenie prístupovej a obslužnej komunikácie par. č. 891 a 892/1 Ul.
zámočnícka k štátnej ceste I/18 Ul. mierová. 
Lokalita 10 – zmena funkčného využitia pre parkovisko pred budovou predajne zmrzliny par. č. 1389/1. 
Lokalita 11 – zmena funkčného využitia pozemkov par. č. 534/4 a 534/28 z pôvodne „Plochy športu“ na navrhovaný účel 
„Obytné územie“. 
V riešených lokalitách bude v miestach navrhovaného záberu plôch zelene realizovaná výsadba krov a stromov. 
Po preštudovaní predloženého dokumentu dávam podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov toto s t a n o v i s k o : 
N i e s ú v ý h r a d y voči návrhu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Strážske“. 
Súčasne navrhujem, aby predložený strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Strážske“ nebol 
posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
6. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice 
Číslo listu: 406-3537/2021 
Zo dňa: 06.12.2021 doručený: 06.12.2021 
Na základe Vášho oznámenia OU- MI-OSZP-2021/016056-002 z 26.11.2021, Obvodný banský úrad v Košiciach (ďalej len 
„úrad“), Vám v predmetnej veci podáva toto s t a n o v i s k o: v katastrálnom území mesta Strážske sa nenachádzajú 
zistené výhradné ložiská nerastov (zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov) z čoho vyplýva, že úrad nemá pripomienky ku strategickému dokumentu Územného plánu mesta 
Strážske – Zmeny a doplnky č. 5. 
V katastrálnom území Strážske sa nachádzajú ložiská nevyhradeného nerastu štrkopieskov, na využívanie ktorých úrad 
vydal rozhodnutie o povolení činnosti vykonávanej 
banským spôsobom, na parcelách KN-C 1907/7, 1907/10 a 1913/1 v k.ú. Strážske, pre organizáciu Ing. Miroslav Kostovčík, 
PhD., ŠTRKOPIESKY, Mgr. Jana Kostovčíková. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava 
Číslo listu: 67790/2021 
Zo dňa: 07.12.2021 doručený: 07.12.2021 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na 
základe Vášho oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Strážske“ Vám podľa
§ 15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 
predpisov a § 6 ods. 6 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov zasiela nasledovné stanovisko: 
1. V katastrálnom území mesta Strážske (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: 
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Strážske II; štrkopiesky a piesky (4724)“, ktoré využíva Ing. Kostovčík Miroslav PhD., 
ŠTRKOPIESKY, Mgr. Jana Kostovčíková, Trnava pri Laborci, 
- ložisko nevyhradeného nerastu „Strážske; štrkopiesky a piesky (4777)“, ktoré využíva Ing. Kostovčík Miroslav PhD., 
ŠTRKOPIESKY, Mgr. Jana Kostovčíková, Trnava pri Laborci. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona 
súčasťou pozemku. 
2. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Pavlovce nad Uhom; horľavý zemný plyn“; určené pre 
držiteľa prieskumného územia Slovakian Horizon Energy, s. r. o., Bratislava, s platnosťou do 03. 10. 2029. 
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 
územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii. 
3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča 
uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované 
environmentálne záťaže: 
Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Názov EZ: MI (2150) / Strážske - Sklady s látkami PCB 
Názov lokality: Sklady s látkami PCB 
Druh činnosti: výroba chemikálií 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
  
Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Názov EZ: MI (011) / Strážske - Chemko - časť výrobného areálu 
Názov lokality: Chemko - časť výrobného areálu 
Druh činnosti: výroba chemikálií 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Sanovaná/rekultivovaná lokalita 
Názov EZ: MI (015) / Strážske - ČS PHM 
Názov lokality: ČS PHM 
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM 
Stupeň priority: v registri nie je uvedené 
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita 
  
Potvrdená environmentálna záťaž 
Názov EZ: MI (012) / Strážske - Chemko - odpadový kanál 
Názov lokality: Chemko - odpadový kanál 
Druh činnosti: výroba chemikálií 
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) 
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž 
Zároveň Vám oznamujeme, že v blízkosti hranice katastrálneho územia v susednom katastrálnom území sa nachádza 
pravdepodobná environmentálna záťaž: 
Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Názov EZ: HE (2149) / Hudcovce - zakopané sudy s neznámym obsahom 
Názov lokality: zakopané sudy s neznámym obsahom 
Druh činnosti: výroba chemikálií 
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž 
Prieskum prioritnej environmentálnej záťaže MI (012) / Chemko Strážske - odpadový kanál, SK/EZ/MI/494 v rámci 
operačného programu OPŽP bol vykonaný v júni 2014 až marci 2015. Zhotoviteľ geologickej úlohy bola spoločnosť 
DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. Pre zistenie stavu povrchovej vody kanála, jeho dnových sedimentov, podzemnej vody, 
pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže bol použitý komplex geologických prác. 
Existencia environmentálnej záťaže Chemko – Strážske – odpadový kanál, vyplývala z koncentrácie PCB zdokumentovanej 
staršími prácami v dnových sedimentoch, povrchovej vode odpadového kanála a podzemnej vode. Vykonaným 
hodnotením rizík bolo preukázané, že odpadový kanál Chemka Strážske predstavuje v terajšom stave zdravotné aj 
environmentálne riziko a preto je potrebné vykonať sanáciu znečisteného územia s cieľom eliminovať hlavný aktívny zdroj, 
t.j. dnové sedimenty kanála znečistené PCB. Pravdepodobné a potvrdené environmentálne záťaže v území môžu negatívne 
ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. 
5. 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. 
6. 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 výskyt: 
a) prítomnosť environmentálnej záťaže MI (012) / Strážske - Chemko - odpadový kanál s vysokou prioritou riešenia 
(hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť 
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné 
posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. 
b) 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 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov 
ionizujúceho žiarenia. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach 
Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
Číslo listu: ORHZ-MI2-2021/000089-003 
Zo dňa: 07.12.2021 doručený: 08.12.2021 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach prijalo dňa 29.11.2021 informáciu o oznámení 
strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Strážske“. 
Podľa § 6 ods. (6) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov k uvedenej správe nemáme pripomienky. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nvyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek  
životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice 
Číslo listu: OU-KE-OSZP1-2021/045384 
Zo dňa: 10.12.2021 doručený: 10.12.2021 
Okresný úrad v sídle kraja, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 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 vydáva podľa § 6 ods. 6 zákona k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente ako 
dotknutý orgán nasledovné stanovisko: 
Územný plán mesta Strážske bol spracovaný v rokoch 2002 – 2004. V roku 2004 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
uznesením č. 114/2004 zo dňa 27.05.2004 jeho definitívnu podobu. Následne boli vo viac menej pravidelných intervaloch 
schválené zmeny a doplnky č. 1 a č. 2. Tie reagovali na aktuálne potreby rozvoja a zmien sídla. V rokoch 2013 -2015 boli 
spravované a schválené Zmeny a doplnky č. 3. V rokoch 2019 -2020 boli spravované a schválené Zmeny a doplnky č. 4. V 
termíne 01/2021 bol začatý proces obstarávanie Zmien a doplnkov č. 5. Tie riešia viacero lokalít. Predmetom zmien a 
doplnkov č. 5 územného plánu mesta Strážske je: 
Lokalita 1. Zmena funkčného využitia - zrušenie plochy boxových garáží p. č. 1202/3, ul. Osloboditeľov - navrhovaná 
zmena rozšírenie parkoviska. 
Lokalita 2. Návrh prístupovej a obslužnej komunikáciu na p. č. EKN 219 ul. Krivošťanská od cintorína k rodinnému domu č. 
391. 
Lokalita 3. Zmena funkčného využitia pre rozšírenie školiaceho strediska prístavba a rozšírenie parkoviska na p. č. 543/1 ul. 
Obchodná. 
Lokalita 4. Zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu na p. č. EKN 2090/1 pri rieke 
Laborec k štrkopieskom. 
Lokalita 5. Zmena funkčného využitia po rekultivácii štrkopieskov na plochy prímestskej rekreácie a rybník. 
Lokalita 6. Zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu od mosta smerom na Brekov pri 
rieke Laborec k chate Mlynica a ďalej k napojeniu jestvujúceho chodníka pri štátnej ceste I/74. 
Lokalita 7. Zmena funkčného využitia pre prístupovú a obslužnú komunikáciu, cyklotrasu na p. č. 219, 1817, 1435/1, 2489, 
2488, 672/1, 2490, 867/1, 867/2, 2484/1 ( ul. Krivošťanská od cintorína k Belavarke). 
Lokalita 8. Zrušenie prístupovej a obslužnej komunikáciu od pozemku p. č. 835/2 k navrhovanej preložke z dôvodu, že nie 
je možné napojenie podľa STN noriem a predpisov.  
Lokalita 9. Zmena funkčného využitia pre dopojenie prístupovej a obslužnej komunikácie p. č. 891 a 892/1 ul. Zámočnícka 
k štátnej ceste I/18 ul. Mierová. 
Lokalita 10. Zmena funkčného využitia pre parkovisko pred budovou predajne zmrzliny p. č. 1389/1. 
Lokalita 11. Zmenu funkčného využitia pozemkov p. č. 534/4 a 534/28 z pôvodne „Plochy športu“ na navrhovaný účel ,, 
Obytné územie“. 
Návrh uvedeného strategického dokumentu podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona a na základe jeho výsledkov 
môže byť podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona. 
Navrhované ZaD č. 5 z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov 
nepredstavujú významný zásah do spomínaných oblastí. Jedná sa o malé plošné zásahy v rámci už riešenej infraštruktúry a 
v rámci jestvujúcich funkčných plôch. 
Okresný úrad v sídle kraja za jednotlivé úseky štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uvádza nasledovné: 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny 
Vyššie uvedené lokality územnoplánovacej dokumentácie sú lokalizované v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) do územia s prvým stupňom 
ochrany a nezasahujú do veľkoplošných a maloplošných území národnej siete chránených území a do území sústavy 
NATURA 2000. Do katastra mesta zasahuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy vymedzené vyhláškou MŽP SR 
195/2010 zo dňa 16.apríla 2010 (ďalej len CHVÚ Vihorlatské vrchy), avšak riešené plochy sú mimo tohto územia. 
Navrhované ZaD č. 5 v plnom rozsahu rešpektujú základné koncepcie ekologickej stability stanovené v pôvodnom návrhu 
v zmysle platných zmien a doplnkov ÚP. Návrh nadradenej koncepcie ekologickej stability nie je návrhom ZaD č. 5 
dotknutý. V riešených lokalitách bude v miestach navrhovaného záberu plôch zelene realizovaná výsadba krov a stromov. 
Okresný úrad v sídle kraja nepredpokladá, že vyššie uvedené zmeny strategického dokumentu by mali predstavovať 
významný negatívny vplyv na životné prostredie, a preto nepožaduje z hľadiska ochrany a prírody predmetný strategický 
dokument posudzovať podľa zákona. 
Z hľadiska odpadového hospodárstva 
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente žiadne 
pripomienky. 



Z hľadiska ochrany ovzdušia 
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente žiadne pripomienky. 
Z hľadiska štátnej vodnej správy 
Úsek štátnej vodnej správy nemá k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente žiadne pripomienky. 
Toto stanovisko dotknutého orgánu (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja) nenahrádza stanovisko ani rozhodnutie príslušného orgánu v 
zmysle zákona. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
10. Mesto Strážske, mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske 
Číslo listu: 2021/377-1 
Zo dňa: 01.12.2021 doručený: 28.12.2021 
Mesto Strážske prevzalo dňa 26.11.2021 od Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie Námestie 
slobody 1, 071 01 Michalovce oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Strážske 
obstarávateľa Mesta Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske. 
Mesto Strážske informovalo verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov o doručení oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 
č. 5 ÚPN mesta Strážske vyvesením na úradnej tabuli mesta v dňoch 01.12.2021 – 16.12.2021 a zároveň oznámilo 
verejnosti, kde je možné do oznámenia nahliadnuť, kde a dokedy môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko. 
Mesto Strážske zastúpené Ing. Vladimírom Dunajčákom, primátorom mesta nemá k predloženému strategickému 
dokumentu pripomienky a doporučujeme tento dokument neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obci ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
11. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 
Číslo listu: OU-MI-OSZP-2022/001189 
K uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 
Územný plán mesta Strážske“  v rámci zisťovacieho konania máme námietky a z pohľadu jednotlivých štátnych správ 
zaujímame nasledovné stanovisko: 
Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy listom č. OU-MI-OSZP-2021/016363-002 doručené dňa 02.12.2021: 
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ( štátna vodná správa) k predloženému strategickému 
dokumentu v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko:  
- Nepožadujeme posudzovanie dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Strážske“.  
 Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.  
Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. 
  
Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve listom č. OU-MI-OSZP-2021/016412-002 doručené dňa 
02.12.2021: 
Obstarávateľ, Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, predložil 
Okresnému úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
„Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Strážske“.  
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako 
dotknutý orgán podľa § 6, ods. 6, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o.  
K oznámeniu o strategickom dokumente nemáme pripomienky a súhlasíme s jeho znením v predloženej podobe.  
Štátna správa odpadového hospodárstva tunajšieho úradu nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
  
Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-MI-OSZP-2021/016491-002 doručený dňa
13.12.2021: 
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v 
spojitosti s § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov 
/ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti, na základe stanoviska ŠOP SR S CHKO Vihorlat zo dňa 8.12.2021, dáva 
podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK nasledujúce záväzné stanovisko 
Po preštudovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 – Územný plán mesta Strážske“ konštatujeme, že 
záujmové územie v lokalitách v riešených lokalitách sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o OPaK. 
Do severovýchodnej časti k. ú. Strážske zasahuje časť územia európskej siete chránených území Natura 2000 – Chránené 
vtáčie územie Vihorlatské vrchy (SKCHVU035), vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 195/2010 Z. z. 
Z hľadiska regionálneho územného systému ekologickej stability sa Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN mesta Strážske dotýkajú 
nasledovných prvkov: 
Regionálny biokoridor (RB/3) Laborec – v okrese Michalovce zahŕňa krajinný priestor okolo toku rieky Laborec, so 
zvyškami lužných lesov, pôvodných brehových porastov, mŕtvych ramien, aluviálnych nív a mokradí. ZaD zasahujú do tohto 
prvku lokalitami Z5/04, Z5/06 – ako prístupová komunikácia, resp. cyklotrasy a lokalita Z5/05 – ako rekultivácia 
štrkopieskov na rekreačné účely.  
Navrhované zmeny nepredstavujú negatívny vplyv na životné prostredie.  



  Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Na základe vyššie uvedeného, posudzovaný strategický dokument, z pohľadu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, 
nemusí byť posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  
Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. 
Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.  
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom 
konaní. 
  
Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia listom č. OU-MI-OSZP-2021/012882-005 doručený dňa 09.12.2021: 
Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému oznámeniu o navrhovanej činnosti „Oznámenie o strategickom 
dokumente – Zmeny a doplnky č.5 ÚPN plán mesta Strážske“ vydáva podľa § 6 ods. 6 zákona nasledovné stanovisko:  
Vyššie uvedená stavba a ani žiadna jej súčasť nie je kategorizovaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 zákona 
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.  
Štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že predložené oznámenie o strategickom dokumente je z hľadiska ochrany 
ovzdušia vypracovaný v dostatočnom rozsahu a nemá k nemu žiadne pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie.  
Správny orgán vyhodnotil stanoviská dotknutého orgánu ako stanoviská z ktorých nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. 
Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona. 
  
Záver: 
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o strategickom 
dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán mesta Strážske“ toto oznámenie 
posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k 
predloženému oznámeniu o strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 
Územný plán mesta Strážske Ves“ nemáme vážnejšie výhrady a nežiadame predložený strategický dokument posudzovať 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
       Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.  
Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov. 
  
ZÁVER 
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil návrh 
strategického dokumentu „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán mesta Strážske“ z 
hľadiska rozsahu a dopadu strategického dokumentu, najmä na únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú 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. Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad rozhodol tak, 
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
  
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7  zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v 
mieste obvyklým. 
 

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