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OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

„Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021“ 

   

  Mesto Spišské Vlachy ako dotknutý orgán oznamuje občanom, že oznámenie o zverejnení 

strategického dokumentu: „Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021“ je 

zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-spisske-vlachy-zmeny-doplnky-c-4-

2021 

Oznámenie o zverejnení oznámenia o zverejnení strategického dokumentu je zverejnené na úradnej 

tabuli mesta a na webovej stránke mesta Spišské Vlachy v časti: Úradná tabuľa: 

https://www.spisskevlachy.sk. 

  

 Verejnosť môže do oznámenia o zverejnení strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si 

z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a doručiť svoje písomné stanovisko k 

oznámeniu o zverejnení strategického dokumentu príslušnému orgánu do 15 dní od zverejnenia 

oznámenia na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia na adresu:  

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves  

Odbor starostlivosti o životné prostredie  

Štefánikovo námestie 5  

052 01 Spišská Nová Ves 

 

Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. 

 

 Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, 

odbore starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves, 3. 

poschodie, č. dverí 15 v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme 

dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom). 

 

 

 

Vyvesené: 27.06.2022   

Zvesené:    

mailto:msuspv@spisskevlachy.sk
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-spisske-vlachy-zmeny-doplnky-c-4-2021
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-spisske-vlachy-zmeny-doplnky-c-4-2021
https://www.spisskevlachy.sk/


    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
 
Vypracované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
 
 
 

Územný plán mesta SPIŠSKÉ VLACHY 
Zmeny a doplnky 4/2021 
 
 
 
Obstarávateľ  :  Mesto Spišské Vlachy 
Odb. obstarávateľ :  Ing. Ján Kunák 
Spracovatelia :  Ing. arch. Martin Jaško 
      Ing. arch. Lukáš Mihalko 
      Ing. arch. Ján Pastiran 
 
Spišská Nová Ves, 05/2022 
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OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov   Mesto Spišské Vlachy  
 
2. Identifikačné číslo.  00329657   

 
 
3. Adresa sídla.   Ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa. 

Ľubomír FIFÍK - primátor, tel. 053/417 42 12 
ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
E-mail:  primator@spisskevlachy.sk  
 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 
dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie. 
 

Ľubomír FIFÍK - primátor, tel. 053/417 42 12 
ul. SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
E-mail:  primator@spisskevlachy.sk 
 
Ing. arch. Ján Pastiran 
spracovateľ ÚPN mesta Spišské Vlachy,  
Letná 49, 052 01 Sp. Nová Ves,  
tel. 053/4421037 

    e.mail: arland@arland.sk 
 

ÍI. Základné údaje o strategickom dokumente 
 

1. Názov.  : Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021 
 

2. Charakter. :  Územný plán obce - zmena funkčného využitia územia s miestnym 
    dosahom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších  
    predpisov a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o   
    územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Uvedený dokument Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 
4/2021 podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Hlavné ciele.:  Pôvodný územný plán bol spracovaný Ing.arch. Jánom Pastiranom a kol., 

v roku 2008. V následnom období dochádza k Zmenám a doplnkom 1 – 3. 
  Navrhovaná Zmena č. 4/2021 rieši rozvojové plochy pre IBV v lokalite pri 

Hornom mlyne medzi ulicami Cintorínskou a Mlynskou. Druhou lokalitou ja 
rekreačná oblasť Za horou, kde mesto na vlastných pozemkoch uvažuje 
s rozvojom rekreačných chát. Všetky tieto zmeny zásadným spôsobom 
nemenia princípy rozvoja mesta a nemajú zásadný vplyv na stav 
životného prostredia.  

mailto:obecletanovce@letanovce.eu
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   Navrhované zmeny  Navrhované Zmeny a doplnky 4/2021 Územného plánu mesta Spišské 

Vlachy, reagujú na potreby zmien funkčného využitia územia stanovenými 
mestským zastupiteľstvom nasledovne: 

 
 

Špecifikácia požadovaných zmien a doplnkov územného plánu č. 4/2021 
 

Zmena č.4/1-21. nové pozemky na chatovú výstavbu 10 parciel - časť parcely 7730/1 
Zmena č.4/2-21. zmena na chatovú výstavbu pozemky - parcely 7730/130-135 
Zmena č.4/3-21. nové pozemky na chatovú výstavbu cca 10 parciel časť parcely 5521, 
časť    parcely 7733, časť parcely 7720 
Zmena č.4/4-21.  predlženie lyžiarskeho vleku 
Zmena č.4/5-21. zmena regulatívov zástavby pre rekreačné chaty / ruší sa zastavaná 

plocha 80 m2, návrh percento zastavanosti 40%. 
Zmena č.4/6-21. Riešenie rekreačnej oblasti Blatná parc. č. 7720/1 pre účely  rekreácie a 

 športu. 
Zmena č.4/7-21. Návrh pozemkov na IBV - Mlynská a Cintorínska ulica 

  
4. Obsah (osnova) :  
 

Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náležitosti § 22 zákona č. 50/1976 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. Obsah návrhu Zmien a doplnkov 3/2019 ÚPN územného plánu sa 
skladá z textovej a grafickej časti. 
Textová časť sa skladá zo smernej a záväznej časti.  
Grafická časť sa skladá z výkresov vypracovaných v zmysle § 12 odst. č. 7. zákona č. 55/2001 Z. z., 
 
Textová časť :          

1 –  Úvod          
2 - Návrh Zmien a doplnkov č. 4/2021 územného plánu mesta Spišské Vlachy   
3 - Záväzná časť  Zmien a doplnkov územného plánu mesta Spišské Vlachy  sa nemení.  
4 - Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely  
     
Grafická časť : 

- Výkres širších vzťahov       m  1 : 50 000 
- Výkres priestorového a funkčného usporiadania územia   m  1 : 2 000 
- Výkres verejného dopravného vybavenia    m  1 : 2 000 
- Výkres verejného technického vybavenia    m  1 : 2 000 
- Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohosp. účely  m  1 : 5 000 
- Schéma verejnoprospešných stavieb     m  1 : 2 000 
Grafická časť je sprtacovaná samostatne pre časť A – IBV medzi ulicami Cintorínska a Mlynská – 
Zmena č. 4/7 -21 a časť B – rekreačná oblasť Za horou.      
  
Výkresy zmien sú doplnené formou priesvitných náložiek v mierke pôvodného územného 
 plánu,    
   
5. Uvažované variantné riešenia.:    

- pre navrhované zmeny a doplnky  funkčného využitia územia neboli spracované alternatívne 
riešenia z dôvodu jasne určených parciel navrhovaných na dané zmeny a doplnky ÚPN.  
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. 
 

Spracovanie ÚPN mesta Spišské Vlachy - Zmeny a doplnky 4/2021 jeho prerokovanie podľa § 22 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 7 až § 15 zák. č. 24/2006 Z. z. a schválenie 
podľa § 26 ods.3 zák. č.50/1976 Zb. vrátane Všeobecne záväzného nariadenia v termíne do 
12/2021.   
 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom  

Záväzným podkladom pre ÚPN mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 4/2021 je súlad s ÚPN 
VÚC Košického samosprávneho kraja z roku 2004 a jeho aktualizáciou z roku 2009 , 2014 a 2017. 

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.: Mestské  zastupiteľstvo mesta Spišské Vlachy 
 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu  :  Uznesenie mestského zastupiteľstva 
 

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

1. Požiadavky na vstupy 
 

Mesto formou uznesenia mestského zastupiteľstva č. uznesením č. 275/VII/2020 zo zasadnutia MsZ 
dňa 02.12.2020 definovalo svoje požiadavky na  spracovanie  Územného plánu mesta Spišské 
Vlachy, Zmeny  a doplnky č. 4/2021 . ako 
Zmena č.4/1-21. nové pozemky na chatovú výstavbu 10 parciel - časť parcely 7730/1 
Zmena vypustená v prerokovacom procese. 
Zmena č.4/2-21. zmena na chatovú výstavbu pozemky - parcely 7730/130-135 
Zmena č.4/3-21. nové pozemky na chatovú výstavbu cca 10 parciel časť parce ly 5521, 

časť parcely 7733, časť parcely 7720 
Zmena vypustená v prerokovacom procese. 
Zmena č.4/4-21.  predlženie lyžiarskeho vleku 
Zmena č.4/5-21. zmena regulatívov zástavby pre rekreačné chaty / ruší sa zastavaná 

plocha 80 m2, návrh percento zastavanosti 40%. 
Zmena č.4/6-21. Riešenie rekreačnej oblasti Blatná parc. č. 7720/1 pre účely rekreácie a 
   športu. 
Zmena č.4/7-21. Návrh pozemkov na IBV - Mlynská a Cintorínska ulica 
Z návrhu bola vypustená požiadavka na záber poľnohospodárskej pôdy pri malej vodne j 
elektrárni z dôvodu vybudovania biokoridoru na samostatné riešenie.  
Platný ÚPN mesta Spišské Vlachy z roku 2008 a jeho zmien spracovaný Ing. arch. Jánom 
Pastiranom a kol., Spišská Nová Ves  
 
1.1 Pôda   
Tri najlepšie bonitované pôdno-ekologické jednotky v kat. území Spišské Vlachy sú zaradené do 5., 
6. a 7. skupiny BPEJ podľa prílohy č. 3 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii  a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Podľa Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy, najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v kat. území Sp. Vlách  podľa kódu 
BPEJ sú: 0711005, 0711002, 0757202, 0757203, 0775443, 0770433, 0775242, 0775443 a 0858672 
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V katastrálnom území mesta boli realizované hydromelioračné opatrenia (odvodnenie),na ktoré sa 
vzťahuje zvýšený stupeň ochrany. Návrh neuvažuje so záberom zvlášť chránených pôd. 
Vypustením lokalít č. 4/1-21 a 4/3-21 z riešenia v prerokovacom procese nedochádza 
v navrhovaných ZaD č.4 /2021 k záberom lesných pozemkov.   
 
1. 2.Voda   
Spišské Vlachy v súčasnosti majú vodovodnou sieťou pokrytú celú obec, z toho vyplýva, že temer 
všetky nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť. Účelom tohto vodovodu je zabezpečiť 
plynulé zásobovanie mesta pitnou vodou. V súčasnej dobe je prevažná časť mesta zásobovaná zo 
zdroja : 
- Prameň č. 1 v Jánskej doline povolený odber 12,0 – 19,0 l/s 
- Prameň č. 2 v Jánskej doline povolený odber   8,0 – 18,0 l/s 
 Vodovodná sieť je kapacitne navrhovaná na 100 EO a požiarne potreby vody. Zásobovanie pitnou 
vodou je realizované verejným rozvodom vody s akumuláciou v rámci mesta, nie však v rekreačnej 
oblasti Za horou.. 
 Povrchové vody sú rigolmi zvedené do potoka. Pre navrhovanú a existujúcu zástavbu 
v blízkosti toku je nutné zabezpečiť ochranu pred veľkými vodami na Q 100. 
Zásobovanie pitnou vodou je realizované verejným rozvodom vody s  akumuláciou.  
 
Odkanalizovanie.  
Mesto Spišské Vlachy má v súčasnosti v rámci mesta vybudovanú jednotnú kanalizáciu, ktorá slúži 
na odvádzanie dažďových a splaškových vôd. Výstavba novej ČOV je pripravovaná v južnej časti 
mesta vedľa rieky Hornád. Existujúca kanalizácia sa buduje postupne v súlade s návrhom 
celomestskej ČOV. Doposiaľ neodkanalizované územie je riešené záchytom odpadových vôd do 
žúmp. V rekreačnej oblasti Za horou nie je vybudovaná kanalizačná sieť a odpadové vody 
z rekreačných objektov sú likvidovaní zvodom do žumps následným vývozom do ČOV. 

 
1.3.Suroviny   
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú ložiská nevyhradených nerastov, chránené ložiskové 
územia ani dobývacie a prieskumné územia.  
 
1.4.Energetické zdroje  

Spišské Vlachy sú zásobované elektrickou energiou z  primárnych 22 kV vzdušných vedení č. 201 
a 202 z  ES 110/22 kV Krompachy, s možnosťou prepojenia na rozvodňu Spišská Nová Ves. 
Napájanie samotného sídla  je realizované 22 kV vzdušnými prípojkami prostredníctvom šestnástich 
22/0,4 kV trafostaníc, zásobujúcich súčasnú bytovú, priemyselnú aj občiansku zástavbu. 
Nainštalovaný transformačný výkon v meste Spišské Vlachy súčasnosti je 5650 kVA a v Dobrej Vôli 
350 kVA. Z 22 kV liniek je zásobované elektrickou energiou celé spracovávané územie. Plošné 
zásobovanie elektrickou energiou v celom riešenom území sa uskutočňuje prostredníctvom 
transformačných staníc VN/NN - 22 kV/0.4 kV a následným sekundárnym rozvodom NN - 
230V/400V. V intraviláne (centre mesta a obytných súboroch) sa nachádzajú murované 
transformačné stanice s prevodom 22 kV/0,4 kV 
 
1.5. Plyn 
Mesto je plynofikované, ale výstavba nových prípojok miestneho STL a NTL plynovodu pokračuje. 
Spišské Vlachy sú napojené cez dve VTL prípojky DN 100, PN 4,0 MPa  na jestvujúci VTL plynovod 
DN 300, PN 4,0 MPa, Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba cez RS1-1200 VTL/STL s jej 
umiestnením v areáli TESKO ( ŠUM ) a RS2-1200 VTL/STL s jej umiestnením na konci ulice 
Železničná. Miestna sieť je vytvorená kombináciou STL a NTL plynovodov. Potreba plynu neustále 
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klesá v dôsledku vysokej cenovej úrovne oproti vykurovaniu na drevo. V miestnej časti Dobrá Vôľa 
nie sú vedené STL rozvody k rodinným domom. Jednou s možností je tu rozšíriť STL sieť od sídliska 
Dreveník na katastrálnom území obce Žehra. Lokalita Za horou nie je napojená na rozvody zemného 
plynu. 
 
1.6 .Nároky na dopravu 

 - dobudovanie dopravnej infraštruktúry v podobe miestnej komunikácie v súlade s STN 73 61 10 
Riešeným mestom  prechádzajú cesty č.II/547 Košice- Sp. Podhradie  ktorá spája riešené mesto  s 
cestou č. I/18   ako aj cesta č. II/536 Sp. Vlachy - Sp. Nová Ves. Južnou časťou riešeného územia 
prechádza železničná trať č.180  Košice – Žilina, na ktorú je napojená železničná trať č. 187 Sp. 
Vlachy- Sp. Podhradie. 
 Južnou časťou mesta prechádza železničná trať č.180  Košice – Žilina, ktorá bude modernizovaná. 
V južnej časti riešeného územia budú dopravné pomery ovplyvnené výstavbou  rýchlostnej železnice 
ako aj realizáciou južného cestného obchvatu. 
V zastavanom území budú: 
- cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)/ 50 vo funkčnej triede B3 
Mimo  zastavaného územia  budú: 
- cesta č. II. / 536 Sp. Nová Ves - Sp. Štvrtok cesta II. triedy v kategórii C9,5/70 
- cesty III. triedy v kategórii 7,5/70 
Navrhované plochy pre IBV pri Mlynskej ulici budú dopravne sprístupnené obslužnou účelovou 
komunikáciou s napojením na miestnu komunikáciu Mlynskej ulice. 
V rekreačnej oblasti Za horou existujú spevnené aj nespevnené komunikácie vrátane lesných ciest, 
ktoré sprístupňujú jednotliví rekreačné objekty. 
 
2. Údaje o výstupoch.  

Výstupom procesu obstarávania sú navrhované Zmeny a doplnky 4/2021 územného plánu mesta 
Spišské Vlachy.  Návrh Zmien a doplnkov 4/2021 ÚPN je spracovaný v súlade s ustanoveniami §12 
vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumnetácii a územnoplánovacích podkladoch 
a obsahuje smerne a záväzné regulatívy. Záväzné regulatívy sa v tomto prípade nemenia a platia 
pôvodné. 
 
2.1.Ovzdušie  

Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci.  
V riešenom území sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú väčšinou 
plynové kotolne a kotolne na tuhé palivo. Navrhované zmeny a doplnky územného plánu nemajú 
zásadný vplyv na  stav ovzdušia v meste. 

 
2.2.Voda  -   

Navrhované zmeny a doplnky zásadným spôsobom neovplyvnia stav a čistotu podzemných vôd 
v dôsledku budovania siete splaškovej kanalizácie v meste s ich vyústením do navrhovanej ČOV. 
Rieka  Hornád, ktorá preteká južným okrajom mesta je v danom území v III. stupni znečistenia. 
Situácia v čistote vôd sa v rámci zastavaného územia postupne vylepšuje. V lokalite Za horou je 
nutné dôsledne dodržiavať platnú legislatívu, nakoľko Janský potok je lokalitou biotopom európskeho 
významu. 
 
2.3.Odpady   

Obec má spracovaný program odpadového hospodárstva. Zber komunálneho odpadu je 
organizovaný zberom a vyvážkou na organizovanú skládku v Sp. Novej Vsi firmou B NOVA s.r.o zo 
Sp. Novej Vsi. 
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 2.4.Hluk a vibrácie   

Najväčším zdrojom hluku je železničná trať. Pri jej prestavbe na rýchlosť  120 až 160  km/hod, je 
potrebné uvažovať aj s protihlukovou ochranou obytného prostredia. Druhým zdrojom je cesta II/536. 
V pôvodnom návrhu územného plánu mesta sú navrhované odstupy od týchto komunikácii. Pri 
navrhovaných ZaD sa daný problém nijako nemení . 
 

2.5.Žiarenie a iné fyzikálne polia  
- nepredpokladáme vplyvy na tepelné, magnetické a iné polia. 
 

2.6.Doplňujúce údaje 
 - neuvažuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do 
krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd. 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 

Návrh riešenia dokumentu Zmeny a doplnky 4/2021 ÚPN mesta Spišské Vlachy predstavuje 
územnoplánovací dokument, ktorý nemá závažne negatívny vplyv na životné prostredie. Za 
nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia, vznik nových zastavaných plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, Je 
tu predpoklad mierneho nárastu dopravy v navrhovaných rozvojových lokalitách hlavne počas 
realizácie stavebných prác.. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický 
dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov. 

 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

Zámery navrhované v Zmenách a doplnkoch územného plánu nemajú negatívny vplyv na zdravie 
obyvateľstva pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia.  
 
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho 
významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené 
krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich 
zmiernenie. 
 

 Z hľadiska územnej ochrany prírody sa na území katastra nachádza Národná prírodná 
rezervácia Galmuská tisina so 4. a 5. stupňom ochrany. Časť katastra je pokrytá územím 
európskeho významu SKUEV0287 Galmus s 2., 3., 4. a 5. stupňom ochrany, SKUEV0291 Jánsky 
potok, SKUEV0725 Bujanov, ako aj SKUEV0726 Hornád, všetky s 2. stupňom ochrany. Celé územie 
južne od železnice leží v navrhovanom chránenom vtáčom území SKCHVU025 Volovské vrchy 
prevažne s 1., v oblasti SKUEV Galmus 2., 3., 4. a 5. stupňom ochrany. SKUEV Galmus, Jánsky 
potok, Bujanov, Hornád a navrhované CHVÚ Volovské vrchy sú súčasťou európskej siete 
chránených území Natura 2000. Mimo týchto je v území aj chránené vtáčie územie a ekologický 
významné segmenty.  
Z návrhu riešenia Zmien a doplnkov  ÚPN-O nevyplývajú priame závažné vplyvy na prvky ochrany prírody a 
krajiny.  
 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu. 

Navrhované zmeny územného plánu nevytvárajú výrazné rizika pre kvalitu životného prostredia 
v meste a nemajú dopad na širšie územie.  
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 

Dotknuté územie a ich zmenené funkčné využitie územia nemá vplyv na územia susedných štátov. 
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IV. Dotknuté subjekty 
 
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení. 

 
V znení Zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 24   
a) fyzická osoba podľa §24a, 
b) právnická osoba podľa §24b alebo §27, 
c) občianska iniciatíva podľa §25, 
d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa §26 

 

Obyvatelia mesta Spišské Vlachy 
 
2. Zoznam dotknutých subjektov.  

Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie 
obce sú orgány vyplývajúce z § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
 Zoznam dotknutých subjektov:  
 

  1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor reg. rozvoja, ÚP a ŽP, Nám. Maratónu mieru 1,   
      042 66 Košice 
  2. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice   
  3. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 
  4. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 040 01 Košice  
  5. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01 Košice 
  6. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 040 01 Košice 
  7. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52,  
      040 01 Košice 
  8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredia, Štefánikovo nám. 5,   
      052 01 Spišská Nová Ves 
  9  Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, 052 01  
      Spišská Nová Ves 
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo nám. 5, 052 01  
      Spišská Nová Ves 
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií,  
      Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 
12. Obvodný banský úrad, Markušovská cesta 132, 052 01 Spišská Nová Ves 
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves 
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves 
15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava     
16. Ministerstvo obrany SR, Správa NMaV, Komenského 39/A, 040 01 Košice 
17. Ministerstvo ŽP, Sekcia geológie a prir. zdrojov, Nám, Ľ. Štúra 1, 811 35 Bratislava 
18. Okresné riaditeľstvo PZ, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
20. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
21. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
22. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 11 Košice 
23. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava 
24. Dopravný úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
25. Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany 
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26. Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Kaľava 
27. Obec Kolinovce, Kolinovce 129, 053 42 Kolinovce 
28. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
29. Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Spišské Vlachy 
30. Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy 
31. Obec Slatvina 63, Slatvina 63, 053 61 Spišské Vlachy 
32. Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 Slovinky 
33. Mesto Spišské Podhradie, Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie 
34. Obec Vojkovce, Vojkovce 37, 053 61 Spišské Vlachy 
35. Obec Žehra, Žehra 100, 053 61 Spišské Vlachy 
 
 
3. Dotknuté susedné štáty. 
 Nie sú 
 

V. Doplňujúce údaje 
 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru 
a pôsobnosti strategického dokumentu). 

Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 3/2019.  
Výkres priestorového a funkčného využitia územia 

 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 
 - pôvodný ÚPN – mesta Spišské Vlachy 2008 
   

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Spišská Nová Ves, Máj 2022 

 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 
 
1. Meno spracovateľa oznámenia. 

 Ing. arch. Ján Pastiran,  Ing. arch. Lukáš Mihalko 
E mail  arland@arland.sk,  tel. 053 /4421037 

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

 

       

Ľubomír Fifik - primátor    Pečiatka, podpis 

 

 

 


