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OOKKRREESSNNÝÝ    ÚÚRRAADD    HHuummeennnnéé  
odbor  starostlivosti o životné prostredie 

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

 Naše číslo: OU-HE-OSZP-2022/009067-020-SL    V Humennom 25.11.2022 

 

 

 

Rozsah hodnotenia  
určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického 

dokumentu „Zmeny a doplnky č.11 Územného plánu – sídelného útvaru Humenné“ na 

životné prostredie.   

________________________________________________________________________       

                                                                                 
Mesto Humenné, Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, 

IČO:00323021 predložil Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

EIA“) dňa 9.8.2022 oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.11 

Územného plánu – sídelného útvaru Humenné“ na posúdenie podľa zákona EIA. 

 

 Cieľom vypracovania strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.11 Územného 

plánu – sídelného útvaru Humenné (ďalej len ZaD č.11 ÚPN – SÚ Humenné) je zmeniť a 

doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta Humenné v súlade s aktuálnymi potrebami 

územného rozvoja mesta prostredníctvom 

- Zosúladenie ÚPN – SÚ Humenné s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou kraja s 

Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, schváleným Zastupiteľstvom PSK 

uznesením č. 268/2019 dňa 26.08.2019, ktorého záväzná časť bola vydaná Všeobecne 

záväzným nariadením PSK č.77/2019 schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením 

č.269/2019 dňa 26.08.2019; 

- Riešenie umiestnenia verejnoprospešných stavieb najmä upresnenie preložky cesty 1/74 

Brekov – Humenné; 

- Riešenie zmeny priestorového usporiadania a funkčného využitia územia mesta na základe 

zozbieraných údajov a podkladov o prebiehajúcich a pripravovaných územnotechnických 

zmenách v území od dotknutých subjektov (právnických a fyzických osôb) a podnetov od 

štátnej správy, mesta Humenné, správcov technickej infraštruktúry a ostatných podkladov a 

súborov informácií v zmysle § 7a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

 Oznámenie o strategickom dokumente okresný úrad zverejnil a doručil dotknutým 

orgánom, dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu. V stanoviskách, ktoré boli na okresný úrad 

doručené podľa § 6 ods. 6 zákona EIA, bolo vznesených  niekoľko špecifických pripomienok 

k oznámeniu o strategickom dokumente. 

 

 Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, po vykonanom zisťovacom 

konaní a vydaní rozhodnutia zo zisťovacieho konania  o tom, že sa strategický dokument bude 

posudzovať podľa zákona EIA, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní  

podľa § 8 zákona EIA, okresný úrad   určuje  nasledovný rozsah hodnotenia: 
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1. Varianty pre ďalšie hodnotenie: 

Pre ďalšie hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.11 

Územného plánu – sídelného útvaru Humenné“ sa neurčujú varianty. Strategický dokument 

nebol riešený variantne. 

  
 

2.2.12. Rozsah hodnotenia             
 

 

2.1 Všeobecné podmienky 
2..1.1 Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu   a  

návrhu uvedeného strategického dokumentu,  aby  bolo možné riešiť prípadné záujmy 

alebo rozhodnúť o vhodnejšom riešení pri spracovaní návrhu predmetného  

strategického dokumentu  z hľadiska environmentálneho. V správe o hodnotení 

rozpracovať všetky body uvedené v  prílohe č. 5 zákona EIA, primerane 

k navrhovanému strategickému  dokumentu 

2..1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani  

žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. 

2..1.3 Obstarávateľ doručí okresnému úradu správu o hodnotení  strategického dokumentu na 

elektronickom nosiči dát v počte 1 ks a  1 x  v listinnom vyhotovení. Okresný úrad si 

vyhradzuje právo spresniť konečný počet vyhotovení. 

2..1.4 Jednotlivé kapitoly správy o hodnotení strategického dokumentu musia byť primerane    

           spracované.  
 

 

2.2. Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k oznámeniu a z obsahu oznámenia vyplynula potreba  podrobnejšie 

rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiace s navrhovaným strategickým dokumentom: 

2.2.1. Súlad strategického dokumentu s Územným plánom veľkého územného celku 

Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je 

potrebné rešpektovať najmä  ustanovenia záväznej časti 

2.2.2. vypracovať dokumentáciu primeraného hodnotenia na európsku sústavu chránených 

území Natura 2000 podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a 

projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR (ŠOP SR, 2014, 2016)  

autorizovanou osobou v zmysle § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. primerane, s 

prihliadnutím na mieru úrovne/detailu strategického dokumentu, nakoľko pri 

lokalitách č. 26, 27, 36, 37 a 38 nie je možné vylúčiť vplyv na integritu územia 

európskej sústavy chránených území Natura 2000  

2.2.3. V prípade identifikovaného vplyvu na chránené územia a prvky ÚSES navrhnúť 

opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov prvkov strategického dokumentu na 

záujmy ochrany prírody. 

2.2.4. Brehový porast miestneho biokoridoru Hlboký potok a Suchý potok chrániť 

minimálne v šírke 5 m od brehovej čiary vodného toku. 

2.2.5. Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť všetky 

stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu o strategickom dokumente, ktoré boli 

zaslané k prerokovaniu návrhu rozsahu hodnotenia a ktoré budú zaslané k určenému 

rozsahu hodnotenia  (stanoviská budú predložené obstarávateľovi). 

2.2.6. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť prečo 

nie) všetkých stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente a v samostatnej 

kapitole  zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.  
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Upozornenie: 

 

Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po 

jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, 

formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste 

obvyklým.  

  

 

 

Podľa § 8 ods. 8 zákona EIA môžu  verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, 

dotknutý orgán a ďalšie osoby  predložiť k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického 

dokumentu pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 a 7 zákona EIA 

Okresnému úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 

066 01 Humenné,  ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.  

          

 

 

 

 

 

 

        Ing. Jozef Harakaľ 

             vedúci odboru 

 

 

 

 

 

  

 

 


