OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: OU-KS-OZSP-2019/005821

Košice, 29.04.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva 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, na základe oznámenia
o strategickom dokumente „Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky 04“, ktorý predložil
obstarávateľ Obec Seňa, zastúpená starostkou, Seňa 200, 044 58 Seňa po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky 04“
sa bude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal
dňa 28.03.2019 od obstarávateľa Obec Seňa, zastúpená starostkou, Seňa 200,
044 58 Seňa podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Seňa - Zmeny a doplnky 04“.
Predmetom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sú nasledovné zmeny:
1. Lokalita „Východ 2“ - na SV okraji zastavaného územia a súčasne mimo zastavaného
územia obce; návrh – plocha pre rodinné domy.
2. Lokalita „Pod briežkom 2“ - na západnom okraji zastavaného územia, ktoré vytvára
záhradkárska kolónia; návrh –plocha pre rodinné domy.
3. Lokalita „Kultúrny dom“ - pozemky okolo objektu kultúrneho domu; návrh – plochy
pre kultúrnospoločenské a športové centrum.
V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona sa jedná o malú zmenu strategického dokumentu
týkajúceho sa oblasti plánovanie resp. využívania územia. Tento strategický dokument
podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti
o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti
o životné prostredie zverejnil oznámenie na internetovej stránke MŽP SR a rozoslal
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oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým
obciam.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Košice – okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie a rozvoja listom
č. 14998/2019/OSR/30344 z 09.04.2019 v stanovisku uvádza nasledujúce pripomienky
a podnety:
 rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;
 rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS
2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);
 postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020
(uznesenie vlády SR č. 158/2010);
 rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020;
 rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030;
 rešpektovať Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;
 postupovať podľa uznesení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
 rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie;
 na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo
sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok
a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;
 dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické
trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými
predpismi;
 pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné
posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany
pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým
bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy súhlasíme
len v prípade, ak budú vypracované hlukové štúdie v týchto oblastiach s vyhovujúcimi
prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií. V prípade
prekročenia limitov týchto hodnôt je nutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú
elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto
opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy
sú v čase realizácie známe;
 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.
Oznámenie o strategickom dokumente Z a D 04 ÚPN-O Seňa berie MDV SR
na vedomie a nepožaduje uvedený dokument ďalej posudzovať podľa zákona.

strana 3 rozhodnutia č. OU-KS-OSZP-2019/005821 zo dňa 29.04.2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom 2019/02142-02/006-HŽPZ z 10.04.2019
v stanovisku konštatuje, že:
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky
č. 04“, z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
je možné akceptovať.
Obvodný banský úrad, listom č. 452-841/2019 z 11.04.2019 uvádza, že v katastrálnom území
Seňa 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 „Územný plán obce Seňa – Zmeny
a doplnky č. 04“.
Dopravný úrad listom č. 9917/2019/ROP-002-P/14640 z dňa 15.04.2019 oznamuje,
že sa k obstarávaniu Zmien a doplnkov č. 04 Územného plánu obce Seňa vyjadril listom
č. 11309/2018/ROP-002/14896 zo dňa 04.05.2018. Podmienky tohto vyjadrenia žiadame
rešpektovať.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú 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. Stanovisko je vydané len z pohľadu záujmov civilného
letectva.
Úrad košického samosprávneho kraja listom č. 4221/2019/ORRÚPŽP/14478 zo 17.04.2019
uvádza, že pri umiestňovaní stavieb je nutné minimalizovať potrebu výrubu drevín a krovia
na nelesných pôdach a dodržanie ochranného pásma lesa a vodných tokov od všetkých
plánovaných stavieb. Žiadame rešpektovanie nadradenej územnoplánovacej dokumentácie,
t. j. Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košického kraja, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom
KSK v roku 2017. V prípade, ak budú jednotlivé navrhnuté stavby a činnosti podliehať
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie žiadame tieto konkrétne zámery posúdiť
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripomíname, že cestná
infraštruktúra II. a III. triedy je vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK a pre každý
zásah do cestného telesa alebo objektov či ochranného pásma je potrebný súhlas vlastníka.
Úrad Košického samosprávneho kraja za dodržania uvedených podmienok súhlasí
s navrhovaným strategickým dokumentom „Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky
č. 04“.
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny listom
č. 2837/2019-6.3 zo 17.04.2019 v stanovisku konštatuje, že:
Katastrálne územie obce Seňa sa nachádza v okrese Košice - okolie v Košickom kraji.
Predmetom riešenia ZaD č. 4 sú lokality: ,,Východ 2“, ,,Pod briežkom 2“ a ,,Kultúrny dom“.
Územie riešené v ZaD č. 04 sa nachádza v 1. stupni ochrany v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V k. ú. obce Seňa
sa nachádzajú, resp. do neho zasahujú dve územia sústavy Natura 2000: Chránené vtáčie
územie Košická kotlina (SKCHVU009) a územie európskeho významu Hornádske meandre
(SKUEV0944). Priamo na území CHVÚ Košická kotlina sú navrhované dve lokality určené
na relatívne rozsiahlu výstavbu rodinných domov (lok. ,,Východ 2“ a ,,Pod briežkom 2“).
Upozorňujeme, že listom č. OU-KS-OSZP-2018/012587-2 zo dňa 01.10.2018
ste nás požiadali o stanovisko k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente
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,,Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky č. 04“, ktoré bolo vypracované v júni
v roku 2018. K uvedenej žiadosti sme Vám listom č. 10494/2018-6.3 zo dňa 18.10.2018
zaslali stanovisko, v ktorom sme uviedli, že z dôvodu možného ovplyvnenia integrity
a predmetu ochrany CHVÚ Košická kotlina, požadujeme pokračovať v procese
posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona
č. 24/2006 Z. z..
Dňa 8.11.2018 bol podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. určený rozsah hodnotenia
č. OU-KS-OSZP-2018/012587 strategického dokumentu ,,Územný plán obce Seňa – Zmeny
a doplnky č. 04“. Nakoľko nedošlo k ukončeniu predmetného konania, uvedený rozsah
hodnotenia je platný.
Predložené oznámenie ,,Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky č. 04“
vypracované vo februári 2019 sa týka totožného strategického dokumentu. Z oznámenia
nevyplýva, že by nastali také zmeny riešenia ÚPN, ktorými by bolo možné preukázať,
že nebude ovplyvnená integrita a predmet ochrany CHVÚ Košická kotlina.
Sekcia trvá na posudzovaní strategického dokumentu ,,Územný plán obce
Seňa – Zmeny a doplnky č. 04“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. V rámci procesu naďalej
žiadame vypracovať posúdenie vplyvov strategického dokumentu na územia sústavy Natura
2000 (tzv. primerané posúdenie) podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov
a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky, 2014, 2016).
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd listom č. 21545/2019 6246/2019-4.1
z 18.04.2019 v stanovisku konštatuje, že k strategickému dokumentu „Územný plán obce
Seňa – Zmeny a doplnky č. 04“ nemáme pripomienky a nepožadujeme posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z..
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej
č. 3994/2019-5.3/19690/2019 z 18.04.2019 v stanovisku uvádza, že:

správy

listom

1. V katastrálnom území obce Seňa (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky
odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky
odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2.V predmetnom území sú podľa priloženej mapy zaregistrované svahové
deformácie – stabilizované. Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami
je zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie
svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich
svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rajónu nestabilných území
s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok,
príp. necitlivých antropogénnych zásahov.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej
a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác,
v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej
správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková
a kol., 2006 list 37 – 24 Košice), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné
aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:

strana 5 rozhodnutia č. OU-KS-OSZP-2019/005821 zo dňa 29.04.2019

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia
pre stavebné účely.
3.Predmetné územie spadá do nizkého až stredného radónového rizika,
tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
4. 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:
a) výskyt stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia
s výskytom stredného radónového 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 č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zaujal nasledovné
stanovisko za jednotlivé zložky odboru starostlivosti o životné prostredie:
Listom č. listom č. OU-KS-OSZP-2019/005965 z 04.04.2019 z hľadiska odpadového
hospodárstva v tejto etape nemá pripomienky.
Listom č. OU-KS-OSZP-2019/005999 z 17.04.2019 konštatuje, že z hľadiska štátnej
vodnej správy sa k strategickému dokumentu vyjadroval listom č. OU-KS-OSZP
2018/013216 z dňa 16.10.2018 a trvá na podmienkach uvedených v tomto stanovisku:
- Nakoľko časť lokalít riešených ZaD č. 04 sa nachádza v blízkosti Sokolianskeho
potoka, upozorňuje na potrebu dôsledne rešpektovať pobrežné pozemky príp.
inundačné územie vodného toku (v súlade s požiadavkami SVP, š. p., OZ Košice).
- V ZaD č. 04 sa uvažuje s výrazným zvýšením počtu obyvateľov obce v dôsledku
ďalšej výstavby (len v lokalite Východ 2 sa jedná o 143 rodinných domov), pričom
sa v lokalitách s novou zástavbou majú dobudovať verejný vodovod a verejná
kanalizácia. Žiadame doplniť posúdenie kapacít existujúceho verejného vodovodu
(vodného zdroja, vodojemu) a verejnej kanalizácie (ČOV) aj s ohľadom
na predpokladané zvýšenie počtu obyvateľov napojených na tieto inžinierske siete.
Listom č. OU-KS-OSZP-2019/005951 z 17.04.2019 z hľadiska ochrany ovzdušia
v stanovisku konštatuje, že záujmové územie je situované na k. ú. Seňa. Z hľadiska ochrany
ovzdušia na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.
zákona ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie nie je v oblasti vyžadujúcej
osobitnú ochranu ovzdušia. Predmetnou zmenou nedôjde k výstavbe stredných ani veľkých
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zdrojov znečisťovania ovzdušia. Obec je plynofikovaná
že na vykurovanie nových RD sa bude využívať zemný plyn.

a je

teda

predpoklad,

K predloženému strategickému dokumentu nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia
pripomienky.
Strategický dokument z hľadiska ochrany ovzdušia je možné akceptovať
a nepožadujeme, aby bol predložený strategický dokumentu posudzovaný podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý
orgán na posudzovaní podľa zákona netrvá.
Obec Gyňov, zastúpená starostkou listom č. 778/2019, č. sp.:66/2019/OcÚ z dňa 08.04.2019
uvádza, že k strategickému dokumentu „Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky
č. 04“nemá námietky.
Obec Perín - Chym, zastúpená starostom listom č. OcÚ-PCH-140/2019/3 z dňa 09.04.2019
uvádza, že k strategickému dokumentu „Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky
č. 04“nemá pripomienky.
Obec Kechnec, zastúpená starostom listom č. OUKc 206/2019 z dňa 15.04.2019 uvádza,
že nesúhlasí s napojením novostavebných obvodov na vodovodnú a kanalizačnú sieť,
ktorá výusťuje do rozvodných sietí obce Kechnec, nakoľko nemáme rezervované kapacity
pre takéto potreby obce Seňa. To znamená, že obec Seňa musí do svojho územného plánu
zahrnúť aj výstavbu vodných zdrojov a čističky odpadových vôd pre novostavebné obvody.
Vo zverejnených podkladoch – zmeny a doplnky č. 04 nezahŕňajú výstavbu vodovodných
zdrojov ani ČOV. Nie je známe, či pôvodný návrh územného plánu, respektíve
predchadzajúce doplnky tieto stavby zahŕňali.
Z vyššie uvedeného dôvodu, pokiaľ územnoplánovacia dokumentácia obce Seňa
neobsahuje aj výstavbu vodných zdrojov a čističky odpadových vôd, ako aj prisluchajúce
rozvodné siete, nesúhlasime s rozširovaním novostavebných obvodov v obci Seňa, bez toho,
aby zo strany obce, repektíve podnikateľského subjektu na tento účel neboli vybudované
príslušné objekty, ako čistička odpadových vôd, vodné zdroje, ktoré budú zabezpečovať
zásobovanie vody v predmetnej lokalite pitnou vodou a zároveň žiadajú posudzovať
predložený dokument podľa zákona 24/2006 Z. z..
Totožné stanovisko zaslali na Okresný úrad Košice – okolie aj v roku 2018, a to listom
zo dňa 10.10.2018. Napriek tomu zo zverejneného strategického dokumentu nie je jasné,
či pripomineky boli zapracované.
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu
a životného prostredia, referát životného prostredia a energetiky listom MK/A/2019/12495-3
z 18.04.2019 zaujal stanovisko:
Katastrálne územie obce Seňa v širšom území komunikuje nepriamo aj s mestom
Košice, preto mesto Košice, ktorého územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovaného
strategického dokumentu s miestnym dosahom, požaduje v ďalšom stupni ÚPD spracovať
v údajoch o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie aj vymedzené územia
sústavy európskej siete chránených území NATURA 2000, nachádzajúce sa v dotyku širšieho
územia riešenej lokality katastra (Chránené vtáčie územie Košická kotlina), ako aj zmapované
biotopy európskeho a národného významu. Územnoplánovacia dokumentácia je priamym
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nástrojom na zlepšenie životného prostredia a dosiahnutie ekologickej stability,
preto existujúce dokumentácie ochrany prírody a krajiny (aktualizovaný RÚSES
Košice - okolie, programy starostlivosti o chránené územia a pod.) definované podľa zákona
NR SR č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, majú byť
podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Posudzovaný dokument má byť v súlade s cieľmi a prioritami obsiahnutými
v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii ÚPN VÚC Košického kraja a všetkými
platnými dokumentmi regionálneho rozvoja (napr. PHSR KSK, RÚSES okresu
Košice – okolie, Krajský environmentálny akčný plán atď.)
Hlavné ciele riešenia ÚPN - O Seňa – ZaD č. 04 zahŕňajú a vyhodnocujú parcely
v katastrálnom území obce z hľadiska záberu PP, ktoré sú riešené v ZaD č. 4 a boli
odsúhlasená a vyňaté – prípadne vrátené do PP počas obdobia riešenia všetkých
predchádzajúcich stupňov ÚPD. V týchto ZaD č. 4 sa zábery PP týkajú lokalít
„Pod briežkom“ a „Kultúrny dom“. Pre lokalitu „Východ 2“ je platný a odsúhlasený záber
PP v celom rozsahu v predchádzajúcich stupňoch ÚPD.
Celé katastrálne územie obce Seňa – okrem zastavaného územia obce - je súčasťou
vyhláseného Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina zo sústavy NATURA 2000, susedí
s katastrami obcí v tomto CHVÚ s predmetom ochrany vtáčích druhov a ich biotopov.
Do tohto územia VHVÚ zasahujú ďalšie lokality NATURA 2000 a to Územie európskeho
významu SKUEV 0944 Hornádske meandre na ochranu biotopov mŕtvych ramien Hornádu
a lúčnych porastov ako aj lesných a travinno - bylinných biotopov.
Celé územie riešenia v územnoplánovacej dokumentácii je súčasťou územia
s 1. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. V ochrannom pásme územia NATURA 2000, resp. vo vymedzených
vyššie uvedených územiach žiadame rešpektovať existujúcu kostru ekologickej stability
územia a dodržať záujmy ochrany prírody a krajiny. Z hľadiska environmentálneho žiadame
zachovať všetky významné prírodné plochy a ekologické prvky (tok Hornádu, vysoká zeleň,
existujúce zmapované biotopy na miestnej a európskej úrovni).
Posudzovaný strategický dokument potenciálne napĺňa zásady a regulatívy ochrany
a využívania významných krajinných prvkov a starostlivosti o životné prostredie
a preto z hľadiska mestom sledovaných záujmov v danom území, Mesto Košice ako dotknutá
obec, nemá v posudzovanom stupni spracovania ÚPN obce závažné pripomienky.
Po zákonne stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Košice – okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-KE-OSZP1-2019/022962
z dňa 24.04.2019 uvádza, že:
Predmetná územnoplánovacia dokumentácia ZaD č. 04 rieši nasledovné zmeny:
- Lokalita „Východ 2“ - na SV okraji zastavaného územia a súčasne mimo zastavaného
územia obce; návrh – plocha pre rodinné domy.
- Lokalita „Pod briežkom 2“ - na západnom okraji zastavaného územia, ktoré vytvára
záhradkárska kolónia; návrh –plocha pre rodinné domy.
- Lokalita „Kultúrny dom“ - pozemky okolo objektu kultúrneho domu; návrh – plochy
pre kultúrnospoločenské a športové centrum.
V k.ú. Seňa sa nachádza resp. do neho zasahujú:
A. lokality NATURA 2000
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1. Územie európskeho významu Hornádske meandre (SKUEV0944) - biotopy,
ktoré sú predmetom jeho ochrany
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov
3270
Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6510
Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mrena karpatská
Barbus meridionalis
Kunka červenobruchá
Bombina bombina
Kunka žltobruchá
Bombina variegata
Pĺž podunajský
Cobitis taenia
Hrúz Vladykov
Gobio albipinnatus
Hrúz fúzatý
Gobio uranoscopus
Lopatka dúhová
Rhodeus sericeus amarus
Pĺž zlatistý
Sabanejewia aurata
Hrúz Kesslerov
Gobio kessleri
Územie európskeho významu zahŕňa tok rieky Hornád vrátane mŕtvych ramien
a zamokrených lúčnych porastov od obce Ždaňa až po štátnu hranicu s MR.
2.

Chránené vtáčie územie Košická kotlina (SKCHVÚ009) (ďalej len „CHVÚ Košická
kotlina“) - zaberá takmer celé katastrálne územie okrem zastavaného územia obce
vymedzeného podľa katastra nehnuteľností a pozemkov špecifikovaných v prílohe
č.1 vyhlášky MŽP SR č. 22/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie
Košická kotlina. Predmetom ochrany sú vtáčie druhy a ich biotopy určené v predmetnej
vyhláške.

B. Prírodné biotopy národného a európskeho významu
Lesné biotopy - Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy, Dubovo-hrabové lesy
panónske (prioritný biotop), Dubovo-cerové lesy, Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové
lesy,
Travinno-bilinné biotopy - Mezofilné pasienky a spásané lúky, Psiarkové aluviálne lúky.
C. Prvky ÚSES
nadregionálny biokoridor:
BK-NR Hornád
Košice – okolie, SAŽP Košice).

(Aktualizovaný RÚSES okresu

Okresný úrad má k oznámeniu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie ZaD č. 04
nasledovné pripomienky:
- V predloženom oznámení sú uvedené strohé informácie v každom z požadovaných bodov
kapitoly III. „Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu
na životné prostredie vrátane zdravia“. Konkrétne v bode 5 „Vplyvy na chránené územia
vrátane návrhu na ich zmiernenie“
je zmienka o tom, že „V súčasnej dobe
do katastrálneho územia obce Seňa zasahuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina
SKCHVÚ009. V riešení územnoplánovacej dokumentácie sa bude postupovať
tak, aby boli rešpektované záujmy ochrany prírody a krajiny“.
- Do CHVÚ Košická kotlina sú navrhnuté dve lokality na rozsiahlu výstavbu RD
a to lokalita „Východ 2“ a lokalita „Pod briežkom 2“, a pritom v oznámení nie je zmienka
o tom, či, resp. ako výstavba RD, vyžadujúca si zmenu ornej pôdy a záhrad
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na zastavané plochy, môže ovplyvniť integritu a predmet ochrany CHVÚ. Dotknuté
plochy predstavujú biotop napr. pre sokola rároha, prepelice poľnej, orla kráľovského.
Vzhľadom k tomu, že dve relatívne rozsiahle lokality pre výstavbu RD sú celé
situované do CHVÚ Košická kotlina, okresný úrad na základe navrhovaného zásahu
do územia CHVÚ Košická kotlina, požaduje z hľadiska ochrany a prírody návrh
strategického dokumentu „Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky č. 04“ posudzovať
podľa zákona.
V rámci posudzovania je potrebné zabezpečiť primerané hodnotenie vplyvu
strategického dokumentu na integritu a predmet ochrany CHVÚ Košická kotlina, najmä však
tých vtáčích druhov, ktorých biotopom je poľnohospodárska pôda.
Zo strany dotknutej verejnosti k strategickému dokumentu neboli doručené žiadne
stanoviská.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci
zisťovacieho konania posúdil návrh strategického dokumentu „Územný plán obce
Seňa – Zmeny a doplnky 04“ z hľadiska rozsahu strategického dokumentu, najmä jeho
únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej 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 uvedených stanovísk Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti
o životné prostredie vyhodnotil, že návrh strategického dokumentu „Územný plán obce
Seňa – Zmeny a doplnky 04“ môže mať priamy vplyv na životné prostredie z dôvodu
navrhovaných zmien aj na území CHVÚ Košická kotlina.
Vzhľadom na to, že zo zisťovacieho konania vzišli otázky, na ktoré dá odpoveď
len dôkladné posúdenie predloženého návrhu strategického dokumentu podľa zákona Okresný
úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pripomienky dotknutých orgánov, vrátane konkrétnych požiadaviek na podrobnejšie
zdôvodnenie riešenia návrhu zmien na území CHVÚ Košická kotlina strategického
dokumentu „Územný plán Obce Seňa – Zmeny a doplnky 04“ (predovšetkým umiestnenia
navrhovanej plochy pre výstavbu rodinných domov), hodnotenia súčasného stavu
dotknutého územia i predpokladaných vplyvov navrhovaných zmien na životné prostredie
budú zohľadnené v rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a budú predmetom ďalšieho
konania podľa § 8 a nasl. ustanovení zákona.
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový harmonogram
určí príslušný orgán v
spolupráci s obcou Seňa, zastúpenou starostkou
ako obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom a dotknutou obcou.
Upozornenie:

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
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Poučenie:

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

Doručí sa
1. Obec Seňa, zastúpená starostkou, Seňa 200, 044 58 Seňa
Na vedomie
1. Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
- odbor výstavby a bytovej politiky
- odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
2. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- odbor starostlivosti o životné prostredie (OO, OH, ŠVS),
- odbor krízového riadenia,
- pozemkový a lesný odbor
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice
5. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnícka 4, 040 01 Košice
7. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
9. Ministerstvo dopravavy a výstavby SR, sekcia záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov,
odbor rozvoja infraštruktúry, Námestie slobody 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava
10. Ministerstvo ŽP SR, Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- Sekcia vôd,
- sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, odbor štátnej geologickej správy
- sekcia geológie a prírodných zdrojov
11. Obec Belža, zastúpená starostom, Belža 80, 044 58 Seňa
12. Obec Kechnec, zastúpená starostom, Kechnec 19, 044 58 Kechnec
13. Obec Trstené pri Hornáde, zastúpená starostom, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené
pri Hornáde
14. Obec Sokoľany, zastúpená starostom, Sokoľany 193, 044 57 Haniska
15. Obec Bočiar, zastúpená starostkou, Bočiar 23, 044 57 Haniska
16. Obec Veľká Ida, zastúpená starostom, 044 55, Veľká Ida
17. Obec Perín – Chým, zastúpená starostom, 044 74 Perín
18. Obec Haniska - Grajcar, zastúpená starostom, 044 57 Haniska
19. Obec Gyňov, zastúpená starostkou, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
20. Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48, 040 11 Košice

Ing. Ildikó Korinková
poverená zastupovaním funkcie vedúcej odboru

