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Príloha č.4

Vyhodnotenie  stanovísk oznámeniu o strategickom dokumente
Rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2018/012176 zo dňa 24.10.2018

p.č. inštitúcia stanovisko vyhodnotenie

1 Ministerstvo  životného
prostredia  SR,  odbor  štátnej
geologickej správy
2093/2018-5.3
26.09.2018

Odbor sekcie vôd
10163/2018-4.1
25.09.2018

- v k.ú. Je evidovaná jedná skládka bez prekrytia –
zohľadniť

-  územie  spadá  do  nízkeho  až  stredného
radónového rizika – zohľadniť

-  informácie  o  geotermálnej  energii  v  riešenom
území

-  doplniť  „Vodný  plán  Slovenska  a  Plán  rozvoja
verejných  vodovodov  a  verejných  kanalizácií  pre
územie SR“

- akceptované

- akceptované

-  berie  sa  na
vedomie

- akceptované

2 Ministerstvo  dopravy  a
výstavby SR
25726/2018/OSR/71750
20.09.2018

- rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR za
oblasť  dopravy,  KURS  Slovenska  2001  v  znení
KURS 2011- zmeny a doplnky č.1
- postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy SR
-  rešpektovať  Strategický  plán  rozvoja  dopravnej
infraštruktúry SR do roku 2030, Operačný program
Integrovaná infraštruktúra

-  rešpektovať  súčasnú  dopravnú  štruktúru  a  jej
trasovanie

- pri návrhu  v blízkosti pozemných komunikácií a
železničných  tratí  posúdiť  nepriaznivé  vplyvy  z
dopravy  a  dodržať   pásmo  hygienickej  ochrany
pred hlukom

-  postupovať  v  súlade  s  uznesením  vlády  SR
223/2013 o Národnej  stratégii rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v SR

-  dodržať  cestné  ochranné  pásma  podľa  zákona
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach

-  uvádzať  nové  čísle  ciest  III.  triedy  v  súlade  s
Rozhodnutím o usporiadaní  cestnej  siete  10755!
2015/C212-SCDPK/21695

-  rešpektovať  plánovanú  výstavbu   rýchlostnej
cesty R2

- akceptované

- akceptované

- akceptované

- akceptované

- akceptované

- akceptované

- akceptované

3 OÚ  Košice-okolie,  odbor - zapracovať koncepciu nakladania s odpadmi - akceptované
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starostlivosti  o  životné
prostredie
OÚ-KS-OSZP-2018/012607
24.09.2018

4 OÚ  Košice-okolie,  odbor
krízového riadenia
OÚ-KS-OKR-2018/012176
20.09.2018

- bez pripomienok -

5 OÚ  Košice-okolie,  odbor
cestnej dopravy a pozemných
komunikácií
OÚ-KE-OCDPK-2018/041117-2
21.09.2018

- bez pripomienok -

6 Dopravný úrad
19273/2018/ROP-002/40900
18.09.2018

- bez pripomienok -

7 Regionálny  úrad  verejného
zdravotníctva
2018/05349-02/005-HŽPZ
24.09.2018

- bez pripomienok -

8 Úrad  Košického
samosprávneho kraja
3172/2018/ORRÚPŽP/30654
25.09.2018

- rešpektovať nadradenú ÚPD – Zmeny a doplnky
ÚPN VÚC Košického kraja, schválené v roku 2017

- akceptované

9 Okresné  riaditeľstvo
Hasičského  a  záchranného
zboru v Košiciach
ORHZ-KE3-2446-001/2018

- bez pripomienok -

10 Obec Komárovce
69-020/2018
19.09.2018

- bez pripomienok -

Doručenie stanovísk po termíne

1 OÚ  Košice-okolie,  odbor
starostlivosti  o  životné
prostredie
OÚ-KS-OSZP-2018/012566
04.10.2018

-  na  str.  38  nepresnosť  /§  15  zákona  442/2002
Z.z./ v súvislosti s ochranným pásmom kanalizácie
– má byť § 19 zákona 442/2002 Z.z.

- pred vyhradením miesta na umiestnenie vlastnej
ČOV preveriť vhodnosť recipienta

- akceptované

-  berie  sa  na
vedomie

2 Ministerstvo  životného
prostredia SR
10217/2018-6.3
08.10.2018

- riešené územie sa nachádza v 1. stupni ochrany.
V južnej a východnej časti sa nachádza  Chránené
vtáčie  územie   Košická  kotlina  /SKCHVU009/  -
súčasť území NATURA 2000. V rámci ZaD č.1  ide o
lokalitu Tanorky – plánované plochy  pre bývanie a
plocha pre nazávadnú výrobu
-  plánovaná výstavba predstavuje záber  pôdy  s
agribiocenózami  –  úbytok  potravných  a

navrhovaná plocha
pre  výstavbu
rodinných  domov
a  navrhovaná
plocha   pre
nezávadnú  výrobu
v  lokalite  Tanorky
a  na  území  CHVÚ
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hniezdnych  biotopov  pre  určité  druhy  vtákov,
ktoré  sú  prioritnými  druhmi  v  rámci  predmetu
ochrany CHVÚ Košická kotlina. Výstavba môže mať
významný vplyv na predmet ochrany CHVÚ
-  na  základe  uvedeného  požadujú,  aby   sa
navrhovaná  plocha   pre  výstavbu  rodinných
domov  a  navrhovaná  plocha   pre  nezávadnú
výrobu nachádzala  mimo územia  CHVÚ Košická
kotlina a teda mimo lokality Tanorky

Košická  kotlina  sú
súčasťou  platnej  a
v  roku  2008
schválenej
územnoplánovacej
dokumentácie,
Zmeny  a  doplnky
č.1  tejto
dokumentácie
tieto  lokality
neriešia  –  sú
rešpektované.
Jedinou  výnimkou
je  návrh  zberného
dvora  na  území
CHVÚ  Košická
kotlina  a  to  vo
väzbe  na  lokalitu
nezávadnej
výroby,  súčasnej
regulačnej  stanice
a plánovanej ČOV

3 OU  Košice,  odbor
starostlivosti  o  životné
prostredie
OU-KE-OSZP1-2018/040949
0%8.10.2018

- v kapitole B 1.5 úvadza nesprávne  obec Slančík

-  pripomienky  stanoviska   Správy  NP  Slovenský
kras  /NP  SK  253-1/08  z  15.04.2008/  neboli
akceptované.  Konkrétne  V  kap.  3.3.1  chránené
územia  prírody  chybne  uvedené  v  území  sa
nenachádzajú  plochy  alebo  objekty  chránené
podľa  zákona  287/1994  Z.z.  Správne  má  byť
uvedené :  v území sa nachádza vyhlásené CHVÚ
Košická kotlina. V kapitole  sú chybne označované
platné právne predpisy – prepracovať.

-  lokalita  Tanorky  je  situovaná  v  CHVÚ  Košická
kotlina  a  preto  pre  danú  výstavbu  navrhnúť
územie mimo CHVÚ 

- akceptované

- akceptované

Zmeny  a  doplnky
ÚPN-O  Komárovce
v  danej  lokalite
navrhujú iba jednú
lokalitu a to zberný
dvor,  lokality
uvedené  v
pripomienkach
/bývanie,
ekologicky
nezávadná
výroba/  sú  v
platnom územnom
pláne  obce
schválenom v roku
2008  a  sú  v
Zmenách  a
doplnkoch
rešpektované

4 Obvodný banský úrad
267-2120/2018

- bez pripomienok
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03.10.2018

5 Ing. Roman Kardoš
01.10.2018

-  príprava  Zmien  a  doplnkov  nebola  vopred
odkonzultovaná s vlastníkom

berie  sa  na
vedomie,
obstaranie
územnoplánovacej
dokumentácie
prebieha  a  bude
prebiehať  podľa
platnej legislatívy –
bolo  realizované  a
zverejnené
oznámenie o začatí
obstarávania 
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