Územný plán obce Trstené pri Hornáde, Zmeny a doplnky č. 1 – oznámenie o
strategickom dokumente
Obstarávateľ Obec Trstené pri Hornáde predložil Okresnému úradu Košice – okolie
oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Trstené pri Hornáde,
Zmeny a doplnky č. 1“. Návrh predmetného strategického dokumentu je zverejnený na
webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obcetrstene-pri-hornade-zmeny-doplnky-c-1
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice – okolie, odbor
starostlivosti

o

životné

prostredie,

Hroncova

denisa.horenska@minv.sk, tel: 055 / 6004 125

13,

041

70

Košice,

E-mail:

do 15 dní od zverejnenia oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente zverejnená na webovom sídle a úradnej tabuli Obce
Gyňov:
 Zverejnené od: 09.05.2017
 Zverejnené do: 23.05.2017

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice – okolie, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, 2. posch., č. dv. 205 počas celého procesu
posudzovania na základe vopred dohodnutého termínu.

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
V ZMYSLE ZÁKONA Č. 24/2006 V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov : Obec Trstené pri Hornáde
2. Identifikačné číslo : 00324817
3. Adresa sídla : Obecný úrad, Osloboditeľov č.118, 044 11 Trstené pri Hornáde, okres Košice okolie
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu

obstarávateľa : František BARTKO, starosta obce, Obecný úrad Osloboditeľov č..118,
044 11 Trstené pri Hornáde, Tel.: 0903 / 910 141, 055 / 698 01 67, e-mail : trstene@mail.t-com.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno
dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a mieste na konzultácie :
František BARTKO, starosta obce, Obecný úrad Osloboditeľov č..118, 044 11 Trstené pri Hornáde,
Tel. č. : 0903 / 910 141, 055 / 698 01 67, e-mail : trstene@mail.t-com.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov : Územný plán obce Trstené pri Hornáde, ZaD č.1
2. Charakter: strategický dokument s miestnym dosahom; aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie obce
do 2 000 obyvateľov; do katastrálneho územia obce zasahuje vyhlásené Chránené vtáčie územie
SKCHVÚ 009 Košická kotlina a vyhlásené Chránené vtáčie územie SKCHVÚ025 Slanské vrchy.
3. Hlavné ciele: stanoviť pre obec (v rozsahu plôch vymedzených v ZaD č.1) zásady a regulatívy v zmysle
§ 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
4.

Obsah: Vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD.

5.

Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu:
V ÚPN-O ZaD č.1 Trstené pri Hornáde nebudú variantné riešenia.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
a)
b)
c)
d)

prípravné práce: ........................................................................................ november 2016-január 2017
spracovanie ÚPN-O ZaD č.1 a zabezpečenie prerokovania: ....................................... február-jún 2017
schválenie ÚPN-O ZaD č.1: ..........................................................…....................... júl-september 2017
uloženie ÚPN-O ZaD č.1 a vyhotovenie registračného listu: ......................................... november 2017

7.

Vzťah k iným strategickým dokumentom: ÚPN-O Trstené pri Hornáde ZaD č.1 bude zosúladený s ÚPN
VÚC Košický kraj - ZaD 2014. V riešení ÚPN-O Trstené pri Hornáde ZaD č.1 budú využité aj ďalšie relevantné dokumenty.

8.

Orgán kompetentný na jeho prijatie : Obecné zastupiteľstvo obce Trstené pri Hornáde.

9.

Druh schvaľovacieho dokumentu:
- Uznesenie o schválení územného plánu obce Trstené pri Hornáde ZaD č.1,
- Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach ÚPN-O Trstené pri Hornáde ZaD č.1.

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

vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy: Komplexné informácie o katastrálnom území obce Trstené pri Hornáde, najmä územ-

no-technické a iné podklady týkajúce sa územia obce Trstené pri Hornáde v zmysle § 7, 7a) stavebného zákona.
Predmetom riešenia ÚPN obce Trstené pri Hornáde ZaD č.1 sú pozemky v k. ú. Trstené pri Hornáde. Spracovaný územný plán ZaD č.1 bude definovať hlavné princípy urbanistickej koncepcie a priestorovej kompozície, v lokalitách 1 – 5.
Podľa pôvodného platného ÚPN-O Trstené pri Hornáde sa jedná o zmeny funkčných plôch ale aj nové návrhy.
Predmetom riešenia bude návrh zmien funkčných plôch (napr. záhrady – na bývanie, poľnohospodárska výroba – na nezávadnú výrobu, sklady a komerčné aktivity), výroba na zmiešanú funkčnú plochu občianska
vybavenosť a výroba (výskum, vývoj, laboratória, výroba, komerčné aktivity,..) ale aj návrh nových funkčných
plôch (bývanie, doprava) s príslušnou technickou a dopravnou infraštruktúrou.
Nepožadujú sa plošné obnovy alebo asanácie.
2. Údaje o výstupoch : Územnoplánovacia dokumentácia v zmysle stavebného zákona, najmä záväzné časti
v rozsahu ako vyplýva z § 17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Výstupom bude ÚPN-O Trstené pri Hornáde ZaD č.1, v ktorom budú v rozsahu riešeného územia podrobne zdokumentované údaje o ovzduší, vode, odpadoch, hluku a vibráciách, žiarení
a iných významných zásahoch do krajiny.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie : Územnoplánovacia dokumentácia je
priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja. Navrhované funkčné zmeny oproti pôvodnému riešeniu z platného ÚPN-O Trstené pri
Hornáde z hľadiska výstavby a svojej prevádzky nebudú zdrojom žiadnych výrazných negatívnych vplyvov na
životné prostredie. Realizácia predmetného riešenia výrazne negatívne neovplyvní žiadnu zo zložiek životného prostredia, pričom dlhodobé pozitíva prevažujú nad krátkodobými negatívami, ktoré môžu vzniknúť počas
výstavby. Počas výstavby aj počas prevádzky budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade
s platnou legislatívou. Bilancia odpadov je rozdelená na odpady, ktoré jednorázovo vzniknú pri výstavbe a počas prevádzky. Odpadové látky z výstavby – budú likvidované prevažne odpady súvisiace s prípravou územia
a terénnymi úpravami. V prípade jednorazového vyprodukovania nebezpečného odpadu (napr. obaly od farieb, lakov, riedidiel) - len počas výstavby, tieto budú likvidované subdodávateľsky oprávnenou osobou. Odpadové látky počas prevádzky – komunálny odpad – bude likvidovaný tou istou formou ako v celej obci.
Trstené pri Hornáde v súčasnosti má 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 obce pitnou vodou. V súčasnej dobe je prevažná časť obce zásobovaná zo zdroja - vrt TH 1 Trstené pri
Hornáde. Vodný zdroj vrt TH 1, ktorý sa vybudoval v rámci hydrogeologického prieskumu má dostatočnú výdatnosť pre potreby obce, voda však vyžaduje úpravu odželezovaním a odmangánovaním. Voda z vrtu TH 1
sa čerpá ponorným čerpadlom do tlakových filtrov v úpravni vody. Do výtlačného potrubia sa dávkuje 5 %-ný
roztok chlórňanu sodného a 0,5 %-ný roztok manganistanu draselného. Prefiltrovaná voda sa gravitačne privedie do akumulačnej nádrže 50 m3 a z nej sa po dodatočnej dezinfekcii čerpá voda do vodojemu 2 x 250 m3.
Chod úprav ne vody je automatizovaný v bežnej prevádzke, v závislosti od hladiny vody vo vodojeme. Voda
z vodojemu je dopravovaná zásobným potrubím PVC D 160 do spotrebiska. Okolo úpravne vody je vybudované oplotenie v rozsahu PHO I0. Ochrana vodného zdroja pred povrchovými vodami je zabezpečený rigolom,
ktorým sa povrchové vody odvádzajú do miestneho vodného toku. Potreba vody pre určitú časť obyvateľstva,
ktorá z rôznych dôvodov nie je napojená na obecný vodovod, je zabezpečovaná z vlastných vodných zdrojov –
studní. Vo väčšine súkromných vodných zdrojov – studní voda podľa rozborov hygienickým normám nevyhovuje – sú tu prekročené hodnoty dusičnanov. Výstavbou vodovodu sa zlepšila hygiena bývania a zabezpečila
sa protipožiarna ochrana obce sústavou požiarnych hydrantov.
Obec Trstené pri Hornáde nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, ani ČOV, ale s jej realizáciou sa v budúcnosti
uvažuje. Odpadové vody (splašky) z nehnuteľností sú odvedené do žúmp a suchých záchodov, ktoré vo väčšine prípadov nie sú dokonale izolované, takže dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd a tým aj k zhoršovaniu životného prostredia. Nové nehnuteľnosti majú žumpy, ktorých obsah sa vyváža. Verejné objekty sú odkanalizované do septikov. Povrchové vody odtekajú voľne po teréne, z ciest cez jarky a kanály do miestneho
vodného toku. Odkanalizovanie obce Trstené pri Hornáde bude vykonané gravitačnou samostatnou kanalizáciou. Trasa kanalizácie bude situovaná tak, aby viedla podľa možností v obecných komunikáciách a verejných
priestranstvách.
V návrhu sa uvažuje s napojením všetkých domov a objektov technickej a občianskej vybavenosti na verejnú

kanalizáciu. Kanalizačná sieť by mala byť vybudovaná z potrubí z PVC DN 300. Trasovanie kanalizácie je
v krajniciach obecných komunikácií - ulíc, resp. v ich polovici a po verejných priestranstvách. Vo väčšej časti obce povedie v súbehu s vodovodným potrubím.
Územný plán obce ZaD č.1 navrhuje napojiť aj nové lokality v obci na navrhovanú kanalizačnú sieť, ktorá by
zabezpečovala odvedenie splaškových vôd do ČOV.
Dažďové povrchové vody z obce odtekajú voľne po teréne do jarkov a kanálov do miestnych vodných plôch a
vodného toku. Na zachytávanie možných uniknutých ropných látok a olejov z dažďových a priemyselných
odpadových vôd na manipulačných plochách, parkoviskách a všade tam, kde sa predpokladá znečistenie povrchových vôd ropnými látkami bude navrhnutý koalescenčný odlučovač ropných látok.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva : Dokument nemá priamy negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.
Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v riešení prípravy územia obce na realizáciu
dopravnej a technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry a bývania. Uvažovaná prevádzka na navrhovaných plochách určených pre bývanie nebude spôsobovať nadmerný hluk, nebude produkovať exhaláty ani
produkovať nebezpečný odpad. Nebude mať teda nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. V okolí
plôch pre bývanie – rodinných domov bude podľa priestorových možností vysadená izolačná zeleň (od plôch
nezávadnej výroby a skladov, poľnohospodárskej výroby) a väčšie plochy budú využívané ako záhrady, dvory
budú zatrávnené. Vzhľadom na charakter využitia funkčných plôch (bývanie formou rodinných a bytových
domov, plôch nezávadnej výroby a skladov, zelene), nie je tu predpoklad nepriaznivých vplyvov na zdravotný
stav obyvateľstva obce ale ani širšieho okolia.
5. Vplyvy na chránené územia: Na celom katastrálnom území obce, okrem zastavaného územia je vyhlásené
Chránené vtáčie územie SKCHVÚ 009 Košická kotlina a Chránené vtáčie územie SKCHVÚ025 Slanské vrchy.
Väčšina katastrálneho územia je súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000. Košická kotlina
je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola rároha (Falco cherrug) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ hnedkavý
(Dendrocopos syriacus), bocian biely (Ciconia ciconia), prepelica poľná (Coturnix coturnix) a orol kráľovský
(Aquila heliaca).
Na území CHVÚ Košická kotlina platí 1. stupeň ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ale zároveň platia aj osobitné ochranné podmienky pre CHVÚ uvedené v osobitných legislatívnych normách ochrany prírody a krajiny.
Slanské vrchy.sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov orla kráľovského (Aquila heliaca), výr skalný (Bubo bubo), bocian čierny (Ciconia nigra, orol krikľavý (Aquila pomarina),
včelár lesný (Pernis apivorus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ prostredný (Dendrocopos
medius) , sova dlhochvostá (Strix uralensis), penica jarabá (Slvia nisoria), muchárik červenohrdlý (Ficedula
parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) a strakoš červenochtrbtý (Lanius collurio).
Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov orol skalný (Aquila chrysaetos), lelek lesný
(Caprimulgus europaeus), škovránok stromový (Lullula arborea), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), prepelica
poľná (Coturnix coturnix), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), muchár
sivý (Muscicapa striata), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), pŕhlaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), chriašteľ
poľný (Crex crex), žlna sivá (Picus canus), a ďateľ čierny (Dryocopus martinus).
Na území CHVÚ Slanské vrchy platí 1.stupeň ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
ale zároveň platia aj osobitné ochranné podmienky pre CHVÚ uvedené v osobitných legislatívnych normách
ochrany prírody a krajiny. V katastrálnom území obce Trstené pri Hornáde sa nenachádzajú žiadne chránené
územia národného významu. Navrhované je územie SKUEV0944 Hornádske meandre – C etapa.
LOKALITA č.1
Nachádza sa na plochách, ktoré boli v pôvodnom platnom ÚPN-O Trstené pri Hornáde z roku 2007 ponechané ako zeleň – súkromné záhrady. V návrhu ÚPN-O Zmien a doplnkov č.1 je požiadavka zmeniť časť tejto
plochy na parc.č.374/6, 374/5 na plochu pre bývanie formou rodinných domov, vrátane technickej a dopravnej
infraštruktúry, zmenou parcelácie týchto pozemkov. Lokalita bude prístupná z jestvujúcich aj navrhnutých
miestnych komunikácií obce.
Táto lokalita pre navrhovanú funkciu bývania formou rodinných domov - z hľadiska výstavby a svojej prevádzky nie je zdrojom negatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia predmetného riešenia nebude negatívne ovplyvňovať žiadnu zo zložiek životného prostredia, pričom dlhodobé pozitíva prevažujú nad krátkodobými
negatívami počas výstavby.
Napojenie na inžinierske siete je možné ich predĺžením z navrhovaných pôvodných lokalít „O“, „P“, „N“ alebo

z jestvujúcej ulice Osloboditeľov.
Vplyvy na CHVÚ : navrhovaná lokalita sa nachádza mimo CHVÚ, pre výstavbu sa neuvažuje so žiadnym veľkoplošným ani maloplošným výrubom trvalých porastov, naopak bude navrhnutá výsadba ochrannej, izolačnej, úžitkovej aj okrasnej zelene. Navrhovaná lokalita zaberie malú plochu pozemkov, ktoré by mohli byť časťou potravného a lovného biotopu niektorých kritériových druhov vtákov a nepredpokladajú sa nejaké významné nepriaznivé vplyvy na pred metoch ochrany CHVÚ Košická kotlina alebo CHVÚ Slanské vrchy..
Táto plocha sa nachádza v zastavanom území obce.
LOKALITA č.2
Nachádza sa na plochách, ktoré boli v pôvodnom platnom ÚPN-O Trstené pri Hornáde z roku 2007 navrhnuté
ako funkčné plochy zelene – záhrady, s výhľadovou možnosťou pre bytovú výstavbu formou bytových domov
(už tam jeden bytový dom stojí), pozdĺž jestvujúcej komunikácie, na južnom okraji obce. V návrhu ÚPN-O
Zmien a doplnkov č.1 je požiadavka navrhnúť na toto územie na parc.č.570/4 na funkčnú plochu bývanie, formou bytových domov s príslušným dopravným napojením a technickou infraštruktúrou (inžinierske siete).
Lokalita je prístupná z jestvujúcej miestnej komunikácií obce.
Táto lokalita pre navrhovanú funkciu bývania formou bytových domov - z hľadiska výstavby a svojej prevádzky nie je zdrojom negatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia predmetného riešenia nebude negatívne ovplyvňovať žiadnu zo zložiek životného prostredia, pričom dlhodobé pozitíva prevažujú nad krátkodobými negatívami počas výstavby.
Napojenie na inžinierske siete a dopravné napojenie je možné ich predĺžením z pôvodnej miestnej komunikácie ulice Osloboditeľov.
Vplyvy na CHVÚ : navrhovaná lokalita sa nachádza mimo CHVÚ, pre výstavbu sa neuvažuje so žiadnym veľkoplošným ani maloplošným výrubom trvalých porastov, naopak bude navrhnutá výsadba ochrannej, izolačnej, úžitkovej aj okrasnej zelene. Navrhovaná lokalita zaberie malú plochu pozemkov, ktoré by mohli byť časťou potravného a lovného biotopu niektorých kritériových druhov vtákov a nepredpokladajú sa nejaké významné nepriaznivé vplyvy na pred metoch ochrany CHVÚ Košická kotlina alebo CHVÚ Slanské vrchy..
Táto plocha sa nachádza mimo súčasné zastavané územie obce.
LOKALITA č.3
Nachádza sa na plochách, ktoré boli v pôvodnom platnom ÚPN-O Trstené pri Hornáde z roku 2007 ponechané ako zeleň – súkromné záhrady (na pozemku sa nachádza nevyužívaný zdroj vody – studňa). Lokalita sa
nachádza východne od centra obce, západne od areálu výroby a služieb, pozdĺž miestnej obslužnej komunikácie – ulica JRD. V návrhu ÚPN-O Zmien a doplnkov č.1 je požiadavka zmeniť časť tejto plochy na parc. č.
783/32, 786/4 na plochu pre bývanie formou rodinných domov, a zmenu parcelácie týchto pozemkov, s využitím jestvujúcej studne ako zdroj úžitkovej vody pre navrhované rodinné domy. V riešení bude aj napojenie na
technickú infraštruktúru. Dopravné napojenie bude po miestnych obslužných komunikáciách a z jestvujúcej
ulice JRD.
Táto lokalita pre navrhovanú funkciu bývania formou rodinných domov - z hľadiska výstavby a svojej prevádzky nie je zdrojom negatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia predmetného riešenia nebude negatívne ovplyvňovať žiadnu zo zložiek životného prostredia, pričom dlhodobé pozitíva prevažujú nad krátkodobými
negatívami počas výstavby.
Vplyvy na CHVÚ : navrhovaná lokalita sa nachádza mimo CHVÚ, pre výstavbu sa neuvažuje so žiadnym veľkoplošným ani maloplošným výrubom trvalých porastov, naopak bude navrhnutá výsadba ochrannej, izolačnej, úžitkovej aj okrasnej zelene. Navrhovaná lokalita zaberie malú plochu pozemkov, ktoré by mohli byť časťou potravného a lovného biotopu niektorých kritériových druhov vtákov a nepredpokladajú sa nejaké významné nepriaznivé vplyvy na pred metoch ochrany CHVÚ Košická kotlina alebo CHVÚ Slanské vrchy..
Táto plocha sa nachádza mimo súčasné zastavané územie obce.
LOKALITA č.4
Riešená lokalita sa nachádza v katastrálnom území obce Trstené pri Hornáde, východne od obce (bývalý hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva). Na tejto ploche stoja pôvodné budovy hospodárskeho dvora
(na parcelách č.786/59, 786/72, 786/10-19, 783/77-9,783/13), ktoré slúžili ako areál s hospodárskymi budovami pre poľnohospodársku výrobu vedľa prístupovej komunikácie. Táto časť areálu bola v platnom ÚPN-O
z roku 2007 vyčlenená pre poľnohospodársku výrobu s určeným pásmom hygienickej ochrany (PHO = 200m).
V návrhu ÚPN-O Zmien a doplnkov č.1 je požiadavka, vzhľadom na neaktuálnosť poľnohospodárskej živočíšnej výroby v severnej časti toto areálu, zmeniť funkciu „poľnohospodárska živočíšna výroba“ na plochu pre
nezávadnú výrobu, skladovanie a hygienicky nezávadné komerčné aktivity . Z toho vyplýva aj úprava pásma
hygienickej ochrany. Jedná sa o zmenu funkčného využitia územia, bez záberu poľnohospodárskej pôdy.
V rámci tejto lokality sa jedná o zmenu funkčného využitia z poľnohospodárskej živočíšnej výroby na nezávadnú výrobu (v skutočnosti už je to aj takto v súčasnej dobe využívané) - z hľadiska výstavby a svojej prevádzky

nie je zdrojom negatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia predmetného riešenia nebude negatívne ovplyvňovať žiadnu zo zložiek životného prostredia.
Vplyvy na CHVÚ : navrhovaná lokalita sa nachádza mimo CHVÚ, pre výstavbu sa neuvažuje so žiadnym veľkoplošným ani maloplošným výrubom trvalých porastov, naopak bude navrhnutá výsadba ochrannej, izolačnej, úžitkovej aj okrasnej zelene. Na riešenej lokalite nedochádza k záberu nových plôch, budovy sú jestvujúce,
upravuje sa tu len funkčné využitie objektov a plochy podľa reálneho stavu. Nič sa nemení na prípadných plochách potravného a lovného biotopu niektorých kritériových druhov vtákov a nepredpokladajú sa nejaké významné nepriaznivé vplyvy na predmetoch ochrany CHVÚ Košická kotlina alebo CHVÚ Slanské vrchy..
Táto plocha sa nachádza mimo súčasné zastavané územie obce.
LOKALITA č.5
Riešená lokalita sa nachádza v katastrálnom území obce Trstené pri Hornáde, východne od obce (bývalý hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva). Na tejto ploche stoja pôvodné budovy hospodárskeho dvora
(na parcelách č.783/44, 783/22, 783/21, 791/8,783/46, 783/47, 783/31,791/4, 783/50, 783/45), ktoré slúžili ako
areál s hospodárskymi budova mi pre poľnohospodársku výrobu vedľa prístupovej komunikácie. Táto časť
areálu bola v platnom ÚPN-O z roku 2007 vyčlenená pre výrobu a komerčné aktivity, agroturistiku.
V návrhu ÚPN-O Zmien a doplnkov č.1 je požiadavka, vzhľadom na neaktuálnosť poľnohospodárskej živočíšnej výroby v severnej časti toto areálu, zmeniť funkciu využitia aj na časti tohto areálu„výroba“ na zmiešanú
funkčnú plochu pre občiansku vybavenosť (výskum, vývoj, výroba), nezávadnú výrobu, skladovanie a komerčné aktivity .
Vplyvy na CHVÚ : navrhovaná lokalita sa nachádza mimo CHVÚ, pre výstavbu sa neuvažuje so žiadnym veľkoplošným ani maloplošným výrubom trvalých porastov, naopak bude navrhnutá výsadba ochrannej, izolačnej, úžitkovej aj okrasnej zelene. Na riešenej lokalite nedochádza k záberu nových plôch, budovy sú jestvujúce,
upravuje sa tu len funkčné využitie objektov a plochy podľa reálneho stavu. Nič sa nemení na prípadných plochách potravného a lovného biotopu niektorých kritériových druhov vtákov a nepredpokladajú sa nejaké významné nepriaznivé vplyvy na predmetoch ochrany CHVÚ Košická kotlina alebo CHVÚ Slanské vrchy..
Táto plocha sa nachádza mimo súčasné zastavané územie obce.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu : nepredstavuje riziká.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice : dokument nemá vplyv na ŽP.
IV. Dotknuté subjekty
Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení : Občania obce Trstené pri Hornáde, fyzické a
právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území uvedenej obce.
1. Zoznam dotknutých subjektov :
1. Okresný úrad Košice – Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského ul. č. 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
kraja, Komenského č.52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odb. opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Komenského č.52,
041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ul. Hroncova č.13, 041 70 Košice
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná ul. č.25, 040 01 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice
7 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kukučínova 24, 040 01 Košice - okolie
8. Ministerstvo obrany SR, Správa NMaV, Komenského č. 39/A, 042 66 Košice
9. Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava
10. Okresný úrad Košice-okolie - odbor CO a krízového riadenia, ulica Hroncova č.13, 041 70 Košice
11. Okresný úrad Košice-okolie - odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, ul. Hroncova č.13,
041 70 Košice
12. Okresný úrad Košice-okolie, odbor pozemkový a lesný, ul. Hroncova č.13, 041 70 Košice
13. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Požiarnická 4, 040 01 Košice
15. Dopravný úrad SR, Úsek letísk a let. pozemných zariadení, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
16. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor RRUPZP, Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice
17. Obec Seňa
18. Obec Gyňov

19. Obec Čaňa
20. Obec Ždaňa
21. Obec Skároš
Poznámka: všetkým uvedeným dotknutým subjektom bolo zaslané Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O
Trstené pri Hornáde ZaD č.1 so žiadosťou o vyjadrenie v zmysle § 19b, ods. 1 a 2 stavebného zákona.
2. Dotknuté susedné štáty: Dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty.
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia: Bude spracovaná v súlade s Vyhláškou č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Prílohu tvoria : 1. Trstené pri Hornáde ÚPN-O ZaD č.1 - Situácia – schéma Lokality 1 – 5,
2. Dokumentácia ÚPN-O Trstené pri Hornáde ZaD č.1.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
- Územný plán veľkého územného celku Košického kraja v znení Zmien a doplnkov 2014
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia : Trstené pri Hornáde, 25. november 2016
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia: Ing. arch. Ľudovít Pozdech, spracovateľ ÚPN-O Trstené pri Hornáde
ZaD č.1, Ulica Jána Švermu č .7, 071 01 Michalovce, tel.: 0905 / 638 299, email: aprojekt@azet.sk.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka:

František BARTKO
starosta obce Trstené pri Hornáde
pečiatka, podpis

