Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Koprivnica“

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

„Územný plán obce Koprivnica“
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov:
Obec Koprivnica
2. Identifikačné číslo:
Obec Koprivnica: 00322164
3. Adresa sídla:
Obecný úrad
Koprivnica 126
086 43 KOPRIVNICA
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Ing. Peter Krupa, starosta obce Koprivnica, č. t.: 054/739 33 28, 0905 341 281, e-mail: starosta@koprivnica.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:
Ing.arch. Vladimír Ligus, autorizovaný architekt SKA, spracovateľ Územného plánu obce Koprivnica, č .t.: 0905
242 508, Ateliér Urbeko, s.r.o., Prešov, Konštantínova 3, 080 01 Prešov, tel. 051/77 22 071,
urbeko.urbeko@gmail.com
Ing. Stanislav Imrich, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD - zabezpečujúca podľa § 2a
stavebného zákona obstarávateľské činnosti pri obstarávaní Územného plánu obce Koprivnica, č. t.: 0917 566
851

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov:

Územný plán obce Koprivnica
2. Charakter:
Územný plán obce v zmysle § 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon).
3. Hlavné ciele:
Cieľom vypracovania územného plánu obce (ďalej ÚPN-O) Koprivnica je vypracovať a schváliť základnú
koncepciu rozvoja obce na obdobie do návrhového roku 2040 a získať územnoplánovací nástroj, ktorý poslúži na
riadenie a koordináciu rozvoja obce.
.
4. Obsah:
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ÚPN-O Koprivnica je
spracovaná v rozsahu:
- textová časť:
Návrh ÚPN-O (smerná časť)
Návrh záväznej časti ÚPN-O
- grafická časť: jednotlivé výkresy ÚPN-O
5. Uvažované variantné riešenia:
Návrh územného plánu je spracovaný v stupni návrh podľa §22 stavebného zákona v súlade s § 21 ods.2
stavebného zákona. Variantné riešenia nebudú navrhované. Porovnanie vplyvov na ŽP sa vykoná voči nulovému
variantu, ktorým je súčasný stav.
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a schvaľovania ÚPN-O Koprivnica bol stanovený
nasledovne:
a) spracovanie návrhu ÚPN-O : .................................................................................. máj 2018
b) prerokovanie návrhu ÚPN-O : ................................................................................ jún 2018
c) dopracovanie návrhu ÚPN-O : ................................................................................ júl 2018
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom a podkladom :
V Územnom pláne obce Koprivnica bude rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja /ÚPN – VÚC/, ktorý bol schválený uznesením vlády
SR č. 268/1998 a jeho záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., Zmeny a doplnky ÚPN
VÚC Prešovského kraja, schválené vládou SR a ich záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády SR č.679/2002
Z.z., Zmeny a doplnky 2004, schválené Zastupiteľstvom PSK uzn. č. 228 zo dňa 22. 06. 2004 a ich záväzná
časť vyhlásená VZN PSK č. 4/2004, Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009, schválené
Zastupiteľstvom PSK uzn. č. 588/2009 dňa 27.10.2009 a ich záväzná časť vyhlásená VZN PSK č.17/2009,
schváleným Zastupiteľstvom PSK uzn. č.589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 6.12.2009, a Zmeny a
doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 a ich záväzná časť vyhlásená VZN PSK č.60/2017, schváleným
Zastupiteľstvom PSK uzn. č.526/2017 dňa 19.6.2017 s účinnosťou od 19.7.2017.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obecné zastupiteľstvo obce Koprivnica (§ 26, ods. 3 stavebného zákona ).
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:
- Uznesenie o schválení Územného plánu obce Koprivnica
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Koprivnica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu obce Koprivnica.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy:
Vstupom pre spracovanie Územného plánu obce Koprivnica sú Prieskumy a rozbory a Zadanie pre
územný plán obce a podklady a údaje obsiahnuté v podkladoch poskytnuté obcou, obstarávateľov a dotknutými
orgánmi a organizáciami. Osobitné požiadavky na podklady pre posúdenie vplyvov na životné prostredie neboli
vznesené.
2. Údaje o výstupoch:
Dokumentácia územného plánu obce bude obsahovať v zmysle stavebného zákona návrh smernej a
záväznej textovej a grafickej časti územného plánu. Návrh záväznej časti v rozsahu podľa § 12 ods. 5 vyhlášky
č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii je rozhodujúcim výstupom
procesu obstarania tejto ÚPD. Dokumentácia obsahuje:
A/ textovú časť : Návrh textovej (smernej) časti ÚPN-O
Návrh záväznej časti ÚPN-O
Návrh VZN obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O
B/ grafickú časť: výkresy ÚPN-O.
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“ (§ 2, ods. 1, písm. j) stavebného
zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku). V rámci územného plánu sú navrhnuté aj opatrenia na
tvorbu a skvalitnenie životného prostredia, ochranu prírody a tvorbu krajiny. Tieto opatrenia budú mať priamy aj
nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie obyvateľov aj prírodné prostredie. Územný plán je podkladom na
prípravu a koordináciu investičných aj neinvestičných opatrení na skvalitnenie, tvorbu a ochranu životného
prostredia obyvateľov obce aj prírodného prostredia v katastri obce.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Územný plán obsahuje opatrenia na tvorbu a skvalitnenie životného prostredia v obci. Ich realizácia
bude mať pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľov obce. Navrhované riešenie územného plánu neobsahuje
žiadne prvky s negatívnym dopadom na zdravie obyvateľstva.
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5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:
V rámci katastrálneho územia obce Koprivnica sa nenachádzajú žiadne chránené územia z národnej
siete chránených území ani z európskej siete chránených území NATURA 2000. Celé riešené územie sa
nachádza v 1.stupni ochrany prírody a krajiny.
Do riešeného územia zasahujú prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability, a to
Regionálny biokoridor Koprivnička - alúvium a brehové porasty Koprivnického potoka. V riešenom území ŠOP
SR eviduje prírodné biotopy:
a) biotopy európskeho významu:
- bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
- nížinné a podhorské kosné lúky
b) biotopy národného významu
- mezofilné pasienky a spásané lúky.
Pre zapojenie uvedených základných prvkov ekosystému do navrhnutého lokálneho systému ekologickej
stability je podľa krajinnoekologického plánu navrhnuté využiťexistujúcu krajinnú zeleň a trvalé trávnaté
porasty. Miestnu kostru ekologickej stability tvoria uvedený regionálny biokoridor doplnený lokálnymi
biokoridormi ľavostranných prítokov potoka Koprivnica a priľahlých lesných porastov horského hrebeňa južne
od miestnej časti Dubie.
Na úpravu mikroklimatických podmienok, životných podmienok drobného vtáctva i zvere ale aj obrazu
krajiny je navrhnutá výsadba sprievodných alejí pozdĺž komunikácií mimo zastavané územie obce. Pozdĺž
automobilových ciest je vhodnejšie vysádzať neovocné dreviny, tie sú vhodné okolo poľných ciest, turistických
chodníkov a cykloturistických trás v krajine. V územnom pláne nie sú navrhnuté žiadne funkcie alebo činnosti na
plochách uvedených prvkov územného systému ekologickej stability územia, ktoré by narušili alebo ohrozili
záujmy ochrany prírody a krajiny. Uplatňovanie regulatívov záväznej časti územného plánu zabezpečí dlhodobú
ochranu záujmových plôch ochrany prírody pred nežiaducimi vplyvmi.
Na území obce sú evidované 3 národné kultúrne pamiatky a 3 archeologické lokality.
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej
ÚZPF), sú evidované pamiatky:
1. Kostol - č.ÚZPF 198/1, r. kat sv. Ondreja zo začiatku 14. storočia, s klasicistickou úpravou, 1-loďový s
polygonálnym presbytériom, so vstavanou vežou do štítového priečelia,
2. Kúria - č.ÚZPF 199/1 – klasicistická zo začiatku 19. storočia, prízemná bloková 3-traktová stavba
obdĺžnikového pôdorysu, podpivničená s manzardovou strechou, s menšími dispozičnými zmenami po r. 1950,
obnovená po r. 2003
3. Sídlisko - č. ÚZPF 1827/1 - praveké polykultúrne sídlisko ( neskorá doba laténska, staršia doba rímska,
včasný stredovek - II.pol. 9.-zač. 10. storočia) na ľavobrežnom úbočí potoka Roveň nad sútokom s Koprivničkou
v polohe Surové (Širiava)
Archeologické lokality:
1. historické jadro obce Koprivnica – územie s evidovanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až
novoveku (najstaršia písomná zmienka k roku 1283)
• areál r.-kat. kostola - hroby a kultúrne vrstvy zo stredoveku až novoveku
2. Poloha Roveň, Surové - sídlisko z mladšej doby železnej, doby rímskej a včasného sterdoveku - NKP
Sídlisko ÚZPF 1827/1
3. Poloha Kochanovské - Škopce - sídlisko z mladšej doby kamennej (bukovohorská kultúra), na
juhovýchodnom svahu rozorané mohyly z neskorej doby kamennej, nálezy kamennej industrie.
Ojedinelé a bližšie nelokalizované nálezy:
4. poloha Magdane, severne od osady Dubie - nálezy pravekej keramiky a kamennej industrie
5. poloha Hora - úplne rozoraná mohyla z neskorej doby kamennej
6. severozápadne od intravilánu obce na úpätí svahu - nálezy pravekej keramiky
7. depot bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej.
Na ploche národných kultúrnych pamiatok je nevyhnutné dodržať ustanovenia §32 pamiatkového zákona.
Podmienky ochrany archeologických nálezísk zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Prešov v územnom
a stavebnom konaní, tieto podmienky budú zapracované do riešenia územného plánu obce.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu:
Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia. Dodržanie záväzných
regulatívov územného plánu bude mať pozitívny vplyv na tvorbu životného prostredia v obci a krajiny v celom
jej katastri s pozitívnymi vplyvmi na širšie záujmové územie obce.
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7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Vzhľadom na polohu v území, charakter a rozsah návrhu tento nevyvolá žiadne vplyvy na životné
prostredie presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:
Obyvatelia obce Koprivnica, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo záujmy na území obce.
2. Zoznam dotknutých subjektov:
1. Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
3. Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
4. Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Bardejov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
6. Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov
8. Obvodný banský úrad, Timonova 23, Košice
9. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie ÚP a ŽP, Námestie mieru
č.2, 080 01 Prešov
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Obec Stuľany, Obecný úrad, Stuľany 42, 086 43 Koprivnica
15. Obec Buclovany, Obecný úrad, Buclovany 19, 086 43 Koprivnica
16. Obec Abrahámovce, Obecný úrad, Abrahámovce 26, 086 41 Raslavice
17. Obec Vyšný Kručov, Obecný úrad, Vyšný Kručov 26, 086 45 Marhaň
18. Obec Kochanovce, Obecný úrad, Kochanovce 46, 086 46 Hankovce
19. Obec Harhaj, Obecný úrad, Harhaj 35, 086 45 Marhaň
20. Obec Kuková, Obecný úrad, Kuková 74, 086 44 Kuková
3. Dotknuté susedné štáty:
Dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia:
Je spracovaná v súlade s § 12, ods. 7 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. ako súčasť ÚPN-O.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:
Pre vypracovanie Územného plánu obce Koprivnica boli ako podklad ÚPN VÚC Prešovského kraja,
ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN PSK č. 17/2009, schváleným Zastupiteľstvom Prešovského
samosprávneho kraja uznesením č. 589/2009 zo dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 06.12.2009, V znení Zmien a
doplnkov 2017, ktorých záväzná časť vyhlásená VZN PSK č.60/2017, schváleným Zastupiteľstvom PSK uzn.
č.526/2017 dňa 19.6.2017 s účinnosťou od 19.7.2017, Územná prognóza Generel dopravnej infraštruktúry
Prešovského kraja (2015), Koncept ÚPN VÚC PSK (2015) zverejnený v septembri 2016, a ďalšie podklady
z archívu obce a spracovateľa.

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Prešov, apríl 2018
Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka:
Ing. Peter Krupa, starosta

.......................................................
pečiatka, podpis
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