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ZOSÚLADENIE  
OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

V ZMYSLE ZÁKONA Č. 24/2006 V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV  
O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                                                           

Z JÚNA 2017 

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov: Obec DRIENICA 

2. Identifikačné číslo: 00 326 461 

3. Adresa sídla: Drienica 168, 083 01 Sabinov 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa: Ing. Igor Birčák – starosta obce, Drienica 168, 083 01 Sabinov, tel.: 051/ 4584222, 
email: obec@drienica.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 :  : 
Ing. Igor Birčák – starosta obce, Drienica 168, 083 01 Sabinov, tel.: 051/ 4584222, email: 
obec@drienica.sk 

              Konzultácie sú možné na Obecnom úrade Drienica,  telefonicky alebo mailom podľa potreby. 
 
II. Základné údaje o strategickom dokumente 

6. Názov: Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2 

7. Charakter: strategický dokument s miestnym dosahom; Zmeny a doplnky územného plánu obce 
v zmysle §30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon).   

8. Hlavné ciele: Ciele zmien a doplnkov Územného plánu obce Drienica sú nasledovné: 

- zrušenie obchvatu obce - cesty III. triedy (podľa platného ÚPN O Drienica ako výhľad),  
- lokalita Mostková – v recipiente vodného toku Drienický potok (stav) – umiestnenie  

protipožiarnej nádrže (návrh),  

- lokalita Volová - zrušenie vleku a plochy športu č. 4*,  zjazdová plocha (podľa platného ÚPN 
O Drienica ako návrh), 

- lokalita Ondášová, Obecná  Kočan 17* 700m - zrušenie vleku a plochy športu,  zjazdová 
plocha (podľa platného ÚPN O Drienica ako návrh), 

- lokalita Pod Javornou (Groc ) - zmena funkčného využitia plochy vodnej nádrže VN2 pod 
lyžiarskym svahom (podľa platného ÚPN O Drienica ako návrh) na parkovisko P28 (návrh),  

- lokalita Pod Javornou (Groc ) - zmena  využitia funkčnej  plochy občianskej vybavenosti–
Centrum lyžiarskeho strediska Lysá, služby lyžiarom (stav) na funkčnú  plochu občianskej 
vybavenosti –Areál stravovania a ubytovania (návrh),  

- lokalita Pod Hájom - Kapustnice  -   zmena  funkčného využitia plochy RCHV4 rekreačné 
chaty (podľa platného ÚPN O Drienica ako výhľad) a rodinné domy LV2 (podľa platného ÚPN 
O Drienica ako výhľad) parcely č.1651/48, 1651/49, 1651/50 na plochu rekreácie a 
cestovného ruchu–Lokalita rekreačných domov č. 1 (návrh) obytného charakteru s 
ponechaním oddeľovacej plochy zelene v severnej časti plochy (stav),  
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- lokalita Kapustnice  -   zmena  funkčného využitia plochy č.10 plocha športu–Areál zdravia 
a nadmerných záhrad (podľa platného ÚPN O Drienica ako návrh) na  plochu rekreácie a 
cestovného ruchu – Lokalita rekreačných domov č.2 obytného charakteru (návrh),  

- lokalita Diel –Dil - zmena  funkčného využitia plôch nadmerných záhrad (zelene) za 
rodinnými domami (stav) na  plochu rekreácie a cestovného ruchu - Lokalita rekreačných 
chát RCH 4 s prvkami záhradnej architektúry (návrh),  

- lokalita v južnej časti obce zmena  funkčného využitia plochy parciel č.307/1, 307/2 a 531 
plochy športu (podľa platného ÚPN O Drienica ako návrh) na plochu rodinného domu – 
prieluka (návrh), 

- lokalita Nad lúčkami (Stročinec) - zmena  funkčného využitia plochy trvalý trávnatý porast na 
plochu rekreácie a cestovného ruchu - rekreačné chaty RCH 5  (návrh),  

- lokalita Nad lúčkami (Stročinec) - zmena  funkčného využitia plochy č.3 plocha športu–
Športový areál Saleziáni (podľa platného ÚPN O Drienica ako návrh)  na plochu rekreácie 
a cestovného ruchu-Areál rekreácie a CR 1 ( rekreačné chaty , šport) (návrh), 

- lokalita Nad lúčkami, Lúčna (Stročinec) - zmena  funkčného využitia plochy č.4 plocha 
skladov a výroby (podľa platného ÚPN O Drienica ako návrh) na plochu rekreácie 
a cestovného plochu - Areál rekreácie a CR 2 (ruchu–agroturistika, stravovanie, ubytovanie, 
športové aktivity) (návrh),  

- lokalita Lúčna (Stročinec )- zmena  funkčného využitia plochy č.5 rekreácie a cestovného 
ruchu - hypocentrum (návrh) a plochy RCHV3 (výhľad) na plochu rekreácie a cestovného 
ruchu- Areál rekreácie a CR 3(autokemp, stanovanie, sociálne a technické vybavenie 
)(návrh),  

- lokalita Nad Lúčkami, Lúčna (Stročinec) - zmena  funkčného využitia plochy zelene všetkého 
druhu, orná pôda  na plochu športu - Areál adrenalínových športov(adrenalínové športy......) 
(návrh),    

- územie intravilánu obce - zmeny na  funkčných   plochách z návrhu na stav (už stojace 
objekty najmä v lokalitách  rodinných domov a rekreačných chát). 

- lokalita Besná – cyklotrasa (návrh) po jestvujúcich značených turistických chodníkoch 
(zvážniciach) bez zásahu do lesného porastu,  

- lokalita Boguš – cyklotrasa (návrh)po jestvujúcich značených turistických chodníkoch 
(zvážniciach) bez zásahu do lesného porastu. 

Poznámka: označenie lokalít je  podľa v súčasnosti  platného ÚPN O Drienica. 

           Vymedzenie navrhovaných lokalít a ich charakteristika 

- lokalita Mostková – v recipiente vodného toku Drienický potok – umiestnenie  
protipožiarnej nádrže, 

- lokalita Pod Javornou (Groc ) - parkovisko P28,  

- lokalita Pod Javornou (Groc ) - plocha občianskej vybavenosti–Areál stravovania 
a ubytovania,  

- lokalita Pod Hájom - Kapustnice  -   plocha rekreácie a cestovného ruchu–Lokalita 
rekreačných domov č. 1  obytného charakteru s ponechaním oddeľovacej plochy zelene 
v severnej časti plochy,  

- lokalita Kapustnice  -   plocha rekreácie a cestovného ruchu – Lokalita rekreačných domov 
č.2  obytného charakteru, 

- lokalita Diel –Dil - plocha rekreácie a cestovného ruchu - Lokalita rekreačných chát  
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- RCH 4 s prvkami záhradnej architektúry, v rámci zastavaného územia obce, 

- lokalita v južnej časti obce - plocha rodinných domov – prieluka, 

- lokalita Nad lúčkami (Stročinec) - plocha rekreácie a cestovného ruchu - rekreačné chaty 
RCH 5,  

- lokalita Nad lúčkami (Stročinec) - plocha rekreácie a cestovného ruchu - Areál rekreácie 
a CR 1 ( rekreačné chaty , šport), 

- lokalita Nad lúčkami, Lúčna (Stročinec) - plocha rekreácie a cestovného plochu- Areál 
rekreácie a CR 2 (ruchu–agroturistika, stravovanie, ubytovanie, športové aktivity), 

- lokalita Lúčna (Stročinec) - plocha rekreácie a cestovného ruchu - Areál rekreácie a CR 3  
(autokemp, stanovanie, sociálne a technické vybavenie), 

- lokalita Nad Lúčkami, Lúčna (Stročinec) - plocha športu - Areál adrenalínových športov, 

- územie intravilánu obce - zmeny na  funkčných   plochách z návrhu na stav (už stojace 
objekty najmä v lokalitách  rodinných domov a rekreačných chát). 

- lokalita Besná – cyklotrasa po jestvujúcich značených turistických chodníkoch (zvážniciach) 
bez zásahu do lesného porastu,  

- lokalita Boguš – cyklotrasa po jestvujúcich značených turistických chodníkoch (zvážniciach) 
bez zásahu do lesného porastu, 

- lokalita Nad Lúčkami -  nová miestna komunikácia  v kategórii C3- MOK 7/30. 

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

10. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu:  

Variantné riešenia nie sú navrhované. Porovnanie vplyvov na ŽP sa vykoná voči nulovému 
variantu, ktorým je súčasný stav. 

11. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:  

I. Spracovanie návrhu zmien a doplnkov  - júl 2017 

II. Prerokovanie a schválenie zmien a doplnkov - december 2017 

12. Vzťah k iným strategickým dokumentom: Strategický dokument bude zosúladený s ÚPN VÚC 
Prešovský kraj v znení platných zmien a doplnkov. V riešení strategického dokumentu budú 
využité aj ďalšie relevantné podklady a dokumenty.  

13.    Orgán kompetentný na jeho prijatie : Obecné zastupiteľstvo Drienica 

14.    Druh schvaľovacieho dokumentu :  
 

I. Uznesenie o schválení  Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Drienica 

II. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlási záväzná časť Zmien a doplnkov č.2  
 Územného plánu obce Drienica 

 

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

 

15. Požiadavky na vstupy: Komplexné informácie o katastrálnom území obce Drienica, najmä 
územno-technické a iné podklady týkajúce sa územia obce v zmysle § 7, 7a) stavebného zákona. 
Predmetom riešenia bude návrh plôch v katastrálnom území obce pre funkciu rekreácie, 
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občianskej vybavenosti, športu, dopravy, zelene a vodných plôch, s potrebným dopravným 
napojením  a technickou infraštruktúrou.  

16. 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 Drienica, v ktorom budú 
v rozsahu riešeného územia podrobne zdokumentované údaje o ovzduší, vode, odpadoch, hluku 
a vibráciách, žiarení a iných významných zásahoch do krajiny. 

17. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Územnoplánovacia 
dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie súčasnej 
úrovne ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. 

18. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: Dokument nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľstva. 
Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v riešení prípravy územia obce na  
rekreáciu, občianskej vybavenosti, športu, dopravy, zelene, vodných plôch a tvorbu a ochranu 
životného prostredia.  

19. Vplyvy na chránené územia: Z hľadiska záujmov ochrany prírody krajiny sa na katastrálnom 
území obce Drienica nachádza Chránené vtáčie územie Čergov a viacero biotopov národného aj 
európskeho významu. Funkcia chránených území bude realizáciou strategického dokumentu 
čiastočne dotknutá. Týka sa to : 

- navrhovanej plochy rekreácie a cestovného ruchu – Areál rekreácie a CR 3, 
- navrhovanej plochy športu – Areál adrenalínových športov. 

Zdôvodnenie: 

Hranica Chráneného vtáčieho územia Čergov je totožná s hranicou v súčasnosti zastavaného 
územia obce (intravilánu obce). Rozvoj obce Drienica je možný mimo tejto hranice v extraviláne 
a to čiastočne v južnej polohe v priamej nadväznosti na zastavané územie. Obec plní v hierarchii 
štruktúry osídlenia Prešovského samosprávneho kraja významnú funkciu. V súlade s 
platným Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja sa nachádza v hlavnom 
rekreačnom krajinnom celku Čergov šarišského regiónu. Prioritné formy turizmu sú zimný 
cestovný ruch a zimné športy, aktivity s najvyšším dlhodobým potenciálom – zimné pobyty na 
horách – lyžovanie a pobyt v lesnom horskom prostredí. 

20. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: nepredstavuje riziká. 

21. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: Dokument  nemá vplyvy na ŽP 
presahujúce štátne hranice. 

 

IV. Dotknuté subjekty 

Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení : Občania obce Drienica, fyzické právnické 
osoby,  ktoré majú sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území uvedenej obce. 

 
Zoznam dotknutých subjektov : 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby  SR, Odbor územného plánovania, Odbor dopravy, Nám. 
slobody 6,  810 05 Bratislava 

2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej štandardnej 
údržby, Komenského 39/A, 040 01 Košice, 

3. Ministerstvo ŽP SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava 

4. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 
Bratislava 

5. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, Bratislava  
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6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, úsek pamiatkového fondu, úsek archeologických nálezov a 
archeologických nálezísk, Hlavná 15, 080 01 Prešov 

7. Okresný úrad Prešov,  Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.3, 081 92 
Prešov 

8. Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Námestie mieru 
č.3,08192 Prešov, 

9. Okresný úrad Prešov, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Námestie mieru č3, 
08192 Prešov, 

10. Okresný úrad Sabinov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85,  083 01 
Sabinov                      
- Úsek odpadového hospodárstva 
- Úsek ochrany ovzdušia 
- Úsek ochrany prírody a krajiny 
- Úsek štátnej vodnej správy 

11. Okresný úrad Sabinov, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 85,083 01 Sabinov 
12. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, Košice 
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov 
14. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov 
15. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov 
16. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
17.  Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov  
18. Obec Červená Voda, Červená Voda 28, 083 01 Sabinov 
19. Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 083 01 Sabinov 
20. Obec Šarišské Sokolovce, Šarišské Sokolovce 17, 082 66 Šarišské Sokolovce 
21. Obec Olejnikov, Olejnikov 44, 082 57 Ľutina 

 
 Dotknuté susedné štáty : Dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty.  
 

V. Doplňujúce údaje 

22. Mapová a iná grafická dokumentácia: Bude spracovaná v súlade s Vyhláškou č. 55/2001 Z.z.  
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  

23. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:  
             - Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, v znení Zmien a doplnkov 2009 
             - Podklady dotknutých inštitúcií.  
 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia : Drienica, september 2017 
 

Potvrdenie správnosti údajov 

24. Meno spracovateľa oznámenia: Ing. Vladimír Jenčurák, Tatranská 21, 080 01 Prešov,  
tel.: 0905/668567, e-mail: vladimir.jencurak@gmail.com. 

25. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 
pečiatka:  

 

 
                                                                                             ............................................................. 
                                                                           Ing. Igor Birčák, starosta obce                           


