
OBEC  HOSTOVICE  

 
 
 
 
 

Ing. Pavol Gurbaľ  
Tovarné 167, 094 01 Tovarné 

odborne spôsobilá osoba registrovaná na MŽP SR   

pod  číslom 374/2005-OPV    zo dňa  14.7.2005     

 

 

P O S U D O K 
 
 
Predmet :  Odborný posudok k strategickému dokumentu „ Územný plán obce Hostovice – 
návrh  “ 
 
 

 

I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1.  Úloha  - predmet posudku : 
Stanoviť a  posúdiť možné negatívne vplyvy a odôvodnenosť pripomienok príslušných, 
povoľujúcich ,dotknutých a zainteresovaných orgánov, spoločenských združení a osôb 
k strategickému dokumentu  „Územný plán obce Hostovice – návrh “ z hľadiska vplyvu 
tohto strategického dokumentu  na životné prostredie  v súlade so zákonom NR SR č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
2. Účel posudku : 
Posudok bude slúžiť ako podklad na účely schvaľovania  „Územného plánu obce  (ÚPN-O) 
Hostovice “. 
 

3. Osobitné požiadavky objednávateľa : Nie sú. 
 
4. Dátum určenia spracovateľa posudku : 2.07.2020 
 
5. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný : 10.07.2020 
 
6. Podklady pre vypracovanie  posudku : 
 
a) dodané  

 
1. Správa o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán obce Hostovice 

podľa § 9 a  prílohy č.5 k zákonu č.24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2. Územný plán obce Hostovice - návrh . 
3. Písomná dokumentácia – oznámenie o strategickom dokumente, stanoviská 

k oznámeniu, rozsah hodnotenia strategického dokumentu,  stanoviská k návrhu 
strategického dokumentu a  k správe o hodnotení strategického dokumentu ,  
záznam z verejného prerokovania  .  
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b) obstarané  - literatúra a predpisy 

 
1. Zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení nesk.predpisov 
 

2 Zákon  č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení nesk.predpisov  
 

3 Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov 

 

4 Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach v znení 
neskorších predpisov  

 

5 Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších 
predpisov 

 

6 Zákon č. 137/2010 Z.z.  o  ovzduší v znení neskorších predpisov 
 

7 Zákon č.321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a  o doplnení niektorých 
zákonov 

 

8 Zákon č. 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný 
zákon) 

 

9 Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z. ,ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti 

 

10 Zákon č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v znení nesk. predpisov 

 

11  Nariadenie vlády 40/2002 Z.z.  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami  
 

12 Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

13. Zákon č. 220/2004 Z.z.  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

 

14. Zákon   č. 135/1961 Zb.    o       pozemných   komunikáciách    (cestný  zákon)    v       

      znení  nesk. predpisov 
  

15. Vyhláška MZ SR č. 549/2007  Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných    

       hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií      
 

16. Zákon  č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene  

       a doplnení niektorých zákonov   
 

17. Zákon  č. 39/2013 Z.z.  o  integrovanej  prevencii  a  kontrole  znečisťovania       

      životného  prostredia a  o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov    
 

18. Zákon  č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení nesk.predpisov  

        
  

19. Vyhláška MŽP SR č. 530/2001 Z.z.  o  Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty  
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20. Zákon  č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení nesk.predpisov 
 
21. Vyhláška MŽP SR č.25/2008 Z.z. ,ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie  
      Bukovské vrchy 
 
22. Vyhláška MŽP SR č.438/2009 Z.z. ,ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie  
      Laborecká vrchovina 
 
23. NV SR č.258/1997 Z.z. , ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny.  

 
II. NÁLEZ 
 

1. Skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie : 

 
       Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie  – Územný plán obce Hostovice  
ako strategický dokument podľa § 9 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
2. Použité  predpisy platné pre posudzovanie 
a/ Citácia predpisov 
 

       Zákon NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.  

  
 

III. POSUDOK 

 
A) Úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu 
 
Obsah  správy o hodnotení je členený na kapitoly  : 
  
A. Základné údaje 
 I.         Základné údaje o obstarávateľovi  
      II.        Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii 
B. Údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie 

vrátane zdravia        
I. Údaje o vstupoch 
II. Údaje o výstupoch 

C. Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia  
I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia 
II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – 

podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie 
III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na 

životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti podľa stupňa  
územnoplánovacej dokumentácie 

IV. Navrhované opatrenia na prevenciu , elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 
vplyvov na ŽP a zdravie 

V. Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu vrátane porovnania s nulovým variantom  

VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov ÚPD na ŽP a zdravie  a spôsob 
a zdroje získavania údajov o súčasnom stave ŽP  a zdravia  
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VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy 
o hodnotení 

VIII. Všeobecné záverečné zhrnutie 
IX. Zoznam riešiteľov a organizácií , ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení 

podieľali 
X. Zoznam   doplňujúcich  analytických  správ  a  štúdií, ktoré  sú  k  dispozícii 

u navrhovateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení  
XI. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) 

oprávneného zástupcu navrhovateľa.        
 
1. Vyhodnotenie úplnosti správy o hodnotení  
 
V kapitole A, I. Základné údaje o obstarávateľovi  II. Základné údaje o územnoplánovacej 
dokumentácií sú z hľadiska svojej úplnosti  v súlade s prílohou č. 5  zákona. 
V kapitole B, I. V údajoch o vstupoch je popísaná pôda z hľadiska súčasnej krajinnej 
štruktúry v súvislosti s navrhovaným záberom v riešených lokalitách. Ďalej voda, kde je 
stručne zhodnotený vodný potenciál územia a ochrana zdrojov. V obci nie je vybudovaný 
verejný vodovod . Z hľadiska surovín v k.ú. obce nie sú dobývacie priestory nerastov a 
hornín. Nachádza sa tu ložisko nevyhradeného nerastu LNN Hostovice – ostatné suroviny 
(4426), evidované ŠGÚDŠ Bratislava. Obec je plynofikovaná . Ďalej  sú opísané nároky na 
dopravu a inú infraštruktúru . Navrhuje sa šírkovo upraviť cestu II. triedy v prieťahu obcou, 
doplniť o jednostranný chodník . Ďalej je to vybudovanie cestného obchvatu západne od 
obce . Plánuje sa vybudovanie siete cyklotrás v rámci rozvoja cestovného ruchu. 
       II. V údajoch o výstupoch je z hľadiska súčasného stavu uvedená kvalita ovzdušia . 
Pozitívny vplyv na emisnú hladinu v obci a jej okolí má plynofikácia obce. Riešené územie 
sa nachádza v relatívne značnej vzdialenosti od významných zdrojov znečistenia na 
nadregionálnej a republikovej úrovni. V ďalšom bode je rozpísaná voda . V obci chýba 
kanalizácia. Pre zabezpečenie čistoty povrchových a spodných vôd sa navrhuje splašková 
kanalizácia a ČOV. Dažďové vody budú odvádzané povrchovo sústavou odvodňovacích 
rigolov do miestnych tokov. Návrh ÚPN počíta s vybudovaním kompostoviska a zberného 
dvora.    
      Táto kapitola svojim obsahom spracovania v podstate vystihuje priamy vplyv návrhu 
ÚPN-O na životné prostredie vrátane zdravia  pre riešené územie .  
 
V kapitole  C , I. je opísané vymedzenie riešeného územia , ktoré tvorí celé katastrálne 
územie obce Hostovice .  
      II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia je 
spracovaná výstižne najmä v bodoch : horninové prostredie , vodné pomery . Riešené 
územie zo širšieho geografického hľadiska leží v zóne silnej náchylnosti na zosúvanie. 
Zhruba juhozápadná polovica riešeného katastrálneho územia sa nachádza v oblasti 
s intenzívnou výmoľovou eróziou. Významné zdroje obyčajných podzemných vôd sa 
v riešenom území nevyskytujú. Riešené k.ú. nie je súčasťou vodohospodársky chráneného 
územia.   Ďalej je popísaná fauna, flóra v predmetnom území, krajina a jej ekologická 
stabilita , chránené územia. Lesy , ako aj poľnohospodárska krajina a vodné toky 
v katastrálnom území obce Hostovice sú výrazne bohaté na vtáčie druhy. V riešenom 
území štátna ochrana prírody registruje viacero biotopov európskeho významu. 
Z chránených území národnej siete do predmetného k.ú. zasahuje Národný park Poloniny , 
Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty ( na str.24 je chybne uvedené CHKO 
Laborecká vrchovina), Prírodná rezervácia Hostovické lúky , a Prírodná rezervácia Udava. 
Ďalej sú vecne popísané Chránené územia sústavy NATURA 2000. V súvislosti 
s chránenými územiami podľa osobitných predpisov , predmetné k.ú. nie je súčasťou 
chránenej vodohospodárskej oblasti, ani CHVO do katastra nezasahuje. V ďalšom je 
podrobne rozpísaný ÚSES .  
Rozsiahle s porovnaniami jednotlivých údajov je spracovaný bod obyvateľstvo . V bode 
kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská je uvedené , že 
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v obci nie sú evidované kultúrne pamiatky, nachádza sa tu však viacero historických 
pamätihodností najmä z obdobia I. svetovej vojny. V ďalšom bode je uvedené , že 
prevážna časť poľnohospodárskej krajiny v údolí Hostovického potoka leží v oblasti so 
stredným radónovým rizikom. Vecné je zhodnotenie súčasných environmentálnych 
problémov. Ostatným bodom sa tiež venuje dostatočná pozornosť vzhľadom pre potreby 
posudzovania SEA.      

III.  Hodnotenie  predpokladaných vplyvov ÚPD na ŽP vrátane zdravia a odhad ich 
významnosti je rozsiahle  opísané v jednotlivých bodoch. Z hľadiska vplyvov na 
obyvateľstvo je pre stabilizáciu obyvateľstva pozitívna výstavba rodinných domov , rozvoj 
občianskej vybavenosti a športovo-rekreačných zariadení , výstavba verejného vodovodu 
a kanalizácie , kompostoviska, turistických trás a chodníkov. V riešení je rešpektovaná 
pôvodná urbanistická štruktúra obce.  Z hľadiska vodných pomerov sa uvažuje 
s protipovodňovými opatreniami . V návrhu ÚPN-O v zastavanom území sa počíta 
s úpravou Hostovického potoka a jeho prítokov. Je navrhnutá obnova malej vodnej nádrže 
– rybníka v lokalite Dobrovka. V súvislosti s vplyvmi na pôdu je potrebné najmä 
v extraviláne zabrať pozemky pôvodne využívané ako poľnohospodárska pôda. 
V riešenom území nie je navrhovaný záber lesného pôdneho fondu. Podrobne sú 
zhodnotené vplyvy na faunu , flóru a ich biotopy. V zastavanom území obce , resp. na jej 
okraji bude vplyv rozvojových aktivít na faunu, flóru a ich biotopy nepodstatný a bude mať 
len mierny efekt predovšetkým na faunu , tolerujúcu urbánne prostredie. Vo voľnej krajine 
návrhom rozvojových činností  je podstatnejší predpoklad ich vplyvu najmä na pobytové 
a hniezdne možnosti niektorých druhov vtákov. V správe je uvedené , že vplyv niektorých 
zámerov návrhu územného plánu na chránené rastliny, biotopy, chránené živočíchy a ich 
biotopy bude nepodstatný až indiferentný. Podstatnejší vplyv môžu mať zámery – 
budovanie systému poldrov, budovanie lyžiarskeho areálu v prostredí lúčno-pasienkových 
ekosystémov. Na druhej strane sú zhodnotené pozitívne vplyvy v súvislosti s vytváraním 
nových ekosystémov a pozitívnym vplyvom na biodiverzitu . Migračné trasy terestrických 
živočíchov nie sú plánovanými zámermi podstatne narušené. Pri migrácii vodných 
živočíchov nesmú stavby na tokoch pôsobiť ako neprekonateľné bariéry. Ďalej sú vecne 
vyhodnotené predpokladané vplyvy aktivít, prezentovaných v návrhu ÚPN na biotopy. 
V niektorých lokalitách plánovanej výstavby sa vyskytuje aj biotop, v ktorom sa vyskytuje 
väčšia populácia európsky významného druhu modráčika horcového, symbioticky 
naviazaného na chránený druh rastliny – horec pľúcny a na mravce a mraveniská. V tomto 
prípade je potrebné konzultovať vhodnosť , alebo presné umiestnenie s príslušnou 
odbornou organizáciou štátnej ochrany prírody. V ďalšom bode je stručne popísaný vplyv 
na krajinu. Rozsiahle sú zhodnotené vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, na 
územný systém ekologickej stability. Na str. 38 je omylom uvedená CHKO Laborecká 
vrchovina , má byť CHKO Východné Karpaty. Podrobne sú vyhodnotené vplyvy územného 
plánu jednotlivých plánovaných zámerov na konkrétne lokality biotopov v území. Na str.39 
a 41 je omylom uvedená CHKO Laborecká vrchovina a ÚEV Laborecká vrchovina.           
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky , archeologické náleziská sa neočakávajú. 
V komplexnom posúdení očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich 
porovnanie s platnými právnymi predpismi je skonštatované , že takmer nijaký 
z očakávaných vplyvov nie je možné v tomto štádiu vyhodnotiť ako vplyv významnej 
intenzity. V zhodnotení splnenia požiadaviek zo stanovísk k oznámeniu o SD je v súvislosti 
so stanoviskom MŽP SR , Sekcia ochrany prírody poznámka zhotoviteľa SOH v ktorej 
okrem iného konštatuje , že okrem potreby územného rozvoja obce návrh územného plánu 
rešpektuje prírodné danosti riešeného územia , vyjadrené o.i. aj v potrebe chrániť druhy 
a chránené územia všetkých typov v území. Ďalej spracovateľ SOH uvádza , že je na 
diskusiu , či je potrebné (vzhľadom k vyhodnoteniu vplyvov v kap.C.III.7 a C.III.9) 
samostatne vypracovať požadované primerané hodnotenie. 
       IV. Z pohľadu posúdenia vplyvov na ŽP je možné  opatrenia na prevenciu, elimináciu, 
minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na ŽP a zdravie považovať za dostatočné. Hlavným 
cieľom riešenia územného plánu obce Hostovice je prehodnotenie súčasnej urbanistickej 
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štruktúry obce a návrh vhodného usporiadania funkčných plôch z pohľadu perspektívneho 
rozvoja obce. V súlade s vhodným usporiadaním funkčných plôch boli stanovené kritéria.    
       V.  Je sledovaný rozvoj obce a to najmä po kvalitatívnej stránke rôznymi technickými, 
organizačnými, územnými a inými opatreniami rešpektujúc pritom socio-ekonomické 
postavenie občanov v nadväznosti na kultúrno-historické tradície.  V porovnaní variantov je 
návrh výhodnejší oproti nulovému variantu . Návrh ÚPN-O rieši všetky rozvojové 
požiadavky a problémy obce vo vzájomne vyvážených pomeroch. 
       VI.  Uvedené sú základné zdroje údajov o súčasnom stave ŽP a zdravia na základe 
ktorých boli formulované údaje o vstupoch a výstupoch na území v rozsahu riešenia 
strategického dokumentu.  
        
        Ostatné body majú viac menej formálny charakter a odpovedajú požadovanej forme.     
 
 
2 . Celkové zhodnotenie úplnosti  správy o hodnotení 
 

        Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná v mesiaci jún 2020. 
Bola spracovaná podľa prílohy č. 5 zákona . Na požadovanej úrovni sú vypracované body 
charakterizujúce súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.  Sú opísané zložky 
životného prostredia v riešenom území ,  významné biotopy a ekologicky významné prvky. 
Je poukázané na súčasné hospodárske aktivity v súvislosti s plánovanými možnosťami ich 
rozvoja. Návrh riešenia ÚPN-O je spracovaný jednovariantne. Vecne je poukázané na 
vplyvy návrhu ÚPN-O na jednotlivé zložky životného prostredia. Sú zhodnotené súčasné 
environmentálne problémy , ktoré navrhovaný územný plán bude riešiť . Vzhľadom na  
rozvoj sídla , ktorý je do značnej miery plánovaný aj do voľnej krajiny je správa spracovaná 
rozsiahle , kde sú pomenované všetky rozvojové zámery a vyhodnotené ich vplyvy na 
jednotlivé zložky životného prostredia. V návrhu územného plánu je výstavba rodinných 
domov , rozvoj občianskej vybavenosti a športovo-rekreačných zariadení , výstavba 
verejného vodovodu a kanalizácie , kompostoviska, turistických trás a chodníkov , 
a celková revitalizácia a rozvoj urbanizovaného a krajinného prostredia. Správa 
o hodnotení  vecne  vystihuje  plánované rozvojové aktivity , ktoré zlepšia stav životného 
prostredia obyvateľstva sídla , a rešpektujú štruktúru krajiny a chránené územia. Správa 
obsahuje potrebné údaje ohľadom riešenia dopravy , vybudovania turistických trás 
a protipovodňových opatrení.  Na požadovanej úrovni sú zhodnotené jednotlivé zámery 
návrhu územného plánu Hostovice, ktoré potenciálne majú alebo môžu mať vplyv na 
chránené územia. Na str. 38 je omylom uvedená CHKO Laborecká vrchovina , má byť 
CHKO Východné Karpaty . Podobne na str.39 a 41 je omylom uvedená CHKO Laborecká 
vrchovina a ÚEV Laborecká vrchovina. Celkove aj v súvislosti s prílohou – doplnkom 
k Správe o hodnotení SD „Územný plán obce Hostovice“ sa dá konštatovať , že vplyvy 
navrhovaných aktivít na biotopy chránených území  národnej aj európskej siete sú 
v správe o hodnotení vyhodnotené dostatočne a  v podstate vystihujú problematiku 
rešpektovania prírodných daností riešeného územia. Vecne sa poukazuje na 
predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, dlhodobé alebo trvalé.  
Realizáciou rozvojových zámerov dôjde k dobudovaniu technickej aj environmentálnej 
infraštruktúry , ktorá v určitej miere zlepší stav existujúcich lokalít a prispeje k rozvoju 
nových. Je poukázané na významné krajinné prvky s biologickou a estetickou hodnotou 
a sú navrhnuté opatrenia pre zachovanie ekologickej stability. V obci Hostovice nie sú 
navrhované žiadne významnejšie zdroje znečistenia zložiek životného prostredia. Celkovo 
možno charakterizovať , že dostupnosť informácii je vzhľadom na charakter sídla a jeho 
rozvoja postačujúca a sú známe okolnosti pre odporúčanie  ÚPN obce Hostovice.    

        Správa o hodnotení je spracovaná úmerne súčasnému stupňu poznania a riešenia 
problematiky s poukázaním na zlepšenie terajšieho stavu ,alebo nezhoršovaním stavu 
životného prostredia.     
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        Doplnená správa v súvislosti s verejným prerokovaním a stanoviskom MŽP k správe 
ohodnotení z hľadiska úplnosti podáva dostatočný obraz o strategickom dokumente . 
Poskytuje tiež dostupné informácie o území v rozsahu potrebnom pre posúdenie vplyvov 
strategického dokumentu na životné prostredie.  

 
B) Stanoviská podľa § 12 zákona  
 
BI.  Stanoviská dotknutých orgánov  

       K správe o hodnotení strategického dokumentu  - Územný plán obce Hostovice  bolo  
doručených 7 nasledovných stanovísk  :  
  
Stanoviska bez pripomienok :  
 
1. Okresný úrad Snina – odbor starostlivosti o životné prostredie  (list č.OU-SV-
OSZP-2020/000530-002-AL zo dňa 16.06.2020) 
- z hľadiska odpadového hospodárstva nemá k predloženej správe o hodnotení SD 
pripomienky. 
 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom ( list č.20/00651 
zo dňa 19.06.2020) 
 - v stanovisku k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán 
obce Hostovice“ nemá z hľadiska záujmov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia 
ustanovených v zákone č.355/2007 Z.z.  a v jeho vykonávacích predpisoch pripomienky.  
 
3. Obec Stakčín  (list č.228/2020 zo dňa 6.07.2020) 
- nemá žiadne námietky ako dotknutá obec k správe o hodnotení SD.  
 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č.KPUPO-2020/12487-2/51322/Jur zo dňa 
3.07.2020) 
- v záväznom stanovisku súhlasí s predloženou správou o hodnotení strategického 
dokumentu bez pripomienok, keďže strategický dokument zohľadňuje ochranu 
pamiatkového fondu.  
 
5. SVP š.p.  – OZ Košice (list č.CS SVP OZ KE 3353/2020/2 zo dňa 29.06.2020) 
- k predkladanej Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce 
Hostovice“ nemá pripomienky. K Návrhu ÚPN obce Hostovice sa SVP š.p. vyjadril listom 
číslo CS SVP OZ KE 2284/2020/4 zo dňa 14.05.2020, kde sú uvedené požiadavky, na 
ktorých  trvá v plnom rozsahu.  
 
6. PSK – Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia (list 
č.06528/2020/DUPaZP-2 zo dňa 6.07.2020) 
- ako dotknutý orgán berie na vedomie správu o hodnotení strategického dokumentu 
a nemá k nej pripomienky.  
 
Stanoviska s pripomienkami : 
 
1. MŽP SR  , Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (list č.7321/2020-6.3  zo 
dňa 7.07.2020) 
- v záväznom stanovisku k správe o hodnotení strategického dokumentu má nasledovné 
pripomienky :  

 Obsah a štruktúra správy o hodnotení strategického dokumentu nie je vypracovaná 
v súlade s prílohou č. 5 k zákonu o posudzovaní vplyvov, nakoľko kap. C.V 
Porovnanie variantov neobsahuje časť 1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich 
dôležitosti na výber optimálneho variantu. Nie je preto známe, z akých kritérií 
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vychádza konštatovanie, že „Navrhovaný územný plán je výhodnejší, pretože rieši 
existujúce alebo potenciálne environmentálne problémy s cieľom eliminovať 
negatívne vplyvy na životné prostredie obce, vrátane jej obyvateľov a ich zdravia. “ 

 V kap. B.I.1 Pôda –záber pôdy celkom, z toho zastavané územie, (ha, 
poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber, 
nebol vyhodnotený záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 Kap. B.I.2. Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, 
povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie a B.I.4. Energetické zdroje – druh, spotreba 
(Zásobovanie elektrickou energiou) neobsahujú opis rozvojových aktivít uvedených 
v ÚPN-O (stavby technickej infraštruktúry). 

 V kap. C.II.8 nie sú uvedené prvky RÚSES: RBc Strop, RBk Gazdoráň-
Stavevenec-Závozy a RBk Cirocha s prítokom Pčolinka. 

 V kap. C.III.2 veta „Do priestorov lokalít s aktívnymi a potenciálnymi zosuvmi 
aktivity navrhované v územnom pláne nie sú umiestňované.“ Toto konštatovanie je 
rozpore s v kap. C.II.1 Geodynamické javy (zosuvy, seizmicita, erózia),v ktorej je 
uvedená veta „Riešené územie zo širšieho geografického hľadiska leží v zóne silnej 
náchylnosti na zosúvanie“ a v ďalšom odseku je uvedené „Územia 
zaregistrovaných zosuvov sú nestabilné územia so stredným až vysokým stupňom 
náchylnosti k aktivácii svahových pohybov. Môžu iniciovať prípadný vznik ďalších. 
Z toho dôvodu sú zosuvné územia citlivé až veľmi citlivé na negatívne 
antropogénne zásahy. “  

 V kap. C.III.14 text v poznámke zhotoviteľa SOH „návrh územného plánu 
rešpektuje prírodné danosti riešeného územia, vyjadrené o.i. aj v potrebe chrániť 
druhy a chránené územia všetkých typov v území“ nezodpovedá skutočnosti. 
Predovšetkým návrh trasy cesty II. triedy nerešpektuje lokality s výskytom horca 
pľúcneho (Gentiana pneumonanthe), ohrozený druh (EN), ktorý je hostiteľskou 
rastlinou pre motýle rodu Maculinea. 

 V prípade navrhovanej cesty II. triedy požadujeme, aby bola v záverečnom 
stanovisku uvedená podmienka, že v rámci procesu EIA pre cestu II. triedy je 
potrebné navrhnúť také trasovanie a technické riešenie, ktorým by nedošlo k 
zničeniu biotopov výskytom ohrozeného druhu horca pľúcneho (Gentiana 
pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle rodu Maculinea.  

 Hodnotenie vplyvov územnoplánovacej dokumentácie nebolo konzultované so 
Správou NP Poloniny, tak ako je uvedené v kap. C.VI. 

 
 
      Zo špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia nebola splnená požiadavka 2.2.1. Pri 
príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického 
dokumentu brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu. 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 
biodiverzity a krajiny záväzným stanoviskom k oznámeniu listom č. 7321/2020-6.3 zo dňa 
14.05.2020, ako aj pripomienkami k rozsahu hodnotenia listom č. 7321/2020-6.3 zo dňa 
19.05.2020 požadovalo vypracovať primerané posúdenie podľa Metodiky hodnotenia 
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000 (Štátna ochrana prírody, 
2016). 
      Na základe zistených nedostatkov žiadame o dopracovanie správy o hodnotení 
strategického dokumentu, podľa vyššie uvedených pripomienok. Upozorňujeme na potrebu 
dodržania § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. V zmysle § 28 ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z. 
akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo 
v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených 
území významný vplyv, nie je možné podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov 
schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť (ďalej len „schváliť alebo povoliť “), ak nebol predmetom 
primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z 
hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „primerané hodnotenie vplyvov“) a nebolo 
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preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov 
jeho ochrany. 
      V zmysle § 28 ods. 8) zákona č. 543/2002 Z. z. uvádzame, že nemožno vylúčiť 
pravdepodobnosť významného vplyvu predmetného strategického dokumentu (Územný 
plán obce Hostovice) na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, a 
preto požadujeme dopracovať primerané posúdenie podľa Metodiky hodnotenia 
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000 (Štátna ochrana prírody, 
2016). 
 
 
BII.  Priebeh a závery verejného prerokovania . 
 
     Obstarávateľ, Obec Hostovice, Hostovice 171, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom 
Čopákom,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov , v spolupráci s príslušným orgánom, Okresným úradom 
Snina, odborom starostlivosti o životné prostredie, zabezpečil verejné prerokovanie Správy 
o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom Územného plánu obce Hostovice 
a listom číslo Host-2020/067-S-032 zo dňa 16.6.2020  informoval dotknuté orgány o čase a 
mieste konania verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu 
„Územný plán obce Hostovice“. 
Informácia bola oznámená aj verejnosti a to zverejnením oznámenia o mieste a čase 
konania verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu na úradnej 
tabuli obce Hostovice a internetovej stránke obce Hostovice 
https://www.hostovice.sk/files/2020-06-17-102504-
Ozn__menie_o_verejnom_prerokovan__.pdf.  
 
Prerokovanie s dotknutými orgánmi a verejnosťou sa uskutočnilo dňa 02.07.2020 o 10:00 
hod. v zasadačke Obecného úradu Hostovice   
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu prebiehalo súčasne s 
verejným prerokovaním návrhu  územného plánu. 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 
Na verejnom prerokovaní bol vykonaný zástupcom spracovateľa Územného plánu obce 
Hostovice   Ing. arch. Vladimírom Ligusom, autorizovaným architektom SKA, odborný a 
vecný výklad ku spracovanému návrhu. Po výklade boli zúčastnení vyzvaní k tomu, aby sa 
vyjadrili k prerokovaným podkladom a to návrhu ÚPN obce a Mgr. Mariánom Budayom 
výkladom k Správe o hodnotení, prípadne mali možnosť požiadať o vysvetlenie nejasnosti. 
V deň verejného prerokovania s dotknutými orgánmi a s verejnosťou bolo k správe o 
hodnotení doručené jedno písomné stanovisko od Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Humennom listom číslo 20/00651 zo dňa 19.06.2020 
s nasledovným stanoviskom cit.:. „K predloženej správe o hodnotení strategického 
dokumentu „Územný plán obce Hostovice“ nie sú z hľadiska záujmov ochrany, podpory a 
rozvoja verejného zdravia ustanovených v zákone č. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonávacích 
predpisoch pripomienky.“  
Mgr. Marián Buday na základe pripomienky príslušného orgánu a konzultácie s oddelením 
EIA/SEA na ŠOP SR Banská Bystrica vypracuje doplnenie Správy o hodnotení 
o podrobnejšie posúdenie významnosti vplyvov  a projektov na územia NATURA 2000. 
Verejnosť neprejavila záujem o prerokovanie Správy o hodnotení a  nebola vznesená 
pripomienka.  
Neoddeliteľnou súčasťou tohto záznamu je prezenčná listina z verejného prerokovania s 
dotknutými orgánmi a prezenčná listina z verejného prerokovania s verejnosťou. 
 
Vyhotovili: 

https://www.hostovice.sk/files/2020-06-17-102504-Ozn__menie_o_verejnom_prerokovan__.pdf
https://www.hostovice.sk/files/2020-06-17-102504-Ozn__menie_o_verejnom_prerokovan__.pdf
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Za obstarávateľa - Obec Hostovice: Ing. Peter  Čopák – starosta obce 
 
Ing. arch. Vladimír Ligus, autorizovaný architekt SKA  
 
Za príslušný orgán  
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie : Ing. Jozef Kudravý 
 

 

C) Úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu 
na životné prostredie  vrátane ich vzájomného pôsobenia 

 
         Hodnotenie vplyvov strategického dokumentu  možno charakterizovať  následovne : 
 
         Obyvateľstvo    
         V návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú jasne stanovené územnopriestorové 
pravidla pre realizáciu nových aktivít zabezpečujúcich atraktívnosť prostredia pre domáce 
obyvateľstvo, návštevníkov, ako aj pre investorov . Územný plán  vymedzuje územia na 
hospodársky rast sídla, ako aj  územia na bývanie a oddych v súlade s nenarušením  
životných podmienok obyvateľstva. Sú to predovšetkým návrhy v oblasti bývania, 
dopravnej  infraštruktúry, rozvoja rekreačných služieb, a rekreačno-športových zariadení , 
taktiež návrhy na revitalizáciu urbanizovaného a krajinného prostredia. Určili sa zásady a 
podmienky pre ďalší ekonomický a sociálny rast sídla. Nenavrhujú sa také riešenia, ktoré 
by mali negatívne sociálno-ekonomické dopady. Hlavným pozitívom pre obyvateľstvo je 
plánovaná výstavba rodinných domov, dobudovanie občianskej vybavenosti a technického 
vybavenia územia, investície v oblasti rekreácie  a turizmu . Taktiež v ochrane zložiek 
životného prostredia, zlepšenia kvality verejnej zelene sú navrhnuté riešenia odstraňujúce 
negatívne vplyvy alebo zlepšujúce terajší stav. Na existujúcom a navrhovanom obytnom 
území a plôch občianskej vybavenosti sa navrhuje celý rad opatrení na revitalizáciu 
urbanizovaného prostredia.   
Spôsob umiestnenia urbanistických funkcií v území pozitívne  vplýva na obyvateľstvo.  
Návrh riešenia ÚPN obce Hostovice nenavrhuje také aktivity , ktoré by v sebe niesli 
zvýšené riziká ohrozenia zdravia obyvateľstva v obci , alebo narušovali pohodu a kvalitu 
života.    
Vplyv strategického dokumentu na obyvateľstvo možno hodnotiť ako v celku pozitívny 
s dosiahnutím vyššieho kultúrneho štandardu prostredia., a zvýšením možností 
pracovných príležitosti.   
 
       Vplyvy na horninové prostredie , nerastné suroviny , geodynamické javy 
a geomorfologické pomery   
        V k.ú. obce sa nenachádzajú dobývacie priestory nerastov a hornín , ani staré banské 
diela.  Nie sú tu prieskumné územia, ani vytýčené chránené ložiskové územia .  Nachádza 
sa tu ložisko nevyhradeného nerastu LNN Hostovice – ostatné suroviny (4426), evidované 
ŠGÚDŠ Bratislava. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika 
z geologického podložia. Riešené územie zo širšieho geografického hľadiska leží v zóne 
silnej náchylnosti na zosúvanie. V katastri obce sú evidované zosuvné územia tak, ako sú 
zobrazené v grafickej časti územného plánu. Z hľadiska rozvoja obce sú limitujúce najmä 
potenciálne zosuvné územia v doline Hostovického potoka a na svahoch vrchov 
Bukovinka, Hraby a Tlsté. Zhruba juhozápadná polovica riešeného katastrálneho územia 
sa nachádza v oblasti s intenzívnou výmoľovou eróziou. Pri zohľadnení vyššie uvedených 
faktorov v území sa nepredpokladajú ďalšie významné dopady vyplývajúce 
z navrhovaného funkčného a priestorového usporiadania a využívania územia.  
 
       Vplyvy na klimatické pomery 
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        Strategický dokument má nepriamy vplyv na klimatické resp. mikroklimatické pomery 
v území obce . Kľúčovým faktorom pre zvýšenie odolnosti urbanizovaného prostredia obce 
Hostovice proti dôsledkom klimatických zmien sú ekosystémovo založené prístupy 
k adaptácii. V strategickom dokumente sú riešené opatreniami v koncepcii tvorby zelene 
obce , revitalizácii vodných tokov, zadržiavaním vody v urbanizovanej a voľnej krajine, a 
zvyšovaním priepustnosti terénu v zastavanom území obce .     
     
        Vplyvy na ovzdušie  
         V riešenom území nie je v súčasnosti nijaký významný zdroj znečisťovania ovzdušia.  
Znečistenie ovzdušia je v súvislosti s dopravou a vykurovaním. Sídlo je plynofikované 
a zásobovanie teplom je na báze zemného plynu. Obec leží v oblasti, ktorú nezasahuje 
žiadny významnejší diaľkový ani lokálny zdroj znečistenia ovzdušia. Územný plán 
neobsahuje návrh prevádzok, alebo činností, ktoré by mohli významne negatívne ovplyvniť 
kvalitu ovzdušia. Pozitívny vplyv na čistotu ovzdušia v obci bude mať  uskutočnenie 
cestného obchvatu cesty II. triedy , čím sa odkloní tranzitná doprava mimo obec. 
Významný vplyv na ovzdušie z navrhovaných činností sa nepredpokladá. ÚPN-O 
Hostovice nenavrhuje konkrétne aktivity, ktoré by sa dali identifikovať ako veľké 
alebo stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.  Vzhľadom na charakter rozvoja obce , 
možno považovať úplnosti zistenia vplyvov strategického dokumentu na ovzdušie za 
postačujúce.  
 

        Vplyvy na vodné pomery   

        Na vodné pomery v katastrálnom území obce Hostovice budú mať vplyv najmä tieto v 
územnom pláne navrhované činnosti :   

-  úprava Hostovického potoka a jeho prítokov na prietok Q100 , resp. Q5 až Q20   

-  obnova malej vodnej nádrže – rybníka v lokalite Dobrovka  

- vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV bude mať pozitívny vplyv na čistotu 
povrchových a podzemných vôd v obci a v povodí pod obcou  

- realizácia vodozádržných opatrení v extraviláne ale aj v zastavanom území (vsakovacie 
studne, zachytávanie dažďovej vody do nádrží na úžitkovú vodu) zníži odtok z územia v 
období zrážok vrátane povodňových situácií a bude mať aj ekostabilizačný vplyv na 
súčasnú krajinu.  

      V územnom pláne nie sú navrhované opatrenia, ktoré by relevantným spôsobom menili 
odtokový režim alebo zásoby a kvalitu podzemných vôd. Vplyv strategického dokumentu 
na vodné pomery sídla je kladný . Protipovodňovými úpravami , vybudovaním kanalizačnej 
siete  sa prispeje k  ochrane podzemných a povrchových vôd.  

      
       Vplyvy na pôdu 
       Návrh územného plánu obce je riešený tak, že rozvojové aktivity sídla sa budú rozvíjať 
v zastavanom a priľahlom území. V strategickom dokumente je navrhovaná koncepcia 
územného rozvoja, ktorá si vyžaduje zodpovedajúci záber poľnohospodárskej pôdy. Sú to 
plochy v zastavanom území obce , alebo mimo neho. Pôdy sú nekontaminované relatívne 
čisté. Časť poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia bude vyňatá v súvislosti 
s plánovaným umiestnením plánovaných objektov v navrhovaných lokalitách určených na 
rozvoj.  Územný plán obce nenavrhuje žiadne rozvojové aktivity, ktoré by spôsobovali 
kontamináciu pôdy, alebo jej eróziu. Pri realizácii investičných zámerov k vyňatiu z PPF sú 
potrebne povolenia príslušného organu štátnej správy.  V ÚPN-O nie je navrhovaný záber 
lesného pôdneho fondu.    
 
       Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy  
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       Koncepcia rozvoja obce zahŕňa ochranu prírodných prvkov na území obce 
a zachovanie plôch nelesnej drevinovej vegetácie . Sú zachované všetky významné plochy 
zelene, predovšetkým krajinné prvky s biologickou a estetickou hodnotou. ÚPN obce 
Hostovice rešpektuje vzácne spoločenstva flóry,  prírodné biotopy a prvky ÚSES .  
V súvislosti so širším využitím územia navrhovaným v  ÚPN obce sa navrhujú 
ekostabilizačné opatrenia za účelom stabilizácie prírodného prostredia a zlepšenia 
prirodzených podmienok pre faunu a flóru.  
Podstatnejší vplyv môžu mať zámery budovania systému poldrov, budovanie lyžiarskeho 
areálu v prostredí lúčno-pasienkových ekosystémov. V čase budovania môžu byť 
narušené najmä pobytové a hniezdne možnosti niektorých chránených druhov vtákov 
(chrapkáč poľný, prepelica poľná a niektoré druhy spevavcov hniezdiacich v bylinnom 
poraste). Vybudovanie , alebo obnova vodnej nádrže v lokalite Dobrovka môže mať 
pozitívny vplyv na kvalitu a kvantitu biodiverzity. Prostredie vodnej nádrže môže prilákať 
niektoré druhy vodných a pri vode žijúcich vtákov.     
Vodozadržné sústavy na tokoch  je potrebné budovať tak, aby nespôsobovali 
neprekonateľné migračné bariéry.   
Pri návrhu rozvojových činností musia byť rešpektované lokality biotopov ohrozeného 
druhu horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle 
rodu Maculinea. 
       V samotnom riešení dokumentácie územného plánu obce pri rešpektovaní potrebných 
opatrení nemožno identifikovať konkrétne negatívne vplyvy na biotopy.        
 
       Vplyvy na krajinu  
       Navrhovaná urbanistická kompozícia vychádza z pôvodnej urbanistickej štruktúry 
obce, ktorú dopĺňa o nové prvky vo vzťahu k jeho priestorovému a funkčnému rozvoju. Je 
rešpektovaný historický pôdorys obce. Nepredpokladá sa výrazný vplyv na krajinu, keďže 
navrhované nové plochy sú vo väzbe na exitujúce typy plôch so zodpovedajúcim 
napojením na dopravnú a technickú infraštruktúru bez výrazných negatívnych vplyvov na 
krajinu a krajinný ráz. Plochy pre bývanie sú lokalizované tak, aby boli vytvorené 
podmienky pre kvalitné obytné prostredie. Návrh ÚPN-O využíva potenciál krajiny 
v primeranom rozsahu. Územný rozvoj obce je riešený formou kompaktného 
urbanizovaného celku a vychádza z existujúcej štruktúry a mierky zástavby obce 
a z konfigurácie terénu.  Základnou výtvarnou hodnotou prostredia je celkový urbanistický 
výraz vidieckeho sídla v prírodnom prostredí v širšom krajinnom priestore .  Málo výrazné 
vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny bude mať situovanie a výstavba nových športovo-
rekreačných areálov, vybudovanie, resp. obnova rybníka a vybudovanie poldrov. Určitý 
vplyv na krajinu bude mať umiestnenie vyhliadkových veží.  Návrh hmotovo – priestorovej 
štruktúry vychádza zo snahy o čo najcitlivejšie zakomponovanie nových funkcií do 
dlhoročne sa vyvíjajúcej zástavby obce , ako aj krajinného prostredia na novej kvalitatívnej 
úrovni. V navrhovanom riešení je posilnené zastúpenie harmonicky pôsobiacich krajinných 
prvkov. Zachováva sa zeleň v eróznych ryhách a je doplnená sprievodná zeleň pozdĺž  
účelových ciest a turistických trás.          

 
        Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma a ÚSES  
        V katastrálnom území Hostovice sa nachádzajú nasledovné územia sústavy Natura 
2000 : Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy (SKCHVU002), Chránené vtáčie územie 
Laborecká vrchovina (SKCHVU011), Územie európskeho významu Bukovské vrchy 
(SKUEV0229), Územie európskeho významu Hostovické lúky (SKUEV0386).  
 
Do CHVÚ Laborecká vrchovina  je v ÚPN-O  navrhované umiestnenie :  
-  Športovo-rekreačného areálu zimných športov , kde v jarnom až jesennom období budú 
lúčne ekosystémy využívané tak, ako doteraz . Predpokladá sa počas výstavby mierne 
negatívny vplyv . Po výstavbe a v zime počas prevádzky nulový.       
- Rekreačného areálu Dobrovka.  Prípadné stavby objektov znamenajú zmenšenie 
prírodnej plochy. Predpoklad mierne negatívneho až nulového vplyvu. 
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-  Obnovy rybníka Dobrovka . Predpokladá sa obsadzovanie nového biotopu vtáctvom, 
cicavcami a hmyzom , naviazanými na vodné prostredie. V prevádzke pozitívny vplyv. 
-   Vybudovanie poldrov na Hostovickom potoku a bezmennom toku sú pozitívne vplyvy 
pod podmienkou nenarušenia biokoridorov. 
-   Stavba turistických rozhľadní . Miesto je potrene vyberať tak , aby nedošlo k poškodeniu 
vzácnych chránených druhov a chránených druhov rastlín.  
-  Výstavba cestného obchvatu cesty II. triedy západne od obce Hostovice. Predmetná 
stavba môže mať negatívny vplyv na lokality s výskytom horca pľúcneho (Gentiana 
pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle rodu Maculinea.     
-   Zriadenie okružnej turistickej trasy hrebeňmi okolo obce a popri PR Hostovické lúky. 
V súvislosti so zvýšeným počtom turistov v hniezdnom období je zámer  mierne negatívny. 
     Zámery týkajúce sa inžinierskych sietí a rozšírenia obytnej zóny, resp. zastavaného 
územia obce v jej okrajových častiach nenarušia integritu územia NATURA 2000.    
 
Do CHVÚ Bukovské vrchy a ÚEV Bukovské vrchy je v ÚPN-O navrhované : 
- Stavba turistickej rozhľadne Skory a zriadenie turistickej trasy od rozhľadne Skory na 
hrebeň Bukovských vrchov.  Podľa stupnice významnosti vplyvov je pri dodržaní 
podmienok (načasovania prác mimo obdobia hniezdenia a výchovy mláďat) nulový. 
 
Do CHVÚ Laborecká vrchovina, CHVÚ Bukovské vrchy, ÚEV Bukovské vrchy v jednom 
bloku je v ÚPN-O navrhované : 
-  Úpravy tokov vodozádržnými metódami (prahy, kaskády, prehrádzky). V krajine 
pozitívnym prvkom , ak nebudú vytvárať bariérový efekt na toku.    
     Zámery týkajúce sa zriadenia hlavnej turistickej trasy od cintorína z 1.svetovej vojny 
a zriadenia cyklotrás po existujúcich komunikáciách a budovanie , resp. údržba a úpravy 
hlavných účeloch ciest sú pri dodržaní podmienok (načasovanie prác mimo obdobia 
hniezdenia a výchovy mláďat) hodnotené ako vplyv nulový.  
     Situovanie účelovej cesty do PR Udava sa neodporúča z dôvodu ochrany prírodného 
prostredia, prameniska Udavy a ochrany druhov európskeho a národného významu.   
 
       Z národnej siete chránených území sa severovýchodná časť katastrálneho územia 
obce nachádza vo vlastnom území Národného parku Poloniny, kde platí 3. stupeň ochrany 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Severozápadná časť katastrálneho územia je súčasťou 
Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. Z maloplošných chránených území sa v katastrálnom území obce 
Hostovice nachádzajú PR Hostovické lúky a PR Udava, kde platí 4. stupeň ochrany podľa 
zákona č. 543/2002 Z.z. PR Udava spolu s navrhovanou prírodnou rezerváciou PR 
Rydošová tvoria komponent Udava ako navrhovanú súčasť lokality svetového prírodného 
dedičstva Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Do 
katastrálneho územia obce Hostovice zasahuje jeho jadrová zóna a širšia nárazníková 
zóna B2 .   Do maloplošných chránených území v rámci navrhovaných rozvojových aktivít 
ÚPD sa zasahovať nebude. Údržba , dobudovanie turistických trás, účelových ciest, 
cyklotrás, chodníkov v NP Poloniny a CHKO Východné Karpaty sa plánuje  po existujúcich 
komunikáciách a malo by byť v predprojektovej a projektovej etape predmetom 
prejednania s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP v súčinnosti s OÚ v Snine , 
odborom starostlivosti o ŽP.       
V rámci ÚSES-u  (Územného systému ekologickej stability) do predmetného územia 
zasahuje : 

 Biocentrum provincionálneho významu Poloniny  

 Nadregionálne biocentrum (NRBc) Udava 

 Nadregionálne biocentrum (NRBc) Bukovské vrchy  

 Nadregionálny biokoridor (NRBk) Nízke Beskydy 

 Regionálny biokoridor (RBk) Cirocha s prítokom Pčolinka 

 Regionálne biocentrum (RBc) Strop 
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 Regionálne biocentrum (RBc) Hlboké 

 Regionálny biokoridor (RBk) Udava  
 
Na tieto prvky ÚSES nadregionálnej a regionálnej úrovni nadväzujú miestne prvky ÚSES . 
Sú to prevažne miestne biokoridory hydricko-terestrické.  
Ďalšími významnými prvkami ekologickej stability sú porasty rozptýlenej mimo lesnej 
zelene, najmä v okolí ciest, vodných tokov a terénnych strží. 
Plánovanými rozvojovými činnosťami budú čiastočne zasiahnuté niektoré prvky ÚSES-ú 
najmä lokálne miestneho významu. Priamy vplyv vyplývajúci zo zámerov návrhu ÚPN 
nezasiahne RBk Udava, a RBk Cirocha s prítokom Pčolinka. Ostatné prvky ÚSES budú 
plánovanými zámermi ÚPD dotknuté v takej miere ako chránené územia národnej 
a európskej sústavy prekrývajúce sa s prvkami ÚSES. Návrh územného plánu obce 
využíva existujúce biocentrá a biokoridory na lokálnej úrovni a dopĺňa ich o interakčné 
prvky miestneho významu , čím sa vytvárajú podmienky pre zabezpečenie priestorovej 
ekologickej stability a tým aj zachovanie pestrosti podmienok a foriem života. Za týmto 
účelom sa plánuje najmä druhovo vhodné  doplnenie miestnych biokoridorov .  
V návrhu funkčných plôch rozvoja obce sú rešpektované ochranné pásma, ktoré do 
katastrálneho územia obce zasahujú. 
Vzhľadom na charakter rozvoja obce , možno považovať úplnosť zistenia vplyvov 
strategického dokumentu na chránené územia a ÚSES za postačujúci. 
 
        Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská 
        V riešenom území sa z hľadiska návrhu územného plánu neočakávajú.  
V návrhu ÚPN-O je zohľadnená a rešpektovaná ochrana pamiatok a známych nálezísk .  
 
         Úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu a ich 
vzájomného pôsobenia sú dostatočné a z hľadiska ďalšej činnosti, vzhľadom na charakter 
rozvoja územia nie je potrebné ich prehlbovať.   
 
 
D)  Použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií . 
 
         V procese hodnotenia vplyvov sa vychádzalo zo známych publikovaných informácií 
o území, vrátane dokumentácií environmentálnych ,ďalej z informácií , ktoré sú 
vlastníctvom príslušných odborných organizácií z konzultácií , ich akceptovania 
a vzájomného zosúladenia a zosúladenia s platnými právnymi predpismi.  
Na základe týchto podkladov boli formulované údaje o vstupoch a výstupoch na území 
v rozsahu ktorého je riešený Návrh ÚPN-O Hostovice a súvisiace charakteristiky 
a hodnotenia vplyvov na ŽP. Vzhľadom na plánované rozvojové činnosti na území 
a charakter rozvojových aktivít , ktoré by v ukazovateľoch ochrany životného prostredia 
v riešenom území nemali  zhoršovať stav zložiek životného prostredia je úplnosť vstupných 
informácii postačujúca.  
 
 
E) Varianty riešenia strategického dokumentu . 
 
        Listom č. : OU-SV-OSZP-2020/000382-011-JK Sk zo dňa 13.05.2020 Okresný úrad 
Snina , odbor starostlivosti o ŽP v rozsahu hodnotenia určil , že strategický dokument 
nebude obsahovať variantné riešenia v súlade s ustanoveniami zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pre potreby posudzovania 
variantov sa bude porovnávať návrh a nulový variant ( stav, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaný strategický dokument neprijal) .     
Návrh ÚPN obce Hostovice je spracovaný invariantne podľa §22 stavebného zákona.  
Nulový variant predstavuje súčasný stav využitia riešeného územia – katastrálneho územia 
obce Hostovice v rozsahu jeho zastavanej a nezastavanej časti.  
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Porovnaním nulového variantu a návrhu sa dá konštatovať, že predložený strategický 
dokument je výhodnejší predovšetkým pre obyvateľstvo sídla. Z hľadiska ochrany prírody –
chránených území Natura 2000 , európsky a národne významných biotopov, chránených 
druhov a ich biotopov je výhodnejší variant „nulový “ .  
 
 
F) Návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov 
strategického dokumentu . 
 
        Podľa predložených stanovísk k správe o hodnotení strategického dokumentu  
dotknutými orgánmi je potrebne rešpektovať predchádzajúce stanoviska a podmienky  
k návrhu Územného plánu obce Hostovice .   
Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku 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 pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku sa neodporúča. 
V prípade realizácie takýchto lokalít  je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu 
možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy.   
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 MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.  
Všetky stavby/aktivity, ktoré zostanú súčasťou schváleného ÚPN a sú situované do 
chránených území európskej siete (NATURA 2000) , musia byť ešte pred vydaním 
územného rozhodnutia alebo povolenia na ich výstavbu posúdené postupom podľa § 28 
zákona OPaK (posúdenie miery ich vplyvu na predmet ochrany lokalít NATURA 2000) 
a o toto posúdenie musí požiadať investor stavby na orgáne ochrany prírody a krajiny 
v prípade, že stavba/aktivita priamo nepodlieha zisťovaciemu konaniu , alebo 
posudzovaniu podľa zákona EIA.    
Ďalšie opatrenia : 
a,   preventívne  :  
-  vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je 
potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. Evidované zosuvné 
územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods.4 písm. o) 
Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii 
 - umiestnenie kompostoviska a zberného dvora z dôvodu eliminácie mimoriadneho 
zhoršenia kvality povrchových a podzemných vôd situovať mimo záplavové územie  
-  navrhované Turisticko-edukačné centrum umiestniť mimo záplavové územie Udavy 
- zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 
opatrení 
-  protipovodňovými opatreniami rešpektovať prvky kostry ÚSES 
- zabezpečovať pri nakladaní s odpadom plnenie aktuálneho programu odpadového 
hospodárstva obce Hostovice  
- vypracovať prognózu vývoja odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou 
pre jednotlivé oblasti : komunálnu, poľnohospodárstvo, podnikateľské aktivity   
b,  eliminačné  :  
- zachovať , prípadne doplniť brehové porasty potokov zabezpečujúce zamedzeniu 
prehrievania vodných tokov a tým znižovaniu obsahu kyslíka a samočistiacich schopností 
tokov     
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-  brehové porasty a sprievodnú vegetáciu vodných tokov riešiť po dohode so správcom 
vodných tokov , pričom je nevyhnutné zohľadňovať oprávnené požiadavky územne 
príslušnej organizácie ŠOP SR a správcu vodného toku   
- zabezpečiť ochranu odvodňovacích systémov , ktoré môžu byť vybudované na časti 
poľnohospodárskej pôdy  

-  uskutočniť opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín a drevín 
-  zabezpečiť  ochranu hniezdísk vtáctva  
-  chrániť poľnohospodársku pôdu pred eróziou realizáciou ochranných opatrení  
-  zvyšovať podiel spracovania a využitia biologicky rozložiteľných odpadov  
c,  kompenzačné : 
-  v prípade potreby zabratia zelene pre urbanistické doriešenie priestoru v zastavanom 
území zabezpečiť adekvátnu náhradnú výsadbu zelene . 
 
 
G )   Záver  
 
        Predložená správa o hodnotení spĺňa požiadavky v zmysle Zákona NR SR č.  
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov .  Správa o hodnotení predmetnej územnoplánovacej dokumentácie preukázala 
,že ÚPN-O Hostovice – Návrh je v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti a humánno-
environmentálnej únosnosti. Negatívne vplyvy sú eliminované, resp. je ich možné 
obmedziť v zmysle navrhovaných opatrení .     
 
       Odporúčam vydať kladné stanovisko príslušného orgánu k správe o hodnotení 
strategického dokumentu so stanovením podmienok a opatrení na vylúčenie alebo 
zníženie negatívnych vplyvov navrhovaného strategického dokumentu v zmysle nižšie 
uvedeného návrhu záverečného stanoviska .  
 
 
 
 
Tovarné ,  10.07.2020 
 
 
 
Posudok spracoval  :                                                                   Ing. Pavol Gurbaľ  
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NÁVRH  ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA 

 
 

 
I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI  
  
1. Názov     
    Obec Hostovice   
 
2. Identifikačné číslo  
    Obec Hostovice : 00322971 
 
3. Adresa sídla  
    Obec Hostovice , Hostovice 171 , 067 35 Pčoliné  
      
4. Meno, priezvisko, adresa , telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného     
zástupcu obstarávateľa   
    Ing. Peter Čopák , starosta, Obecný úrad Hostovice, Hostovice 171 , 067 35 Pčoliné,  
tel.č. 057/788 0118 , 0901 712 593  , e-mail : sekretariat@hostovice.sk     
         

 
 

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  
  
1. Názov  

Územný plán obce Hostovice   
 
2. Charakter  

Strategický dokument s miestnym dosahom – územnoplánovacia dokumentácia obce 
do 2 000 obyvateľov   

 
3. Hlavné ciele  
     Spracovanie územného plánu obce Hostovice obstarala obec Hostovice ako príslušný 
územnoplánovací orgán v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel. Cieľom spracovania ÚPN 
je vypracovať a schváliť základnú koncepciu rozvoja obce a získať územnoplánovací 
nástroj, ktorý bude slúžiť na riadenie a koordináciu rozvoja obce v súlade s §1, §2, §8, §11, 
§17 a §18 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších noviel.    Hlavným cieľom spracovania nového územného plánu 
obce je vypracovať územný plán na celé súčasné administratívne územie obce v nových 
spoločensko-ekonomických podmienkach so zohľadnením potrieb obyvateľov, potenciálu 
územia a záujmov ochrany prírody.  Do územného plánu sú zapracované investičné 
zámery Programu rozvoja obce Hostovice.  
 
4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu  
     Územný plán je v súlade s §11 odst.4 stavebného zákona spracovaný ako územný plán 
obce. Na základe Prieskumov a rozborov z roku 2016 bolo spracované Zadanie pre 
vypracovanie územného plánu obce, ktoré bolo schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva č. 3 zo dňa 26.2.2017. Návrh územného plánu bol spracovaný v súlade s 
uvedeným zadaním. Konečný návrh územného plánu bude spracovaný po vyhodnotení 
pripomienok z prerokovania návrhu územného plánu. 
Územný plán obce je spracovaný v rozsahu administratívneho územia obce. Pre riešenú 
obec je riešeným územím katastrálne územie obce Hostovice okres Snina . Samotné 
riešenie územného plánu je v grafickej časti zobrazené vo dvoch úrovniach. Celé riešené 
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územie je riešené v hlavnom výkrese návrhu rozvoja územia obce v mierke 1:5000.Vlastné 
zastavané územie obce je zobrazené v podrobnejších výkresoch v mierke 1:2000. Tvorí ho 
súčasne zastavané územie obce rozšírené o plochy navrhovanej výstavby, t.j. všetky 
existujúce a navrhované funkčné plochy priamo súvisiace so stavbami pre bývanie, 
občiansku a technickú vybavenosť, rekreáciu a výrobu v samotnej obci. Rozsah 
navrhnutého zastavaného územia je 38,3 ha. 
 
Obsah strategického dokumentu :  
 
A. Textová časť 
 
I.    Základné údaje 
II.   Riešenie územného plánu 
III.  Návrh záväznej časti 
 
B. Výkresová časť 
 
1. Širšie vzťahy 1:50 000 
2. Komplexný urbanistický návrh riešeného územia obce 1:5000 
3. Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia obce 1:2000 
4. Návrh dopravy 1:5000 
5. Návrh vodného hospodárstva 1:5000 
6. Návrh energetiky 1:5000 
7. Ochrana prírody a tvorba krajiny 1:5000 
8. Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby  1:8000 
 
 
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom  
 
Riešenie územného plánu obce Hostovice nadväzuje na tieto strategické dokumenty : 
 
A, Strategické dokumenty na regionálnej úrovni 
-  nadradená ÚPD – ÚPN VÚC Prešovského kraja                                   
-  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja 
-  Územná prognóza Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja   
  
B, Strategické dokumenty a politiky na lokálnej úrovni 
-  Prieskumy a rozbory pre ÚPN-O  Hostovice    

-  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hostovice na obdobie 2015 – 2022  
    
 
 
III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA  
 
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania  
 
-   Oznámenie o strategickom dokumente : marec 2020 
-   Rozsah hodnotenia : máj 2020    
-   Územný plán obce Hostovice – Návrh : február 2020 
-   Správa o hodnotení : jún 2020 
-   Posudok a návrh záverečného stanoviska : júl 2020 
         
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie  

 
   Obecné zastupiteľstvo obce Hostovice  
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3. Druh schvaľovacieho dokumentu  
 
-  Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení  Územného plánu obce Hostovice    
-  Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  
   Územného plánu obce Hostovice.  
           
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu  
 
    Na vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu sa podieľali  : 
    Spracovateľ správy : Mgr. Marián Buday. 
                                                   
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu  
 
      Na základe správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznamy 
z verejného prerokovania a stanovísk podľa § 12 ods.1 a 2 zákona určil OÚ Snina, odbor 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 13 zákona (list č. OU-SV-OSZP-2020/000382-
024-JK zo dňa 2.07.2020)  Ing. Pavla  Gurbaľa , odborne spôsobilú osobu zapísanú v 
zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z. z.  o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie 
vplyvov činností na životné prostredie pod č. 374/2005-OPV  za spracovateľa  odborného 
posudku k predmetnému strategickému dokumentu .  

      Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná v mesiaci jún 2020. 
Bola spracovaná podľa prílohy č. 5 zákona . Na požadovanej úrovni sú vypracované body 
charakterizujúce súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.  Sú opísané zložky 
životného prostredia v riešenom území ,  významné biotopy a ekologicky významné prvky. 
Je poukázané na súčasné hospodárske aktivity v súvislosti s plánovanými možnosťami ich 
rozvoja. Návrh riešenia ÚPN-O je spracovaný jednovariantne. Vecne je poukázané na 
vplyvy návrhu ÚPN-O na jednotlivé zložky životného prostredia. Sú zhodnotené súčasné 
environmentálne problémy , ktoré navrhovaný územný plán bude riešiť . Vzhľadom na  
rozvoj sídla , ktorý je do značnej miery plánovaný aj do voľnej krajiny je správa s doplnkom 
spracovaná rozsiahle , kde sú pomenované všetky rozvojové zámery a vyhodnotené ich 
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. V návrhu územného plánu je výstavba 
rodinných domov , rozvoj občianskej vybavenosti a športovo-rekreačných zariadení , 
výstavba verejného vodovodu a kanalizácie , kompostoviska, turistických trás a chodníkov 
, a celková revitalizácia a rozvoj urbanizovaného a krajinného prostredia. Správa 
o hodnotení  vecne  vystihuje  plánované rozvojové aktivity , ktoré zlepšia stav životného 
prostredia obyvateľstva sídla , a rešpektujú štruktúru krajiny a chránené územia. Správa 
obsahuje potrebné údaje ohľadom riešenia dopravy , vybudovania turistických trás 
a protipovodňových opatrení.  Na požadovanej úrovni sú zhodnotené jednotlivé zámery 
návrhu územného plánu Hostovice, ktoré potenciálne majú alebo môžu mať vplyv na 
chránené územia. Na str. 38 je omylom uvedená CHKO Laborecká vrchovina , má byť 
CHKO Východné Karpaty . Podobne na str.39 a 41 je omylom uvedená CHKO Laborecká 
vrchovina a ÚEV Laborecká vrchovina. Celkove aj v súvislosti s prílohou – doplnkom 
k Správe o hodnotení SD „Územný plán obce Hostovice“ sa dá konštatovať , že vplyvy 
navrhovaných aktivít na biotopy chránených území  národnej aj európskej siete sú 
v správe o hodnotení vyhodnotené dostatočne a  v podstate vystihujú problematiku 
rešpektovania prírodných daností riešeného územia. Vecne sa poukazuje na 
predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, dlhodobé alebo trvalé.  
Realizáciou rozvojových zámerov dôjde k dobudovaniu technickej aj environmentálnej 
infraštruktúry , ktorá v určitej miere zlepší stav existujúcich lokalít a prispeje k rozvoju 
nových. Je poukázané na významné krajinné prvky s biologickou a estetickou hodnotou 
a sú navrhnuté opatrenia pre zachovanie ekologickej stability. V obci Hostovice nie sú 
navrhované žiadne významnejšie zdroje znečistenia zložiek životného prostredia. Celkovo 
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možno charakterizovať , že dostupnosť informácii aj v súvislosti s doplnením správy je 
vzhľadom na charakter sídla a jeho rozvoja postačujúca a sú známe okolnosti pre 
odporúčanie  ÚPN obce Hostovice.    

       Správa o hodnotení je spracovaná úmerne súčasnému stupňu poznania.  Je doplnená 
a vyhodnotená spracovateľom správy o hodnotení 12.07.2020 v súvislosti so záväzným 
stanoviskom k SOH SD  , list MŽP SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 
č.7321/2020-6.3. zo dňa 7.07.2020.       

      Celkove je možné konštatovať, že predmetná správa bola predložená kompletne 
v zmysle požadovaného rozsahu .  
 
 
 6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie. 
 
       K správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Hostovice – Návrh 
“  boli doručené nasledovné stanoviská  :           
 
Stanoviska bez pripomienok :  
 
6.1.Okresný úrad Snina – odbor starostlivosti o životné prostredie  (list č.OU-SV-
OSZP-2020/000530-002-AL zo dňa 16.06.2020) 
- z hľadiska odpadového hospodárstva nemá k predloženej správe o hodnotení SD 
pripomienky. 
 
6.2.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom ( list č.20/00651 
zo dňa 19.06.2020) 
 - v stanovisku k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán 
obce Hostovice“ nemá z hľadiska záujmov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia 
ustanovených v zákone č.355/2007 Z.z.  a v jeho vykonávacích predpisoch pripomienky.  
 
6.3.Obec Stakčín  (list č.228/2020 zo dňa 6.07.2020) 
- nemá žiadne námietky ako dotknutá obec k správe o hodnotení SD.  
 
6.4.Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č.KPUPO-2020/12487-2/51322/Jur zo dňa 
3.07.2020) 
- v záväznom stanovisku súhlasí s predloženou správou o hodnotení strategického 
dokumentu bez pripomienok, keďže strategický dokument zohľadňuje ochranu 
pamiatkového fondu.  
 
6.5.SVP š.p.  – OZ Košice (list č.CS SVP OZ KE 3353/2020/2 zo dňa 29.06.2020) 
- k predkladanej Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce 
Hostovice“ nemá pripomienky. K Návrhu ÚPN obce Hostovice sa SVP š.p. vyjadril listom 
číslo CS SVP OZ KE 2284/2020/4 zo dňa 14.05.2020, kde sú uvedené požiadavky, na 
ktorých  trvá v plnom rozsahu.  
 
6.6.PSK – Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia (list 
č.06528/2020/DUPaZP-2 zo dňa 6.07.2020) 
- ako dotknutý orgán berie na vedomie správu o hodnotení strategického dokumentu 
a nemá k nej pripomienky.  
 
Stanoviska s pripomienkami : 
 
6.7. MŽP SR  , Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (list č.7321/2020-6.3  zo 
dňa 7.07.2020) 
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- v záväznom stanovisku k správe o hodnotení strategického dokumentu má nasledovné 
pripomienky :  

 Obsah a štruktúra správy o hodnotení strategického dokumentu nie je vypracovaná 
v súlade s prílohou č. 5 k zákonu o posudzovaní vplyvov, nakoľko kap. C.V 
Porovnanie variantov neobsahuje časť 1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich 
dôležitosti na výber optimálneho variantu. Nie je preto známe, z akých kritérií 
vychádza konštatovanie, že „Navrhovaný územný plán je výhodnejší, pretože rieši 
existujúce alebo potenciálne environmentálne problémy s cieľom eliminovať 
negatívne vplyvy na životné prostredie obce, vrátane jej obyvateľov a ich zdravia. “ 

 V kap. B.I.1 Pôda –záber pôdy celkom, z toho zastavané územie, (ha, 
poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber, 
nebol vyhodnotený záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 Kap. B.I.2. Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, 
povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie a B.I.4. Energetické zdroje – druh, spotreba 
(Zásobovanie elektrickou energiou) neobsahujú opis rozvojových aktivít uvedených 
v ÚPN-O (stavby technickej infraštruktúry). 

 V kap. C.II.8 nie sú uvedené prvky RÚSES: RBc Strop, RBk Gazdoráň-
Stavevenec-Závozy a RBk Cirocha s prítokom Pčolinka. 

 V kap. C.III.2 veta „Do priestorov lokalít s aktívnymi a potenciálnymi zosuvmi 
aktivity navrhované v územnom pláne nie sú umiestňované.“ Toto konštatovanie je 
rozpore s v kap. C.II.1 Geodynamické javy (zosuvy, seizmicita, erózia),v ktorej je 
uvedená veta „Riešené územie zo širšieho geografického hľadiska leží v zóne silnej 
náchylnosti na zosúvanie“ a v ďalšom odseku je uvedené „Územia 
zaregistrovaných zosuvov sú nestabilné územia so stredným až vysokým stupňom 
náchylnosti k aktivácii svahových pohybov. Môžu iniciovať prípadný vznik ďalších. 
Z toho dôvodu sú zosuvné územia citlivé až veľmi citlivé na negatívne 
antropogénne zásahy. “  

 V kap. C.III.14 text v poznámke zhotoviteľa SOH „návrh územného plánu 
rešpektuje prírodné danosti riešeného územia, vyjadrené o.i. aj v potrebe chrániť 
druhy a chránené územia všetkých typov v území“ nezodpovedá skutočnosti. 
Predovšetkým návrh trasy cesty II. triedy nerešpektuje lokality s výskytom horca 
pľúcneho (Gentiana pneumonanthe), ohrozený druh (EN), ktorý je hostiteľskou 
rastlinou pre motýle rodu Maculinea. 

 V prípade navrhovanej cesty II. triedy požadujeme, aby bola v záverečnom 
stanovisku uvedená podmienka, že v rámci procesu EIA pre cestu II. triedy je 
potrebné navrhnúť také trasovanie a technické riešenie, ktorým by nedošlo k 
zničeniu biotopov výskytom ohrozeného druhu horca pľúcneho (Gentiana 
pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle rodu Maculinea.  

 Hodnotenie vplyvov územnoplánovacej dokumentácie nebolo konzultované so 
Správou NP Poloniny, tak ako je uvedené v kap. C.VI. 

 
 
      Zo špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia nebola splnená požiadavka 2.2.1. Pri 
príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického 
dokumentu brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu. 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 
biodiverzity a krajiny záväzným stanoviskom k oznámeniu listom č. 7321/2020-6.3 zo dňa 
14.05.2020, ako aj pripomienkami k rozsahu hodnotenia listom č. 7321/2020-6.3 zo dňa 
19.05.2020 požadovalo vypracovať primerané posúdenie podľa Metodiky hodnotenia 
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000 (Štátna ochrana prírody, 
2016). 
      Na základe zistených nedostatkov žiadame o dopracovanie správy o hodnotení 
strategického dokumentu, podľa vyššie uvedených pripomienok. Upozorňujeme na potrebu 
dodržania § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. V zmysle § 28 ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z. 



 22 

akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo 
v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie európskej sústavy chránených 
území významný vplyv, nie je možné podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov 
schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť (ďalej len „schváliť alebo povoliť “), ak nebol predmetom 
primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy chránených území z 
hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „primerané hodnotenie vplyvov“) a nebolo 
preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov 
jeho ochrany. 
      V zmysle § 28 ods. 8) zákona č. 543/2002 Z. z. uvádzame, že nemožno vylúčiť 
pravdepodobnosť významného vplyvu predmetného strategického dokumentu (Územný 
plán obce Hostovice) na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, a 
preto požadujeme dopracovať primerané posúdenie podľa Metodiky hodnotenia 
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000 (Štátna ochrana prírody, 
2016). 
 
Vyhodnotenie  : 
-  bola doplnená kapitola C.V. Porovnanie variantov, časť 1. Tvorba súboru kritérií 
a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu .  Zvolila sa porovnávacia metóda 
hodnotenia výhodnosti deklarovaného variantu v návrhu územného plánu a „nulového“ 
variantu podľa schémy „výhodnejší “ –  „indiferentný “ –  „nevýhodný “  v sledovaných 
tematických oblastiach vplyvov. Indiferentný výsledok znamená, že zásahy do životného, 
resp. prírodného prostredia v súvislosti s návrhom ÚPD sú nepodstatné a skôr sa 
prikláňajú v prospech variantu ÚPN.  Podľa uvedenej metódy hodnotenia v bodovom 
porovnaní variantu deklarovaného v návrhu územného plánu s „nulovým“ variantom, návrh 
(variant) ÚPN dosiahol 5 bodov, „nulový“ variant 4 body a indiferentnému výsledku (s 
príklonom k variantu ÚPN) boli priradené 2 body.       
       V doplnenej správe je uvedené , že záber PPF je vyhodnotený v rámci návrhu 
územného plánu v samostatnej prílohe. Ďalej je v doplnenej správe celkový navrhovaný  
záber poľnohospodárskej pôdy. V k.ú. Hostovice sú pôdy zaradené do 5. – 9. skupiny 
BPEJ. Navrhovaný záber sa týka pôd BPEJ 5-9. kvalitatívnej skupiny pôd v rozsahu 10,23 
ha, z čoho je 3,52 ha pôdy 5-7.   
       Sú doplnené vodné zdroje s akumuláciou vody vo vodojeme . Kanalizácia v obci je 
navrhovaná len pre splaškové vody. Dažďové vody sú a budú odvádzané povrchovo 
sústavou odvodňovacích rigolov a priekop do miestneho toku (Hostovický potok). Systém 
odvádzania vôd musí byť doplnený o také prvky , aby vznikol ucelený systém 
hospodárenia s vodou. Ďalej je doplnená kap. B.14. Energetické zdroje .   
       Je doplnené RBc Strop , RBk Gazdoráň-Stavenec-Závozy nezasahuje do k.ú. obce 
Hostovice. RBk Cirocha s prítokom Pčolinka zasahuje okrajovo do predmetného k.ú. 
       Podľa vyhodnotenia pripomienok spracovateľa správy, ÚPN do priestorov 
s geodynamickými  javmi nezasahuje. Je potrebné evidované zosuvné územia vymedziť 
ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods.4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR 
č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. Orgány územného plánovania sú podľa § 
20 ods.1 zákona č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie 
zohľadniť výsledky geologických prác. Údaje a informácie sú dostupné na webových 
stránkach o zaregistrovaných  svahových deformáciách : 
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas-st-sv,   
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ , a http://apl.geology.sk/atlassd/ . 
      Ohľadom  návrhu obchvatu (cesta II. triedy) je v rámci procesu posudzovania vplyvov 
činnosti na životné prostredie (EIA)  potrebné v súlade so stanoviskom príslušného orgánu 
ochrany prírody (ŠOP SR)  navrhnúť také trasovanie a technické riešenie , ktorým by 
nedošlo k zničeniu biotopov s výskytom ohrozeného druhu horca pľúcneho (Gentiana 
pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle rodu Maculinea. Podľa 
vyhodnotenia pripomienok spracovateľa správy o hodnotení je z mapového podkladu  

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas-st-sv
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/
http://apl.geology.sk/atlassd/
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poskytnutého Správou CHKO Východné Karpaty zrejmé , že predmetná lokalita sa 
nachádza v lúčnom ekosystéme medzi navrhovaným obchvatom a lesom RBc Strop.     
       Podrobnejšie konzultácie so Správou NP Poloniny neprebehli , ale v rámci konzultácie 
boli zo strany Správy NP a tiež zo strany Správy CHKO Východné Karpaty poskytnuté 
príslušné mapové podklady .  
       Na základe záverov z verejného prerokovania správy a SD zo dňa  2.07.2020 bola 
vypracovaná spracovateľom správy 5.07.2020 príloha, v ktorej sa v krátkosti posudzujú 
vplyvy zámerov ÚPD na územia sústavy Natura 2000.  
       Pripomienky MŽP SR , Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny boli zapracované 
dňa 12.07.2020 do správy o hodnotení.     
 
 
7.  Verejné prerokovanie a jeho závery . 

 
     Obstarávateľ, Obec Hostovice, Hostovice 171, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom 
Čopákom,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov , v spolupráci s príslušným orgánom, Okresným úradom 
Snina, odborom starostlivosti o životné prostredie, zabezpečil verejné prerokovanie Správy 
o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom Územného plánu obce Hostovice 
a listom číslo Host-2020/067-S-032 zo dňa 16.6.2020  informoval dotknuté orgány o čase a 
mieste konania verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu 
„Územný plán obce Hostovice“. 
Informácia bola oznámená aj verejnosti a to zverejnením oznámenia o mieste a čase 
konania verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu na úradnej 
tabuli obce Hostovice a internetovej stránke obce Hostovice 
https://www.hostovice.sk/files/2020-06-17-102504-
Ozn__menie_o_verejnom_prerokovan__.pdf.  
 
Prerokovanie s dotknutými orgánmi a verejnosťou sa uskutočnilo dňa 02.07.2020 o 10:00 
hod. v zasadačke Obecného úradu Hostovice   
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu prebiehalo súčasne s 
verejným prerokovaním návrhu  územného plánu. 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 
 
Na verejnom prerokovaní bol vykonaný zástupcom spracovateľa Územného plánu obce 
Hostovice   Ing. arch. Vladimírom Ligusom, autorizovaným architektom SKA, odborný a 
vecný výklad ku spracovanému návrhu. Po výklade boli zúčastnení vyzvaní k tomu, aby sa 
vyjadrili k prerokovaným podkladom a to návrhu ÚPN obce a Mgr. Mariánom Budayom 
výkladom k Správe o hodnotení, prípadne mali možnosť požiadať o vysvetlenie nejasnosti. 
V deň verejného prerokovania s dotknutými orgánmi a s verejnosťou bolo k správe o 
hodnotení doručené jedno písomné stanovisko od Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Humennom listom číslo 20/00651 zo dňa 19.06.2020 
s nasledovným stanoviskom cit.:. „K predloženej správe o hodnotení strategického 
dokumentu „Územný plán obce Hostovice“ nie sú z hľadiska záujmov ochrany, podpory a 
rozvoja verejného zdravia ustanovených v zákone č. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonávacích 
predpisoch pripomienky.“  
Mgr. Marián Buday na základe pripomienky príslušného orgánu a konzultácie s oddelením 
EIA/SEA na ŠOP SR Banská Bystrica vypracuje doplnenie Správy o hodnotení 
o podrobnejšie posúdenie významnosti vplyvov  a projektov na územia NATURA 2000. 
Verejnosť neprejavila záujem o prerokovanie Správy o hodnotení a  nebola vznesená 
pripomienka.  
Neoddeliteľnou súčasťou tohto záznamu je prezenčná listina z verejného prerokovania s 
dotknutými orgánmi a prezenčná listina z verejného prerokovania s verejnosťou. 

https://www.hostovice.sk/files/2020-06-17-102504-Ozn__menie_o_verejnom_prerokovan__.pdf
https://www.hostovice.sk/files/2020-06-17-102504-Ozn__menie_o_verejnom_prerokovan__.pdf
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Vyhotovili: 
Za obstarávateľa - Obec Hostovice: Ing. Peter  Čopák – starosta obce 
 
Ing. arch. Vladimír Ligus, autorizovaný architekt SKA  
 
Za príslušný orgán  
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie : Ing. Jozef Kudravý . 
 
 
Vyhodnotenie : 

Podľa predložených dokumentov a dostupných informácií boli dodržané zákonom 
požadované lehoty o informovaní verejnosti a dotknutých orgánov štátnej správy 
participujúcich na jednotlivých krokoch v procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie  posudzovaného predmetného strategického dokumentu (oznámenie, správa 
o hodnotení, návrh). Dotknutá verejnosť mala možnosť v zákonom stanovených lehotách 
do dokumentácie posudzovania vplyvov a návrhu riešenia strategického dokumentu 
nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a podať 
k nej svoje pripomienky. 
Obec Hostovice zabezpečila informovanie verejnosti v zmysle požiadaviek voči verejnosti 
požadovaných zákonom č. 24/2006 Z. z., vrátane informácie o verejnom prerokovaní 
správy o hodnotení  strategického dokumentu. Zo strany verejnosti k samotnej hodnotiacej 
správe neboli v diskusii žiadne pripomienky.  
 
 
 
IV.  CELKOVÉ  HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU . 
  
Vplyvy na obyvateľstvo  
         V návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú jasne stanovené územnopriestorové 
pravidla pre realizáciu nových aktivít zabezpečujúcich atraktívnosť prostredia pre domáce 
obyvateľstvo, návštevníkov, ako aj pre investorov . Územný plán  vymedzuje územia na 
hospodársky rast sídla, ako aj  územia na bývanie a oddych v súlade s nenarušením  
životných podmienok obyvateľstva. Sú to predovšetkým návrhy v oblasti bývania, 
dopravnej  infraštruktúry, rozvoja rekreačných služieb, a rekreačno-športových zariadení , 
taktiež návrhy na revitalizáciu urbanizovaného a krajinného prostredia. Určili sa zásady a 
podmienky pre ďalší ekonomický a sociálny rast sídla. Nenavrhujú sa také riešenia, ktoré 
by mali negatívne sociálno-ekonomické dopady. Hlavným pozitívom pre obyvateľstvo je 
plánovaná výstavba rodinných domov, dobudovanie občianskej vybavenosti a technického 
vybavenia územia, investície v oblasti rekreácie  a turizmu . Taktiež v ochrane zložiek 
životného prostredia, zlepšenia kvality verejnej zelene sú navrhnuté riešenia odstraňujúce 
negatívne vplyvy alebo zlepšujúce terajší stav. Na existujúcom a navrhovanom obytnom 
území a plôch občianskej vybavenosti sa navrhuje celý rad opatrení na revitalizáciu 
urbanizovaného prostredia.   
Spôsob umiestnenia urbanistických funkcií v území pozitívne  vplýva na obyvateľstvo.  
Návrh riešenia ÚPN obce Hostovice nenavrhuje také aktivity , ktoré by v sebe niesli 
zvýšené riziká ohrozenia zdravia obyvateľstva v obci , alebo narušovali pohodu a kvalitu 
života.    
Vplyv strategického dokumentu na obyvateľstvo možno hodnotiť ako v celku pozitívny 
s dosiahnutím vyššieho kultúrneho štandardu prostredia., a zvýšením možností 
pracovných príležitosti.   
 
Vplyvy na horninové prostredie , nerastné suroviny , geodynamické javy 
a geomorfologické pomery   
        V k.ú. obce sa nenachádzajú dobývacie priestory nerastov a hornín , ani staré banské 
diela.  Nie sú tu prieskumné územia, ani vytýčené chránené ložiskové územia .  Nachádza 
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sa tu ložisko nevyhradeného nerastu LNN Hostovice – ostatné suroviny (4426), evidované 
ŠGÚDŠ Bratislava. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika 
z geologického podložia. Riešené územie zo širšieho geografického hľadiska leží v zóne 
silnej náchylnosti na zosúvanie. V katastri obce sú evidované zosuvné územia tak, ako sú 
zobrazené v grafickej časti územného plánu. Z hľadiska rozvoja obce sú limitujúce najmä 
potenciálne zosuvné územia v doline Hostovického potoka a na svahoch vrchov 
Bukovinka, Hraby a Tlsté. Zhruba juhozápadná polovica riešeného katastrálneho územia 
sa nachádza v oblasti s intenzívnou výmoľovou eróziou. Pri zohľadnení vyššie uvedených 
faktorov v území sa nepredpokladajú ďalšie významné dopady vyplývajúce 
z navrhovaného funkčného a priestorového usporiadania a využívania územia.  
 
Vplyvy na klimatické pomery 
        Strategický dokument má nepriamy vplyv na klimatické resp. mikroklimatické pomery 
v území obce . Kľúčovým faktorom pre zvýšenie odolnosti urbanizovaného prostredia obce 
Hostovice proti dôsledkom klimatických zmien sú ekosystémovo založené prístupy 
k adaptácii. V strategickom dokumente sú riešené opatreniami v koncepcii tvorby zelene 
obce , revitalizácii vodných tokov, zadržiavaním vody v urbanizovanej a voľnej krajine, a 
zvyšovaním priepustnosti terénu v zastavanom území obce .     
 
Vplyvy na ovzdušie   
         V riešenom území nie je v súčasnosti nijaký významný zdroj znečisťovania ovzdušia.  
Znečistenie ovzdušia je v súvislosti s dopravou a vykurovaním. Sídlo je plynofikované 
a zásobovanie teplom je na báze zemného plynu. Obec leží v oblasti, ktorú nezasahuje 
žiadny významnejší diaľkový ani lokálny zdroj znečistenia ovzdušia. Územný plán 
neobsahuje návrh prevádzok, alebo činností, ktoré by mohli významne negatívne ovplyvniť 
kvalitu ovzdušia. Pozitívny vplyv na čistotu ovzdušia v obci bude mať  uskutočnenie 
cestného obchvatu cesty II. triedy , čím sa odkloní tranzitná doprava mimo obec. 
Významný vplyv na ovzdušie z navrhovaných činností sa nepredpokladá. ÚPN-O 
Hostovice nenavrhuje konkrétne aktivity, ktoré by sa dali identifikovať ako veľké 
alebo stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.  Vzhľadom na charakter rozvoja obce , 
možno považovať úplnosti zistenia vplyvov strategického dokumentu na ovzdušie za 
postačujúce.  
  
Vplyvy na vodné pomery  

        Na vodné pomery v katastrálnom území obce Hostovice budú mať vplyv najmä tieto v 
územnom pláne navrhované činnosti :   

-  úprava Hostovického potoka a jeho prítokov na prietok Q100 , resp. Q5 až Q20   

-  obnova malej vodnej nádrže – rybníka v lokalite Dobrovka  

- vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV bude mať pozitívny vplyv na čistotu 
povrchových a podzemných vôd v obci a v povodí pod obcou  

- realizácia vodozádržných opatrení v extraviláne ale aj v zastavanom území (vsakovacie 
studne, zachytávanie dažďovej vody do nádrží na úžitkovú vodu) zníži odtok z územia v 
období zrážok vrátane povodňových situácií a bude mať aj ekostabilizačný vplyv na 
súčasnú krajinu.  

      V územnom pláne nie sú navrhované opatrenia, ktoré by relevantným spôsobom menili 
odtokový režim alebo zásoby a kvalitu podzemných vôd. Vplyv strategického dokumentu 
na vodné pomery sídla je kladný . Protipovodňovými úpravami , vybudovaním kanalizačnej 
siete  sa prispeje k  ochrane podzemných a povrchových vôd.  

 
Vplyvy na pôdu  



 26 

       Návrh územného plánu obce je riešený tak, že rozvojové aktivity sídla sa budú rozvíjať 
v zastavanom a priľahlom území. V strategickom dokumente je navrhovaná koncepcia 
územného rozvoja, ktorá si vyžaduje zodpovedajúci záber poľnohospodárskej pôdy. Sú to 
plochy v zastavanom území obce , alebo mimo neho. Pôdy sú nekontaminované relatívne 
čisté. Časť poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia bude vyňatá v súvislosti 
s plánovaným umiestnením plánovaných objektov v navrhovaných lokalitách určených na 
rozvoj.  Územný plán obce nenavrhuje žiadne rozvojové aktivity, ktoré by spôsobovali 
kontamináciu pôdy, alebo jej eróziu. Pri realizácii investičných zámerov k vyňatiu z PPF sú 
potrebne povolenia príslušného organu štátnej správy.  V ÚPN-O nie je navrhovaný záber 
lesného pôdneho fondu.    
 
Vplyvy na  faunu , flóru a ich biotopy  
       Koncepcia rozvoja obce zahŕňa aj ochranu prírodných prvkov na území obce 
a zachovanie plôch nelesnej drevinovej vegetácie . Sú zachované všetky významné plochy 
zelene, predovšetkým krajinné prvky s biologickou a estetickou hodnotou. ÚPN obce 
Hostovice rešpektuje vzácne spoločenstva flóry,  prírodné biotopy a prvky ÚSES .  
V súvislosti so širším využitím územia navrhovaným v  ÚPN obce sa navrhujú 
ekostabilizačné opatrenia za účelom stabilizácie prírodného prostredia a zlepšenia 
prirodzených podmienok pre faunu a flóru.  
Podstatnejší vplyv môžu mať zámery budovania systému poldrov, budovanie lyžiarskeho 
areálu v prostredí lúčno-pasienkových ekosystémov. V čase budovania môžu byť 
narušené najmä pobytové a hniezdne možnosti niektorých chránených druhov vtákov 
(chrapkáč poľný, prepelica poľná a niektoré druhy spevavcov hniezdiacich v bylinnom 
poraste). Vybudovanie , alebo obnova vodnej nádrže v lokalite Dobrovka môže mať 
pozitívny vplyv na kvalitu a kvantitu biodiverzity. Prostredie vodnej nádrže môže prilákať 
niektoré druhy vodných a pri vode žijúcich vtákov.     
Vodozadržné sústavy na tokoch  je potrebné budovať tak, aby nespôsobovali 
neprekonateľné migračné bariéry.   
Pri návrhu rozvojových činností musia byť v súlade so stanoviskom príslušného orgánu 
ochrany prírody rešpektované lokality biotopov ohrozeného druhu horec pľúcny (Gentiana 
pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle rodu Maculinea. 
       V samotnom riešení dokumentácie územného plánu obce pri rešpektovaní potrebných 
opatrení nemožno identifikovať konkrétne negatívne vplyvy na biotopy.        
 
Vplyvy na krajinu 
       Navrhovaná urbanistická kompozícia vychádza z pôvodnej urbanistickej štruktúry 
obce, ktorú dopĺňa o nové prvky vo vzťahu k jeho priestorovému a funkčnému rozvoju. Je 
rešpektovaný historický pôdorys obce. Nepredpokladá sa výrazný vplyv na krajinu, keďže 
navrhované nové plochy sú vo väzbe na exitujúce typy plôch so zodpovedajúcim 
napojením na dopravnú a technickú infraštruktúru bez výrazných negatívnych vplyvov na 
krajinu a krajinný ráz. Plochy pre bývanie sú lokalizované tak, aby boli vytvorené 
podmienky pre kvalitné obytné prostredie. Návrh ÚPN-O využíva potenciál krajiny 
v primeranom rozsahu. Územný rozvoj obce je riešený formou kompaktného 
urbanizovaného celku a vychádza z existujúcej štruktúry a mierky zástavby obce 
a z konfigurácie terénu.  Základnou výtvarnou hodnotou prostredia je celkový urbanistický 
výraz vidieckeho sídla v prírodnom prostredí v širšom krajinnom priestore .  Málo výrazné 
vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny bude mať situovanie a výstavba nových športovo-
rekreačných areálov, vybudovanie, resp. obnova rybníka a vybudovanie poldrov. Určitý 
vplyv na krajinu bude mať umiestnenie vyhliadkových veží.  Návrh hmotovo – priestorovej 
štruktúry vychádza zo snahy o čo najcitlivejšie zakomponovanie nových funkcií do 
dlhoročne sa vyvíjajúcej zástavby obce , ako aj krajinného prostredia na novej kvalitatívnej 
úrovni. V navrhovanom riešení je posilnené zastúpenie harmonicky pôsobiacich krajinných 
prvkov. Zachováva sa zeleň v eróznych ryhách a je doplnená sprievodná zeleň pozdĺž  
účelových ciest a turistických trás.          
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Vplyvy na chránené územia, ochranné pásma a ÚSES  
       Z národnej siete chránených území sa severovýchodná časť katastrálneho územia 
obce nachádza vo vlastnom území Národného parku Poloniny, kde platí 3. stupeň ochrany 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Severozápadná časť katastrálneho územia je súčasťou 
Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. Z maloplošných chránených území sa v katastrálnom území obce 
Hostovice nachádzajú PR Hostovické lúky a PR Udava, kde platí 4. stupeň ochrany podľa 
zákona č. 543/2002 Z.z. PR Udava spolu s navrhovanou prírodnou rezerváciou PR 
Rydošová tvoria komponent Udava ako navrhovanú súčasť lokality svetového prírodného 
dedičstva Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Do 
katastrálneho územia obce Hostovice zasahuje jeho jadrová zóna a širšia nárazníková 
zóna B2 .   Do maloplošných chránených území v rámci navrhovaných rozvojových aktivít 
ÚPD sa zasahovať nebude. Údržba , dobudovanie turistických trás, účelových ciest, 
cyklotrás, chodníkov v NP Poloniny a CHKO Východné Karpaty sa plánuje  po existujúcich 
komunikáciách a malo by byť v predprojektovej a projektovej etape predmetom 
prejednania s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR v súčinnosti s OÚ 
v Snine , odborom starostlivosti o ŽP.       
V rámci ÚSES-u  (Územného systému ekologickej stability) do predmetného územia 
zasahuje : 

 Biocentrum provincionálneho významu Poloniny  

 Nadregionálne biocentrum (NRBc) Udava 

 Nadregionálne biocentrum (NRBc) Bukovské vrchy  

 Nadregionálny biokoridor (NRBk) Nízke Beskydy 

 Regionálny biokoridor (RBk) Cirocha s prítokom Pčolinka 

 Regionálne biocentrum (RBc) Strop 

 Regionálne biocentrum (RBc) Hlboké 

 Regionálny biokoridor (RBk) Udava  
 
Na tieto prvky ÚSES nadregionálnej a regionálnej úrovni nadväzujú miestne prvky ÚSES . 
Sú to prevažne miestne biokoridory hydricko-terestrické.  
Ďalšími významnými prvkami ekologickej stability sú porasty rozptýlenej mimo lesnej 
zelene, najmä v okolí ciest, vodných tokov a terénnych strží. 
Plánovanými rozvojovými činnosťami budú čiastočne zasiahnuté niektoré prvky ÚSES-ú 
najmä lokálne miestneho významu. Priamy vplyv vyplývajúci zo zámerov návrhu ÚPN 
nezasiahne RBk Udava, a RBk Cirocha s prítokom Pčolinka , ktorý do k.ú. zasahuje len 
nepatrne malým výbežkom. Ostatné prvky ÚSES budú plánovanými zámermi ÚPD 
dotknuté v takej miere ako chránené územia národnej a európskej sústavy prekrývajúce sa 
s prvkami ÚSES. Návrh územného plánu obce využíva existujúce biocentrá a biokoridory 
na lokálnej úrovni a dopĺňa ich o interakčné prvky miestneho významu , čím sa vytvárajú 
podmienky pre zabezpečenie priestorovej ekologickej stability a tým aj zachovanie 
pestrosti podmienok a foriem života. Za týmto účelom sa plánuje najmä druhovo vhodné  
doplnenie miestnych biokoridorov .  
V návrhu funkčných plôch rozvoja obce sú rešpektované ochranné pásma, ktoré do 
katastrálneho územia obce zasahujú. 
         
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská 
        V riešenom území sa z hľadiska návrhu územného plánu neočakávajú.  
V návrhu ÚPN-O je zohľadnená a rešpektovaná ochrana pamiatok a známych nálezísk . 
                  
         Ostatné vplyvy sú bezvýznamné , alebo nie sú identifikované.  
 

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA , ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU 
ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000) 
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        V katastrálnom území Hostovice sa nachádzajú nasledovné územia sústavy Natura 
2000 : Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy (SKCHVU002), Chránené vtáčie územie 
Laborecká vrchovina (SKCHVU011), Územie európskeho významu Bukovské vrchy 
(SKUEV0229), Územie európskeho významu Hostovické lúky (SKUEV0386).  
 
Do CHVÚ Laborecká vrchovina  je v ÚPN-O  navrhované umiestnenie :  
-  Športovo-rekreačného areálu zimných športov , kde v jarnom až jesennom období budú 
lúčne ekosystémy využívané tak, ako doteraz . Predpokladá sa počas výstavby mierne 
negatívny vplyv . Po výstavbe a v zime počas prevádzky nulový.       
- Rekreačného areálu Dobrovka.  Prípadné stavby objektov znamenajú zmenšenie 
prírodnej plochy. Predpoklad mierne negatívneho až nulového vplyvu. 
-  Obnovy rybníka Dobrovka . Predpokladá sa obsadzovanie nového biotopu vtáctvom, 
cicavcami a hmyzom , naviazanými na vodné prostredie. V prevádzke pozitívny vplyv. 
-   Vybudovanie poldrov na Hostovickom potoku a bezmennom toku sú pozitívne vplyvy 
pod podmienkou nenarušenia biokoridorov. 
-   Stavba turistických rozhľadní . Miesto je potrene vyberať tak , aby nedošlo k poškodeniu 
vzácnych chránených druhov a chránených druhov rastlín.  
-  Výstavba cestného obchvatu cesty II. triedy západne od obce Hostovice. Predmetná 
stavba môže mať negatívny vplyv na lokality s výskytom horca pľúcneho (Gentiana 
pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle rodu Maculinea.     
-   Zriadenie okružnej turistickej trasy hrebeňmi okolo obce a popri PR Hostovické lúky. 
V súvislosti so zvýšeným počtom turistov v hniezdnom období je zámer  mierne negatívny. 
     Zámery týkajúce sa inžinierskych sietí a rozšírenia obytnej zóny, resp. zastavaného 
územia obce v jej okrajových častiach nenarušia integritu územia NATURA 2000 . 
 
Do CHVÚ Bukovské vrchy a ÚEV Bukovské vrchy je v ÚPN-O navrhované : 
- Stavba turistickej rozhľadne Skory a zriadenie turistickej trasy od rozhľadne Skory na 
hrebeň Bukovských vrchov.  Podľa stupnice významnosti vplyvov je pri dodržaní 
podmienok (načasovania prác mimo obdobia hniezdenia a výchovy mláďat) nulový. 
 
Do CHVÚ Laborecká vrchovina, CHVÚ Bukovské vrchy, ÚEV Bukovské vrchy v jednom 
bloku je v ÚPN-O navrhované : 
-  Úpravy tokov vodozádržnými metódami (prahy, kaskády, prehrádzky). V krajine 
pozitívnym prvkom , ak nebudú vytvárať bariérový efekt na toku.    
     Zámery týkajúce sa zriadenia hlavnej turistickej trasy od cintorína z 1.svetovej vojny 
a zriadenia cyklotrás po existujúcich komunikáciách a budovanie , resp. údržba a úpravy 
hlavných účeloch ciest sú pri dodržaní podmienok (načasovanie prác mimo obdobia 
hniezdenia a výchovy mláďat) hodnotené ako vplyv nulový.  
     Situovanie účelovej cesty do PR Udava sa neodporúča z dôvodu ochrany prírodného 
prostredia, prameniska Udavy a ochrany druhov európskeho a národného významu.   
 
Všetky stavby/aktivity, ktoré zostanú súčasťou schváleného ÚPN a sú situované do území 
NATURA 2000, musia byť ešte pred vydaním územného rozhodnutia alebo povolenia na 
ich výstavbu posúdené postupom podľa § 28 zákona OPaK (posúdenie miery ich vplyvu 
na predmet ochrany lokalít NATURA 2000) a o toto posúdenie musí požiadať investor 
stavby na orgáne ochrany prírody a krajiny v prípade, že stavba/aktivita priamo nepodlieha 
zisťovaciemu konaniu , alebo posudzovaniu podľa zákona EIA.   
 
 
VI. ZÁVERY  

1. Výsledok procesu posudzovania 

        Na základe výsledku procesu posudzovania v súlade s ustanoveniami zákona, pri 
ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam 
očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia a 
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zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich  pravdepodobnosti a rozsahu ÚPN-O , úrovňou 
spracovania správy o hodnotení strategického dokumentu, stanovísk orgánov štátnej 
správy  a odborných organizácii, výsledku verejného prerokovania a za súčasného stavu 
poznania  

 
sa odporúča  

 
 
schválenie strategického dokumentu „Územný plán obce Hostovice" za dodržania 
podmienok uvedených v bode VI/3. tohto záverečného stanoviska s tým, že neurčitosti, 
ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a vznesené 
požiadavky je potrebné zapracovať do územného plánu.  
 

2. Odporúčaný variant  

      Návrh ÚPN obce Hostovice je spracovaný jednovariantne. Z priebehu posudzovania 
strategického dokumentu, stanovísk predložených v priebehu posudzovania, rozsahu 
hodnotenia, verejného prerokovania a odborného posudku vyplynulo, že sa odporúča 
schváliť strategický dokument : „ Územný plán obce Hostovice “  

 

3. Odporúčania na prepracovanie , dopracovanie, úpravu návrhu strategického        
dokumentu  

        Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania, pripomienok a stanovísk 
dotknutých  organizácii,  orgánov štátnej správy , verejného prerokovania zámeru, 
odborného posudku sa odporúčajú zapracovať do Územného plánu obce Hostovice tieto 
pripomienky  : 

 Budovanie , údržbu a úpravy účelových ciest  a chodníkov , cyklotrás a turistických trás 
v chránených územiach riešiť podľa možností po existujúcich komunikáciách so 
súhlasom územne príslušného organu ŠOP SR. Situovanie účelovej cesty do PR 
Udava sa neodporúča.    

 Návrh obchvatu obce (cesta II. triedy) v rámci procesu posudzovania vplyvov činnosti 
na životné prostredie (EIA) riešiť  v súlade so stanoviskom príslušného orgánu ochrany 
prírody (ŠOP SR) a navrhnúť také trasovanie a technické riešenie , ktorým by nedošlo 
k zničeniu biotopov s výskytom ohrozeného druhu horca pľúcneho (Gentiana 
pneumonanthe), ktorý je hostiteľskou rastlinou pre motýle rodu Maculinea. 

 Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku 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 pásme s prekročenou prípustnou 
hladinou hluku sa neodporúča. V prípade realizácie takýchto lokalít  je nevyhnutné 
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy.   

 Navrhnúť , aby fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré používajú alebo 
prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií zabezpečili, aby expozícia 
obyvateľov bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc 
v zmysle ustanovení zákona 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií 
je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. Evidované zosuvné 
územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods.4 písm. o) 
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Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods.1 zákona č.569/2007 Z.z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov povinné 
v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky 
geologických prác. Na webových stránkach sú dostupné údaje a informácie   
o zaregistrovaných  svahových deformáciách : 
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas-st-sv,   
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ , a http://apl.geology.sk/atlassd/ . 

 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 MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.  

 Umiestnenie kompostoviska a zberného dvora z dôvodu eliminácie mimoriadneho 
zhoršenia kvality povrchových a podzemných vôd situovať mimo záplavové územie . 

 Zachovať a doplniť brehové porasty zabezpečujúce zamedzeniu prehrievania vodných 
tokov a tým znižovaniu obsahu kyslíka a samočistiacich schopností tokov. 

 Navrhované Turisticko-edukačné centrum umiestniť mimo záplavové územie Udavy . 

 Podľa možností navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchových odtokov budovaním 
komplexného systému odvádzania dažďových vôd a zadržania „pridaného odtoku “ 
v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred 
realizáciou navrhovanej zástavby. 

 Všetky stavby/aktivity, ktoré zostanú súčasťou schváleného ÚPN a sú situované do 
území NATURA 2000, musia byť ešte pred vydaním územného rozhodnutia alebo 
povolenia na ich výstavbu posúdené postupom podľa § 28 zákona OPaK (posúdenie 
miery ich vplyvu na predmet ochrany lokalít NATURA 2000), a o toto posúdenie musí 
požiadať investor stavby na orgáne ochrany prírody a krajiny v prípade, že 
stavba/aktivita priamo nepodlieha zisťovaciemu konaniu , alebo posudzovaniu podľa 
zákona EIA.   

 Protipovodňovými opatreniami rešpektovať prvky kostry ÚSES.  

 Vhodným  spôsobom  usmerňovať  rozvojové   aktivity  v  súvislosti     so  zachovaním 
všetkých významných biotopov územia , prípadne  stanoviť podmienky  obnovy  po ich 
dočasnom narušení , alebo likvidácii okrajových častí. 

 Zachovať a zveľadiť vhodným spôsobom všetky regionálne a lokálne prvky systému 
ekologickej stability v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny.  

 Uskutočniť opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín a drevín.  

 Náhradné, alebo nové výsadby drevín realizovať s orientáciou na pôvodné 
(autochtónne) , vyskytujúce sa v predmetnom území. 

 Navrhnúť opatrenia na elimináciu vyvíjajúcich sa sukcesných procesov na trvalých 
trávnych porastoch .  

 Zabezpečiť ochranu hniezdísk vtáctva. 

 Vypracovať prognózu vývoja odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou 
pre jednotlivé oblasti : komunálnu, poľnohospodárstvo, podnikateľské aktivity.   

 Zamedzovať vzniku nelegálnych skládok, zdokumentovať a odstrániť staré záťaže 
v katastrálnom území obce. 

 Pri posudzovaní vplyvov činnosti na životné prostredie (EIA) s ktorými sa uvažuje 
v tomto strategickom dokumente v rámci kritérií pre zisťovacie konanie resp. povinné 
hodnotenie  v súlade so zákonom  č. 24/2006 Z.z. v znení nesk.predpisov, zabezpečiť 
v navrhovaných projektoch vyváženosť hospodárskych , sociálnych 
a environmentálnych aspektov. 

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas-st-sv
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/
http://apl.geology.sk/atlassd/
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 V ďalšej etape vypracovania ÚPN-O rešpektovať pripomienky dotknutých orgánov 
,uvedené v kapitole III/6 tohto záverečného stanoviska.   

 

Technické pripomienky a pripomienky občanov sa premietnu do dopracovania územného 
plánu obce, po prerokovaní v zastupiteľstve. 

 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu  

         Záverečné stanovisko bolo vypracované na základe predloženej správy o hodnotení 
strategického dokumentu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hostovice 
– návrh “ stanovísk účastníkov procesu posudzovania, rozsahu hodnotenia, odborného 
posudku a doložených podkladov. Pri posudzovaní boli zvažované všetky možné 
negatívne vplyvy územného plánu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva , ako aj 
predpokladaná  účinnosť navrhovaných opatrení.  
          V priebehu posudzovania boli zvážené všetky predpokladané vplyvy navrhovaných 
činností na životné prostredie.   
            Celkovo  bolo doručene 7 písomných stanovísk dotknutých subjektov .         
Zhodnotením vplyvov nebolo preukázané zhoršenie stavu životného prostredia 
v porovnaní so súčasným stavom. Realizáciou činnosti by nemalo dôjsť k narušeniu 
ekologickej stability v predmetnom území . Previazanosťou urbanného priestoru obce 
s okolitým prírodným priestorom, zachovaním prírodného prostredia v ktorom sa obec 
nachádza ako aj citlivé doplnenie rozvoja pri minimalizovaní dopadov vytvára vhodný 
spôsob ďalšieho rozvoja obce. Realizáciou investičnej činnosti sa uskutoční celkové 
zhodnotenie záujmového územia  s priaznivým vplyvom na obyvateľstvo.  
 

5.  Návrh monitoringu  

Na základe zhodnotenia súčasného stavu dotknutého územia a identifikácie možných 
vplyvov na životné prostredie, bude potrebné zamerať sa na tieto aspekty : 

 pravidelne kontrolovať a zamedzovať vzniku nelegálnych skládok odpadov v okolí  
obce a pri vodných tokoch, 

 pravidelne sledovať kvantitu a kvalitu povrchových vôd , 

 systematicky sledovať a vyhodnocovať vplyvy strategického dokumentu na chránené 
územia  , 

 zabezpečiť odborné porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe 
o hodnotení so skutočným stavom. 

        Podľa § 16 zákona, obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie 
a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na ŽP , prípadne použiť 
na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.  
        Ak obstarávateľ  zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na ŽP sú horšie, 
ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť 
opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne 
prepracovanie strategického dokumentu. 
 
6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych 
aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení 
strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe 
o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody 
výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými 
variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s 
monitoringom 
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        Environmentálne aspekty v správe o hodnotení sú zohľadnené na požadovanej 
úrovni. V súvislosti s plánovanou výstavbou obytných domov, občianskej vybavenosti, 
technického vybavenia územia, rekreačných a športových činností , protipovodňových 
opatrení a návrhov na ochranu zložiek životného prostredia sú plánované rozvojové 
aktivity v súlade s princípmi ochrany a tvorby životného prostredia sídelného útvaru.  V 
správe o hodnotení sú primerane zohľadnené súčasné environmentálne problémy.  
Výstižne je vyhodnotenie stanovísk k predmetnému Oznámeniu o strategickom 
dokumente.  Správa podáva ucelený obraz o území a navrhovaných činnostiach rozvoja.   
K správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie boli v stanoviskách uplatnené 
oprávnené požiadavky dotknutých orgánov a ostatných organizácii, ktoré budú zohľadnené 
v ďalšom stupni návrhu ÚPN-O Hostovice.    
V rámci verejného prerokovania neboli vznesené pripomienky .  
ÚPN-O Hostovice – návrh je spracovaný jednovariantne . 
V porovnaní s nulovým variantom , sa odporúča schváliť strategický dokument , ktorý rieši 
hospodársky rozvoj sídla v súlade s environmentálnymi požiadavkami.  
Návrh monitoringu , ktorý je uvedený v časti VI.5 vychádza zo súčasného stavu územia 
a jeho  účelom je sledovanie  jednotlivých zložiek ŽP v súvislosti so špecifickým návrhom 
rozvojových aktivít v území.           
 
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní 
vplyvov strategických dokumentov  
 
        Podľa § 6a odst.5 zákona zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov 
strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov 
strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva 
podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods.8, § 12 ods.2, účasti na konzultáciách 
a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.  
Na OÚ Snina , odbor starostlivosti o ŽP  neboli zo strany zainteresovanej verejnosti 
doručené žiadne stanoviska .  
 
 
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 
1. Spracovateľ záverečného stanoviska 

           Ing. Pavol Gurbaľ 
           Tovarné 167 
           094 01  Tovarné 

 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávnenej osoby : 
 
 
 
 
 
3.  Vydanie záverečného stanoviska : 
     Tovarné , 14.07.2020 
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