




Územný plán obce Čirč / návrh / 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

P. č. Účastník prerokovania návrhu ÚPN obce Čirč  
Stanovisko  a pripomienka ku návrhu ÚPN obce Čirč  

Vyhodnotenie  stanoviska a pripomienky, 
s návrhom na rozhodnutie 
o stanovisku a pripomienke 

 
I. Dotknuté orgány štátnej správy pre ÚPD: 

 
1.  Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 

Bratislava  
Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo                                       Vybavuje/kontakt                             Dátum 
5/2020                                    4396/2020-5.3                           Ing. Katarína Pribišová                           11.02.2020 
                                                  6907/2020                                    tel. +421 259564125 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) Vám na 
základe oznámenia o prerokovaní návrhu ÚPD ÚP abce Čirč a Správa ohodnotení SD podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 
Zb. 3 ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 i § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 
Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko: 

 

1.V katastrálnom území obce Čirč (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované dve upravené skládky tak, ako sú zobrazené na 
priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 

 
2.V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná nasledovná 

environmentálna záťaž: 
Identifikátor EZ: SK/EZ/SL/1538 
Názov EZ: SL (001) / Čirč - skládka Andrejovka 
Názov lokality: skládka Andrejovka 
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 
Stupeň priority: v registri nie je uvedené 
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita 

Vzaté na vedomie  

3.V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. 
Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
V katastrálnom území obce Čirč je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných 
svahových deformácií. Aktívne svahové deformácie pravdepodobne vznikli účinkom klimatických faktorov. Nestabilné je aj 
bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. 
Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. 
ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územia sú citlivé na 
negatívne antropogénne zásahy. 
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu 
spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý 
je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na 
webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahovýchdeformáciách: 

Pripomienka akceptovaná 
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http://apl.geology.sk/geofond/zosuvv/. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 
nestabilných území pre stavebné účely. 

4.Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. 
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

Vzaté na vedomie  
Izoplochy  radónového rizika dokumentované vo výkresoch č.2.1 
a 2.2 

5.Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.Sk/mapportal/#/aplikacia/14. 
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 
ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia: 

a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. 
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. 

b) stredné radónové riziko. 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. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

Vzaté na vedomie 

 
2.  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 040 01 Košice  

Nezaujalo stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 

  
3.  Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava   

Nezaujalo stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 

 
4.  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh,  odbor dráhový stavebný 

úrad, Štefánikova 60, 04001 Košice  
Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo                                            Vybavuje                           Košice 
5/2020                                   11786/2020/SŽDD/16554                 Ing. Nikola Mihaľová              19.02.2020 
20.01.2020                         Stupeň dôvernosti: VJ                              055/699 85 78 
                                                                                                         nikola.mihaIova@mindop.sk 

 

Listom č. 5/2020 zo dňa 20.01.2020, ktorý bol doručený na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len 
MDV SR) dňa 07.02.2020, ste oznámili prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán obce Čirč“. 
MDV SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods.l 
písm. ab) a § 102 ods.l písm. ac) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré 
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neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 140b 
stavebného zákona vydáva stanovisko: 
1.MDV SR k prerokovaniu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Čirč“ nemá pripomienky. Vzaté na vedomie  
2.Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD-60 m od osi koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy 
alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD, resp. súhlas so 
zriadením stavby v OPD. 
3.Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného 
stanoviska MDV SR. 
4.Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle §140b, ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v 
konaní podľa stavebného zákona záväzný. 

Vzaté na vedomie 

 
5.  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh,  odbor dráhový stavebný 

úrad, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava 
 

Nezaujalo stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 

 
6.  Krajský pamiatkový úrad, Hlavná ul.č.119, 08001 Prešov 

Číslo: KPUPO-2020/2797-2/14353/Jur Vybavuje/kontakt: Mgr. M. Jurčišinová/+42151 2452 828 Prešov 20. 02. 2020 
 

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov" alebo „tunajší úrad") podľa § 11 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „pamiatkový zákon") ako vecne a 
podľa § 9 ods. 5 miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a 
archeologických nálezísk v súlade s ustanovením § 29 pamiatkového zákona vydáva toto záväzné stanovisko: 

 

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov" alebo „tunajší úrad") podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po 
preskúmaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Čirč" a návrhu Územného plánu obce Čirč na 
základe oznámenia č. Pe-2020/11- OcÚ zo dňa 20. 01. 2020 doručeného na tunajší úrad dňa 03. 02. 2020 Obcou Čirč a Okresným 
úradom Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01 Stará Ľubovňa, z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk súhlasí  s predloženou Správou o hodnotení strategického dokumentu 
„Územný plán obce Čirč" a s predloženým návrhom Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Čirč" bez 
pripomienok, keďže tieto zohľadňujú ochranu pamiatkového fondu. 

Vzaté na vedomie 

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca 
platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

Vzaté na vedomie 

Odôvodnenie: 
Obec Čirč, Obecný úrad 208, 065 42 Čirč, nám listom č. 5/2020 zo dňa 20. 01. 2020 doručila dňa 03. 02. 2020 Oznámenie o 
prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Čirč" a Správy o hodnotení strategického dokumentu 
„Územný plán obce Čirč". 

Vzaté na vedomie 
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V súlade s § 30 ods. 4 pamiatkového zákona sa záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu vyžaduje ku všetkým 
rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy ochrany 
pamiatkového fondu. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté 
záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného 
stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. 
Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí s predloženou správou a predloženým návrhom bez pripomienok, keďže v strategickom 
dokumente sú zahrnuté podmienky ochrany pamiatkového fondu. 

 
7.  Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám mieru č. 3, 08192 Prešov 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                                          Vybavuje/linka                                                  Prešov 
5/2020/20.01.2020 OU-PO-OVBP1-  2020/016680-003             Ing. Marián Barilla/051/7082344                     20. 02. 2020 

 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ako vecne a miestne príslušný orgán 
štátnej správy, podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v zneni neskorších predpisov, na základe oznámenia obce Čirč v zastúpení starostom obce Michalom Didíkom, o 
prerokovaní návrhu ÚPN-0 Čirč podľa § 22 ods. 5 stavebného zákona, doručeného dňa 03.02.2020, vydáva nasledovné 
stanovisko. 

 

Návrh územného plánu obce Čirč je spracovaný architektonickým ateliérom ÁTRIUM, Mlynská 27 Košice, ktorej hlavným 
riešiteľom je lng. árch. Dušan Burák, CSc., autorizovaný architekt SKA 0837 AA v októbri 2018. 
K predloženému návrhu ÚPN-O Čirč máme nasledovné pripomienky: 

 

  
Sprievodná správa  
- do bodu 1.1 je potrebné doplniť údaje o schválení Zadania obecným zastupiteľstvom obce Čirč, Pripomienka akceptovaná  
- bod 1.3.3. je potrebné vypustiť, spracovanie ÚPD neobsahuje etapu spracovávania doplňujúcich Prieskumov  a rozborov Pripomienka akceptovaná, 

Údaje v bode 1.3.3. upravené 
- v bode 2.1 vo štvrtom odseku je potrebné uviesť aktuálny počet obyvateľov k 31.12.2019 Pripomienka akceptovaná 
- do bodu 2.3.1 je potrebné doplniť vývoj počtu obyvateľov k roku 2019, Pripomienka akceptovaná 

Viď tab.č.4 
- v bode 2.12.1 Dopravný systém obce, aktualizovať údaje z platného ÚPN Prešovského samosprávneho kraja  (r. 2019) Pripomienka akceptovaná 
- vypracovať kapitolu záberu lesných pozemkov Pripomienka akceptovaná 

Viď kap.2.7.2 sprievodnej správy 
 
 
 
 
 

 



Územný plán obce Čirč / návrh / 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

P. č. Účastník prerokovania návrhu ÚPN obce Čirč  
Stanovisko  a pripomienka ku návrhu ÚPN obce Čirč  

Vyhodnotenie  stanoviska a pripomienky, 
s návrhom na rozhodnutie 
o stanovisku a pripomienke 

 
Záväzná časť  
V bode 2 určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch, intenzity ich využitia je potrebné:  
- zosúladiť terminológiu funkčných plôch v grafickej a textovej časti, Pripomienka akceptovaná   

    
- doplniť regulatívy pre plochy určené na revitalizáciu. Vzaté na vedomie 

Plochy určené na revitalizáciu vypustené z návrhu UNO Čirč   
Plochy pozemkov RD:  
- prehodnotiť max. podlažnosť, doporučujeme povoliť 2NP+P, Pripomienka akceptovaná  

Max. podlažnosť prehodnotená, vzhľadom na súčasnú ustálenú 
výškovú hladinu zástavby RD na území obce,  ponechaný 
pôvodný navrhovaný regulatív   

- prehodnotiť maximálnu zastavanosť 0,2 doporučujeme 0,3 bez spevnených plôch, Pripomienka akceptovaná   
Max. zastavanosť prehodnotená,  upravená na 0,3 bez 
spevnených plôch    

- doplniť definíciu koeficientu „zastavania“ pozemku, pomocný objekt, spevnené plochy, Pripomienka akceptovaná   
- doplniť pri pomocných objektoch, že uvedené stavby je možné umiestniť iba ako doplnkové stavby k hlavnej stavbe, Pripomienka akceptovaná  
- doplniť ako prípustné využitie dopravné a technické vybavenie územia, garáže. Pripomienka akceptovaná   
Plochy pozemkov záhrad RD:  
- v písm. b) doporučujeme pomocné objekty nahradiť pojmom drobné stavby. Pripomienka akceptovaná   

Pozn: použitá terminológia zo s.z. – „Drobné stavby“ 
Plochy pozemkov bytových domov  
- výstavbu BD je potrebné umožniť aj na jestvujúcich plochách pre bytové domy Pripomienka akceptovaná 

Dopracovaný regulatív  pre existujúce plochy BD    
- prehodnotiť max. podlažnosť, doporučujeme povoliť 3NP+P. Pripomienka akceptovaná  

Max. podlažnosť  BD prehodnotená, vzhľadom na polohu   
navrhovanej funkčnej plochy BD ( rómska osada )  ponechaný 
pôvodný navrhovaný regulatív   

Plochy pozemkov občianskeho vybavenia:  
- doplniť ako prípustnú funkciu dopravné a technické vybavenie územia. Pripomienka akceptovaná   
Plochy pozemkov poľnohospodárskeho dvora (zmeniť na poľ. výroby): Pozn:  

Pomenovanie „Plochy pozemkov HD“ použité podľa požiadavky  
OÚ OV a BP  v ÚPN iných obcí 

- doplniť ako prípustnú funkciu dopravné a technické vybavenie územia, sklady súvisiace s poľnohospodárskou výrobou, budovy 
pre ustajnenie zvierat, 

Pripomienka akceptovaná   

- upraviť veľkosť OP PD do 200 m. Pripomienka akceptovaná    
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- v bode 4.1, prvá odrážka, je potrebné opraviť názov nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. Pripomienka akceptovaná   
V bode 8.1 Ochranné pásma je potrebné :  
- vo štvrtej a piatej odrážke doplniť text „od osi vozovky mimo sídelného útvaru obce ohraničeného Pripomienka akceptovaná   
- v deviatej odrážke nahradiť text „lesné pozemky - 50 m od okraja porastu“ textom „OP lesa tvoria pozemky do vzdialenosti - 
50 m od hranice lesného pozemku“. 

Pripomienka akceptovaná  

V bode 12.2 Verejnoprospešné stavby je potrebné:  
- stavbu cyklotrasy nahradiť cyklistickou komunikáciou a stavbu turistickej trasy vypustiť alebo nahradiť chodníkom, Pripomienka akceptovaná   
- rovnaké verejnoprospešné stavby, ako sú verejné priestranstvá (8, 12, 17, 21)  
označovať rovnakou číslicou - 8, uvedené zosúladiť so schémou záväzných častí a s grafickou časťou. 

Pripomienka akceptovaná 
- čísla VPS v texte záväznej časti ÚPD zosúladené s označením 

VPS v  grafickej časti ÚPD 
-  VPS č.10 vypustená zo zoznamu VPS, nahradená VPS č.6  
- názov VPS č.6 upravený v textovej aj grafickej časti  ÚPD 

  
Grafická časť  
Výkres č. 1 Širších vzťahov 1:50000 
-doplniť do legendy výkresu popis k značkám čiernosivý kruh a sivý obdĺžnik, 
-vykresliť jestvujúcu ČOV. 

Pripomienka akceptovaná 

Vo výkrese č. 2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce je potrebné: 
- plochy  pozemkov bytových domov výraznejšie farebne odlíšiť od RD 

Pripomienka akceptovaná 

- v lokalite Osada je potrebné navrhnúť plochy pre výstavbu bytových domov a navrhnúť objekty na asanáciu, Pripomienka akceptovaná 
-  viď v.č.2.2   

- doplniť do legendy funkčnú plochu lesných pozemkov, objekty trafostaníc. Pripomienka akceptovaná     
Upozorňujeme obstarávateľa, že bez preskúmania návrhu územného plánu obce Čirč okresným úradom v sídle kraja podľa § 25 
stavebného zákona je schválenie návrhu ÚPN-0 v celom rozsahu neplatné. 

Vzaté na vedomie  

 
8.  Okresný úrad Prešov, , Odbor starostlivosti ŽP. odd. OP a vybraných zložiek ŽP  kraja, 

Nám. Mieru č.3, 08192 Prešov 
Váš list číslo/zo dňa       Naše číslo                                       Vybavuje/linka Prešov 
27.01.2020     OU-PO-OSZP1-2020/015346-005  RNDr.Makarová 23.03.2020 
                                                                                                              051-7082311 

 

  
  
  

Návrh územného plánu obce Čirč- záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. l písm. a) zákona č.543/2002 Z.z. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ako príslušný orgán ochrany prírody podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o 

 



Územný plán obce Čirč / návrh / 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

P. č. Účastník prerokovania návrhu ÚPN obce Čirč  
Stanovisko  a pripomienka ku návrhu ÚPN obce Čirč  

Vyhodnotenie  stanoviska a pripomienky, 
s návrhom na rozhodnutie 
o stanovisku a pripomienke 

 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OP a K“) v súlade s § 67 písm. f) zákona OP a K vydáva 
k návrhu územného plánu obce Čirč podľa §9 ods. l písm. a) zákona OP a K nasledovné záväzné stanovisko: 
Predložená dokumentácia návrhu ÚPN „Územný plán obce Čirč, návrh“ bola vypracovaná v októbri 2018 , spracovateľ Ing. arch. 
Dušan Burák. Riešeným územím ÚPN obce Čirč je katastrálne územie Čirč o výmere 2 018,72 ha. 
Orgán ochrany prírody vydal pre obec Čirč v etape sústreďovania podkladov pre vypracovanie ÚPN svoje stanovisko č. 
1/2007/00712-002 z 10.05.2007 a v etape prerokovaní návrhu zadania vydal svoje stanovisko č.OU-PO-OSZPl-2016/048488-04 
z 19.12.2016. 
V stanoviskách okresný úrad v sídle kraja upozornil na záujmové územia ochrany prírody (prvky nadregionálneho ÚSES , CHVÚ 
Čergov) a špecifikoval požiadavky na riešenie ÚPN, napr. i požiadavku rešpektovať územie CHVÚ Čergov a nezasahovať do 
neho návrhmi takých aktivít, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ. 
V k. ú. Čirč platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona OPaK. V k.ú. Čirč nie sú vymedzené žiadne chránené územia národnej 
siete chránených území ale do veľkej časti k. ú. Čirč zasahuje CHVÚ Čergov (i v rámci CHVÚ platí 1. stupeň územnej ochrany) 
V návrhu riešenia ÚPN obce Čirč sú navrhnuté funkčné plochy a stavby, ktoré zasahujú do CHVÚ Čergov (do plôch, ktoré 
poskytujú priaznivé hniezdne možnosti chránenej avifaune), napr. návrh funkčných plôch športu a oddychu (lyžiarske stredisko 
Jakšovka a lyžiarske stredisko Ostrá hora ), dopravná infraštruktúra a tiež systém protipovodňovej ochrany (kaskáda rybníkov v 
údolí vodného toku Soliská) siahajúci až k južnej hranici k.ú. Čirč. Celý systém vodozádržných prvkov je situovaný v území 
CHVÚ a zároveň je situovaný do plôch, na ktorých sa nachádzajú prírodné biotopy európskeho významu (Horské toky a ich 
drevinová vegetácia so Salix elaeagnos - Br4/3240, Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou - 
Br3/3230, Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov - Br2/3220). Navrhované vodozádržné prvky sú navrhnuté 
tak, že je predpoklad ich významného negatívneho vplyvu na prírodný biotop 3230, bez jeho možnej obnovy na zasiahnutej 
ploche. 

Vzaté na vedomie 

Na základe zistenia, že niektoré navrhované funkčné plochy a stavby, ako prvky územného plánu obce Čirč, zasahujú do lokality 
Natura 2000 (do CHVÚ Čergov), okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že návrh územného plánu s takýmito prvkami a s takou 
ich územnou lokalizáciou aká je vykreslená vo výkresoch ÚPN obce Čirč, je možné z hľadiska záujmov ochmy prírody a krajiny 
akceptovať v prípade, že z procesu posudzovania vplyvov územného plánu obce Čirč na životné prostredie a územia Natura 2000, 
vedenom podľa zákona EIA vyplynie, že navrhované riešenie územného plánu obce Čirč nemá významný vplyv na CHVÚ 
Čergov. 

Vzaté na vedomie 

Vzhľadom k tejto skutočnosti je potrebné za záväzné stanovisko vydané podľa § 9 ods. l písm. a) zákona OPaK k schváleniu 
územného plánu obce považovať obsah záväzného stanoviska MŽP SR, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny vydaného 
podľa § 9 ods. l písm. w) v spojení s § 65 ods. 1 písm. r) zákona OPaK. Toto záväzné stanovisko podľa § 9 ods. l písm. w) zákona 
OPaK vydá sekcia ochranný prírody, biodiverzity a krajiny v procese posudzovania vplyvov územného plánu obce, ktorý je vedený 
podľa zákona EIA (t.j.v procese pripomienkovania Správy o hodnotení strategického dokumentu) 

Vzaté na vedomie 
Viď: 
-  dokladová časť -  záväzné stanovisko MŽP SR č. 2342/2020-

6.3 zo dňa 29.06.2020 k SOH strategického dokumentu 
- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, časť VI. 

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie vydané podľa § 9 ods. l písm. a) zákona OPaK nenahrádza iné vyjadrenia, stanoviská a 
rozhodnutia podľa zákona OPaK /napr. vyjadrenie k územnému rozhodnutiu podľa § 9 ods. l písm. b), vyjadrenie k stavebnému 
povoleniu podľa § 9 ods. l písm. c), súhlas na výrub drevín podľa § 47, a súhlas na zásah do prírodných biotopov podľa § 6 apod./ 
Rovnako toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov. 

Vzaté na vedomie  
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9.  Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov , Nám. Mieru č. 3, 08192 Prešov  

 
Nezaujal stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 

pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 
Udelil súhlas č.OU-PO-OOP6-2021/007689 zo dňa 11.02.2021 s perspektívnym záberom PP na stavebné zámery Vzaté na vedomie  

 
10.  Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie mieru č.3,  

08091 Prešov 
 

Nezaujal stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 

 
11.  Okresný úrad, Odbor starostlivosti ŽP, odd. OP  a vybraných zložiek ŽP, úsek OP  

Nezaujal  stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 

 
12.  Okresný úrad, Odbor starostlivosti ŽP, odd. OP  a vybraných zložiek ŽP, úsek ŠVS  

Naše číslo: OU-SL-OSZP-2021/002071-002.           vybavuje: Mgr. Viera Hrebíková      Stará Ľubovňa 15.03.2021 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa 
í 5 zákona é. 525/2003 7., Z. o Štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade 
s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia 61 písm. a) zákona  364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov dáva toto 
v y j a d r e n i e :   
Z vodohospodárskeho hľadiska v zmysle §28 ods. 2 písm. j) vodného zákona, k predloženej žiadosti dáva nasledovné vyjadrenie: 
Z  hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému dokumentu máme nasledovné pripomienky : 

 

1. v riešených lokalitách odporúčame novú bytovú výstavbu povoliť až po vybudovaní inžinierskych sieti (verejný vodovod, 
verejná splašková kanalizácia) z dôvodu zabezpečenia všestrannej ochrany vôd; 

Pripomienka akceptovaná 
Proces  povoľovania  stavieb bytovej výstavby sa uskutoční 
v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona za 
predpokladu súladu predmetnej činnosti so záväznou časťou 
ÚPNO Čirč.  

2. prípadné vsakovacie objekty riešiť len po predchádzajúcom zisťovaní, ktoré môže vykonať iba oprávnená osoba; Vzaté na vedomie  
3.na internetovej stránke http: 7mpompr.svp.sk sú verejne dostupné oficiálne mapy povodňového  ohrozenia a mapy povodňového 
rizika v mierke 1:10 000. Mapy povodňového ohrozenia sú vypracované pre geografické oblasti, v ktorých bola v predbežnom 
hodnotení povodňového rizika identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno 
predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Podľa ust. § 20 ods. I zák. č. 7/2010 o ochrane pred 

Vzaté na vedomie  
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povodňami - „Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou vyliatou 
z koryta...“ Podľa ust. § 20 ods. 5 písm. a) zák. č. 7/2010 o ochrane pred povodňami - „V inundačnom  území je zakázané 
umiestňovať bytové budovy..“ 
4. pri umiestňovaní stavieb v blízkosti vodných tokov dbať  na to, aby bol umožnený prístup správcu toku k vodnému toku na 
výkon správy vodného toku; pri výkone správy vodného toku môže správca toku užívať pobrežné pozemky; v zmysle vodného 
zákona pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú  pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri 
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary ; 

Pripomienka akceptovaná  

5. vynaložiť potrebné úsilie na udržanie vôd z povrchového odtoku na miestach ich vzniku a neodvádzať ich do recipientov. Pripomienka akceptovaná 
V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona” sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorých predpisov (stavebný zákon). 
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu Štátnej vodnej správy vydané 
podľa vodného zákona. 

Vzaté na vedomie  

 
13.  Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií Nám. gen. Štefánika 1  

064 01 Stará Ľubovňa 
 
 

Nezaujalo stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 

 
14.  Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Nám. gen. Štefánika 1 064 01 Stará Ľubovňa  

Váš list číslo/zo dňa 
5/2020/20.01.2020 

Naše číslo   
OU-SL-OKR- 020/001985-002 

Vybavuje/linka  
Ing.Sulík/052 432393lkl.214 

Stará Ľubovňa 
05.02.2020 

 
Vec: „Územný plán obce Čirč" 
- záväzné stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie a k Správe o hodnotení strategického dokumentu 
Na základe Vašej žiadosti a v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov, v súlade s § 6 ods.l písm. g) a § 14 ods. 1 písm. m) zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v zmysle ustanovení vyplývajúcich z vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný 
úrad Stará Ľubovňa - odbor krízového riadenia vydáva z á v ä z n é  s t a n o v i s k o  
k návrhu územnoplánovacej dokumentácie a k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Čirč“ z 
hľadiska civilnej ochrany. 
Identifikačné údaje: 
Dokumenty: Návrh Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Čirč" Správa o hodnotení strategického dokumentu 
"Územný plán obce Čirč" 
Obstarávate!’: Obec Čirč, Čirč 208, 065 42 Čirč 

Vzaté na vedomie 



Územný plán obce Čirč / návrh / 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

P. č. Účastník prerokovania návrhu ÚPN obce Čirč  
Stanovisko  a pripomienka ku návrhu ÚPN obce Čirč  

Vyhodnotenie  stanoviska a pripomienky, 
s návrhom na rozhodnutie 
o stanovisku a pripomienke 

 
Po preštudovaní a posúdení predloženej (zverejnenej) dokumentácie Okresný úrad Stará Ľubovňa-odbor krízového riadenia 
konštatuje, že uvedená dokumentácia obsahuje: 
Návrh Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Čirč' 
Textovú časť Smernú časť 
-sprievodnú správu 
-vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP Záväznú časť 
-návrh regulatívov územného rozvoja obce (vložené schémy záväznej časti verejnoprospešných stavieb) 
Grafickú časť 
-širšie vzťahy a návrh záujmového územia 
-komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce s vyznačenou záväznou 
časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami 
-komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia obce 
-výkres verejného dopravného vybavenia 
-výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, vodné toky 
-výkres verejného technického vybavenia - energetika, zásobovanie elektrickou energiou a plynom 
-výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 
-vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na PP 
Správu o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Čirč" 
-základné údaje 
-údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia 
-komplexnú charakteristiku a hodnotenie vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia 
-prílohu č. 1 - Vyhodnotenie splnenia podmienok Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Čirč 
Okresný úrad Stará Ľubovňa - odbor krízového riadenia k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá 
pripomienky a s ú h l a s í  s návrhom územnoplánovacej dokumentácie a Správou o hodnotení strategického dokumentu „Územný 
plán obce Čirč“. 

Vzaté na vedomie  

 
15.  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. Štefánika 1 064 01 Stará Ľubovňa 

  
 

Nezaujal stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 

 
16.   Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Mýtna 4 , 064 01  Stará Ľubovňa  

Nezaujal stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 
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17.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                                    Vybavuje/Iinka                          Stará Ľubovňa 
22.2.2021                                 RÚVZ/2021/02555/HŽPaZ/l03-                  RNDr. Kolcun/052/4280133          16.3.2021 
004450 

 

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (ďalej len RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni), ako orgán 
príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vo 
veci posúdenia návrhu žiadateľa Obec Čirč, 065 42 Čirč 208, IČO 00 329 835 k návrhu „Územný plán obce Čirč“, podľa § 6 ods. 
3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto z á v ä z n é  s t a n o v i s k o :  

 

S ú h l a s í  sa podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. s návrhom žiadateľa Obec Čirč, 065 42 Čirč 208, IČO 00 
329 835 k návrhu „Územný plán obce Čirč“. 

Vzaté na vedomie 

O d ô v o d n e n i e  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni obdržal dňa 25.2.2021 od žiadateľa Obec Čirč, 065 42 Čirč 
208 návrh „Územný plán obce Čirč“ zverejnený na webovom sídle obce Čirč. 
Vychádzajúc z obsahu podanej žiadosti podľa § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
sa táto žiadosť pokladá za žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu územného plánu podľa § 13 ods. 2, 3 zákona č. 
355/2007 Z. z. v spojitosti s § 140b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov. 
Návrh územnoplánovacej dokumentácie obsahuje základné údaje územného plánu obce Čirč, riešenie územného plánu, ktoré 
obsahuje vymedzenie riešeného územia, väzby vyplývajúce zo záväzných častí Územného plánu Prešovského samosprávneho 
kraja, základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce, návrh urbanistickej koncepcie priestorového 
usporiadania, funkčného využitia územia, návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, návrh 
riešenia výroby a rekreácie, vymedzenie zastavaného územia obce, vymedzenie ochranných pásem a chránených území, návrh 
riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, geologických zosuvov a ochrany pred povodňami, návrh verejného dopravného 
a technického vybavenia územia, koncepciu starostlivosti o životné prostredie a pod.. 
Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia obce Čirč. 
Súčasťou grafickej časti územného plánuje výkresová dokumentácia. 

Vzaté na vedomie 

Toto záväzné stanovisko je v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Pre spis: RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, odd. HŽPaZ 

 Vzaté na vedomie  

 
18.  Obvodný banský úrad, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves  

Nezaujalo stanovisko v zákonom stanovenej lehote Podľa § 22 ods.5 stav. Zákona sa predpokladá, že nemá 
pripomienky k návrhu ÚPN obce Čirč 
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s návrhom na rozhodnutie 
o stanovisku a pripomienke 

 
19.   Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava  

Váš list číslo / zo dna 
5/2020/ 
20.01.2020 

Naše číslo 983/2020/ROP-
002/4525 
 

vybavuje / linka / mail 
Mgr.Marta Chachaľáková/ 
narta.chachalakova@nsat.sk 

Bratislava 
06.02.2020 
 

 

Vaším listom ste nám oznámili prerokovanie návrhu Územného plánu a Správy o hodnotení strategického dokumentu obce Čirč 
okres Stará Ľubovňa, so žiadosťou o stanovisko. 
Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vám oznamuje, že na území obce Čirč sa nenachádza žiadne letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie. 
Do riešeného územia nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny letísk, heliportov a leteckých pozemných 
zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia obce Čirč v prerokovávanej územnoplánovacej dokumentácii, 
zverejnenej na www.obeccirc.sk awww.uzemneplany.sk, sa nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu 
Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona. Dopravný úrad preto k predmetnej územnoplánovacej 
dokumentácii neuplatňuje žiadne pripomienky. 
Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva. 

Vzaté na vedomie  
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II. Dotknuté právnické osoby   
 
20.  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  

Váš list číslo/zo dňa                       
5/2020                         

Naše číslo                                         
SSC/7799/2020/2320/6000                  

Vybavuje/tel      
 Ing. Draganovská 02/502 55 501            
Ing. Bogárová 02/502 55 308                                                     
Ing. Šťastný 051/75 82 028 

Dátum: 19.02.2020  

Na základe Vášho listu č. j. 5/2020, ktorým nás žiadate o stanovisko k návrhu ÚPN obce Čirč dávame nasledovné stanovisko:  
Katastrálnym územím obce prechádzajú cesty: 
• cesta prvej triedy 1/77 v trase - Ľubotin - Čirč - Obručné; 
• cesta tretej triedy 111/3160 v trase - križ. s 1/77 k. ú. Čirč - Čirč. 
SSC v roku 2019 zabezpečovala štúdiu realizovateľnosti ŠR 1/67, 1/66, 1/77 Rožňava - Bardejovské kúpele Obec Čirč, resp. časť 
katastrálneho územia je riešená v úseku č. 18 1/77 Lenartov - Tamov v km 39,8 - km 51,29. 
Rekonštrukcia predmetného úseku pozostáva z vylepšenia a úprav nevyhovujúcich smerových oblúkov a úpravy výškového 
vedenia trasy, rozšírenia jestvujúcej komunikácie na kategóriu C 9,5 a z rekonštrukcie vozovky /podrobnejšie informácie môže 
poskytnúť SSC IVSC Košice/. 

Vzaté na vedomie  

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete máme k predmetnej ÚPD nasledovné pripomienky, resp. požiadavky:  
•žiadame rešpektovať hranice ochranného pásma cesty 1/77 mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení jeho neskorších predpisov 

Pripomienka akceptovaná  

Navrhované lokality označené vo výkrese č. 2.2 číslom 5 - pre verejné parkoviská a 7 - pre obecný športový areál, ktoré 
zasahujú do ochranného pásma cesty I/77 žiadame vyznačiť mimo ochranného pásma cesty 

Pripomienka akceptovaná 

s navrhovanými plochami pre občiansku vybavenosť v lokalite „Zadná hora“ umiestnenými v ochrannom pásme cesty 1/77 
nesúhlasíme. Navrhované plochy žiadame vyznačiť mimo ochranného pásma cesty 1/77 

Pripomienka akceptovaná 
V OP cesty dokumentované len plochy existujúcich zariadení 

dopravné napojenia navrhovaných lokalít požadujeme riešiť systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na 
cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu, resp. napojením na existujúce miestne komunikácie, v súlade s 
platnými STN a TP; 
  
 

Pripomienka akceptovaná 

akékoľvek prípadné dopravné napojenia lokalít na cestu I. triedy žiadame riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, 
posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej cestnej siete v súlade s platnými STN a TP /s dôrazom na vzájomnú vzdialenosť 
križovatiek/, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu 
stanoviska; 

Vzaté na vedomie 
 

body navrhovaného dopravného napojenia žiadame vyznačiť schématicky (bez určenia typu a tvaru križovatky) v súlade s 
platnými STN a TP; 
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pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV v blízkosti cesty I. triedy žiadame 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 vibrácii v životnom prostredí v 
znení neskorších zmien a predpisov. V prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku žiadame v ÚPN navrhnúť opatrenia na 
zníženie týchto negatívnych účinkov a zaviazať investorov na ich realizáciu. Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať 
požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe; 

Vzaté na vedomie 
ÚPNO Čirč nenavrhuje v blízkosti cesty I/77 funkčné plochy 
rodinných domov a bytových domov. 
Strategická hluková mapa pre úsek cesty 1/77 nie je k doispozícii 

Navrhované miestne komunikácie, pešie trasy a statickú dopravu je potrebné riešiť v súlade s platnými STN a TP. Vzaté na vedomie  
Z hľadiska záujmov SSC predmetný strategický dokument nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Vzaté na vedomie  

Predmetnú ÚPD je potrebné odsúhlasiť s Úradom Prešovského samosprávneho kraja. Vzaté na vedomie  
 
21.  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Ďumbierska 14, 041 59 Košice  

Nezaujal  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

   
22.  Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  

Nezaujala  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

   
23.  Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice  

Nezaujala  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
24.  SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 

váš list číslo / z dňa: 5/2020 z 20.01.2020.  naše číslo: 002/02/2020/DPS.Y1 K.  vybavuje / linka: lng. Vincent Bukovinský 052/2425200 
Poprad : 06.02.2020 

 

Vyjadrenie k návrh ÚPD : obce Čirč 
Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739 (ďalej aj ako „SPP-D“), ako 
prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zároveň ako dotknutý orgán podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podáva vyjadrenie k: Návrh - územného plánu 
obce Čirč (ďalej len „ ÚPD - O “) : 
1.K návrhu územného plánu obce Čirč v zmysle predloženej dokumentácie nemáme pripomienky. 
2.Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich plynárenských 
zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a 
obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D 
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3.Aktualizáciu stavu plynárenských zariadení v katastrálnom území obce Čirč Vám zasielame na mail obec 
obeccirc@stonline.sk . vo formáte PDF dňa 06.02.2020 
4.Plynofikáciu navrhovaných území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete. 

 

5.V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné 
kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej 
realizácie. 

 

6.Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme 
plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre 
územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, 
informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa 
posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp- distribucia.sk. 
telefón: 052/242 5200číslo účtu:2627712668/i 100 IČO:35910739  banka: Tatra banka, a.s DIČ: 2021931109. 1Č 
DPH:SK2021931109 e-mail: vincent.bukovinsky@spp-distribucia.sk web: www.spp-distribucia.sk  

Vzaté na vedomie 

7.Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej 
dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s., oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS, MS. SPP D. Mlynské Nivy 
44/b 825 1 1 Bratislava 26. pracovisko Poprad Ing. Vincent Bukovinský 

Vzaté na vedomie  

8.O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, 
regulačných zostáv , zariadení katódovej ochrany , elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, a.s. 
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a , 825 11 Bratislava, pracovisko Poprad. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení 
plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná, sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-
distribucia.sk 

Vzaté na vedomie  

9.Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón 
k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-D, sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D, zverejnenom na webovom sídle SPP-
D: www.spp- distribucia.sk. 

Vzaté na vedomie 

10.Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu obce Čirč . Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k 
technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v 
riešenom území. 

Vzaté na vedomie  

 
25.  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

Nezaujala  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  
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26.  O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

Nezaujala  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
27.  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  

Nezaujala  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
28.  Urbariálna spoločnosť obce Čirč, Čirč č. 11  

Nezaujala  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
29.  Agročirč, a.s. 065 42 Čirč č. 27  

Nezaujala  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
III. Dotknutý samosprávny kraj   
   
30.  Prešovský samosprávny kraj, odbor RR Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov  

 Nezaujal  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

   
31.  Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov  

 Nezaujal  stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
IV. Dotknuté obce   
 
32.  Obec Šarišské Jastrabie  

Nezaujala stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 



Územný plán obce Čirč / návrh / 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

P. č. Účastník prerokovania návrhu ÚPN obce Čirč  
Stanovisko  a pripomienka ku návrhu ÚPN obce Čirč  

Vyhodnotenie  stanoviska a pripomienky, 
s návrhom na rozhodnutie 
o stanovisku a pripomienke 

 
33.  Obec Ľubotín  

Nezaujala stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
34.  Obec Orlov  

Nezaujala stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
35.  Obec Ruská Voľa nad Popradom  

Nezaujala stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
36.  Obec Lukov  

Nezaujala stanovisko v zákonom stanovenej lehote  Podľa § 22 ods.5 s.z. sa predpokladá, že nemá  pripomienky 
k návrhu ÚPNO Čirč  

 
V. Verejnosť  
 
 Nevyjadrila sa   
   
VI.  Ministerstvo ŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny   
 Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo              Vybavuje                       Bratislava 

OU-SL-OSZP-      23427020-6.3.                Ing. Pálková,                      29. júna 2020 
2020/000312-043                                                   02/59562444 

 

  Vec 
„Územný plán obce Čirč“ — záväzné stanovisko k doplneniu správy o hodnotení strategického dokumentu 
Listom č. OU-SL-OSZP-2020/000312-04.3 zo dňa 25.05.2020 doručeným na sekciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 
(ďalej len „sekcia") dňa 26.05.2020, ste nás ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 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 (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.") požiadali o stanovisko k doplneniu správy o hodnotení strategického 
dokumentu „Územný plán obce Čirč" (príloha č. 1 - Primerané posúdenie vplyvu strategického dokumentu v etape jeho návrhu 
na územie sústavy Natura 2000) (ďalej len „primerané posúdenie“). Požiadavku na dopracovanie predmetného doplnenia 
správy o hodnotení sme si uplatnili v rámci stanoviska č. 2342/2020-6.3 zo dňa 25.02.2020. 

 



Územný plán obce Čirč / návrh / 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

P. č. Účastník prerokovania návrhu ÚPN obce Čirč  
Stanovisko  a pripomienka ku návrhu ÚPN obce Čirč  

Vyhodnotenie  stanoviska a pripomienky, 
s návrhom na rozhodnutie 
o stanovisku a pripomienke 

 
Po preštudovaní predmetného doplnenia správy o hodnotení, ako aj na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej 
republiky, ktoré sme si k predloženej dokumentácii vyžiadali, vydávame nasledovné záväzné stanovisko. 
Stotožňujeme sa so závermi primeraného posúdenia a požadujeme dodržať požiadavky, ktoré vyplynuli z dopracovaného 
primeraného posúdenia, t. j.: 

 - Z návrhu strategického dokumentu vylúčiť funkčnú plochu športu „Lyžiarske stredisko    Jakšovka"- Pripomienka akceptovaná  
Funkčná plocha športu – lyžiarske stredisko Jakšovka je z návrhu 
ÚPNO Čirč vypustená  

 - Zmenšiť plošný rozsah kaskád rybníkov v údolí vodného toku Soliská. Navrhovanú úpravu vodného toku (kaskády rybníkov) 
vykonať len po rkm 3,5; prípadne realizovať iný typ protipovodňovej ochrany ~ výstavbu poldra v úseku rkm 2,7-3.0. 

Pripomienka akceptovaná 
Návrh ÚPNO Čirč  rieši návrh úpravy  existujúceho vodného 
toku (kaskády rybníkov) len po rkm 3,5.  

 Po dodržaní vyššie uvedených podmienok možno súhlasiť s konštatovaním, že schválenie predmetnej územnoplánovacej 
dokumentácie nebude mať nepriaznivý vplyv na územie európskej sústavy Natura 2000 CHVÚ Čergov a na dotknuté biotopy 
európskeho významu. 
S pozdravom 
Mgr. Katarína Butkovská  
generálna riaditeľka sekcie  
ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 

Vzaté na vedomie  

 
 
Spracoval: Ing. arch. Vladimír Debnár, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, č. reg. 294 
 


