
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
 

Vypracované pod ľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov 

 

ÚPN O Zlatá Baňa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

september  2021 



UPN O Zlatá Baňa  
 

Oznámenie o strategickom dokumente – UPN O Zlatá Baňa                                                                           2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obstarávate ľ  Obec Zlatá Baňa 
  Obecný úrad 
  Zlatá Baňa  71, 082 52 Kokošovce,  
Štatutárny zástupca  Maroš Železník – starosta obce 
IČO   00328031 
DIČ  2021296761 
 
 

  

Spracovate ľ  Slovak Medical Company, a.s. 
  Duchnovičovo námestie 1 
  080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca  Ing. arch. Jozef Kužma – konateľ 
IČO  
DIČ 

 36486264 
2021813244 

Hlavný riešite ľ  Ing. arch. Jozef Kužma – autorizovaný 
architekt 

Riešite ľ  Ing. Ján Stano 
Odborne spôsobilá osoba pre  
obstarávanie ÚPP a ÚPD 

 Ing. Ján Kunák, registračné číslo 314 
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I. Základné údaje o obstarávate ľovi 
 

1. Názov: Obec Zlatá Baňa 
2. Identifikačné číslo: 00328031 
3. Adresa sídla: Obecný úrad Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 71, 082 52 Kokošovce 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa: 
Maroš Železňák, starosta obce, č.tel.: 051/779 8225,  
e-mail: starosta@zlatabana.sk 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 
od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto 
na konzultácie: 

  spracovateľ ÚPN O Zlatá Baňa   Slovak Medical Company, a.s. 
 Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  
 email:  jkuzma55@gmail.com 

  janostano63@gmail.com 
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
1. Názov   Územný plán obce Zlatá Baňa (UPN O Zlatá Baňa) 
 
2. Charakter Obec Zlatá Baňa v súčasnosti nemá pre svoj ďalší rozvoj platnú  

územnoplánovaciu dokumentáciu. Územný plán Prešovského 
samosprávneho kraja, nerieši lokálny charakter územia, preto je potrebné 
vypracovať územný plán obce, aby bolo možné zahrnúť aj širšie vzťahy 
medzi jednotlivými katastrami. Tieto perspektívne zmeny však nemožno 
realizovať bez cieľavedomej pomoci štátu, ktorá by mala formou 
rozvojových programov v spolupráci so štrukturálnymi fondmi Európskej 
únie podnietiť iniciatívu domáceho obyvateľstva.  
Z tohto dôvodu vyplynula potreba vypracovať nový územný plán obce 
Zlatá Baňa, ako dlhodobú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, ako aj 
z dôvodu potrieb komplexného zhodnotenia. Územný plán obce Zlatá 
Baňa bol objednaný obcou Zlatá Baňa v septembri 2020,  

 
3. Hlavné ciele 
 Hlavným cieľom spracovania UPN O Zlatá Baňa, sú požiadavky, ktoré 

vyplynuli z  územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu.  
K požiadavke spracovania UPN O Zlatá Baňa došlo predovšetkým 
v rozdieloch vo funkčnom využití plôch a to bývania, rekreácie, služieb 
a sieti technickej infraštruktúry, v hraniciach súčasného zastavaného 
územia obce. To má dopad aj na s tým súvisiace demografické a sociálne 
aspekty obce, rozvojové zámery s aktuálnymi majetkovo-právnymi 
možnosťami obce a zhodnotenie využiteľnosti územia.      

Oznámenie o strategickom dokumente zisťuje, či UPN O Zlatá Baňa 
podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

   
4. Obsah   Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náležitosti 

zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 
55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. Obsah návrhu riešenia UPN O Zlatá Baňa sa skladá z 
textovej a grafickej časti, ktorá sú súčasťou tohto dokumentu. 

  Textová časť sa skladá zo smernej a záväznej časti, vrátane prílohy 
„Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy 
a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely“.  

  Grafická časť sa skladá z výkresov č 1 až 9 a schémy záväznej časti  
Príloha:  Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy 

a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely  
 
5. Uvažované variantné riešenia    
  Pre navrhované funkčné využitie územia nebudú v návrhu UPN O Zlatá 

Baňa spracované variantné riešenia. 
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schva ľovania 
 Spracovanie UPN obce Zlatá Baňa, jeho prerokovanie podľa § 22 zákona 

č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 7 až § 15 zák. č. 24/2006 
Z. z. a schválenie podľa § 26 ods.3 zák. č.50/1976 Zb. vrátane Všeobecne 
záväzného nariadenia v termíne, ktorý určí obstarávateľ.   

 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom  
  Záväzným podkladom pre UPN O Zlatá Baňa je ÚPN VÚC PSK z roku 

2019. 
 Zadanie pre vypracovanie ÚPN O Zlatá Baňa schválené obecným 

zastupiteľstvom v Zlatej Bani dňa 05. 02. 2021, uznesením č. 91/2021. 
 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie  
  Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa 
 
9. Druh schva ľovacieho dokumentu   
  Uznesenie obecného zastupiteľstva 
 VZN obce Zlatá Baňa 
 
III.  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch str ategického dokumentu na 

životné prostredie vrátane zdravia 
 

1. Požiadavky na vstupy  
Obec definovala svoje požiadavky na  spracovanie  UPN O Zlatá Baňa.  
Základným vstupom pre spracovanie návrhu UPN O Zlatá Baňa sú PaR 
ÚPN obce Zlatá Baňa spracovaný SMC, a. s., Duchnovičovo námestie 1, 
080 01 Prešov  

 
a. Pôda    Z celkovej výmery 3173,18 ha kat. územia obce predstavuje 10,5 % t. j. 

332,02 ha tvorí poľnohospodárska pôda, lesné kultúry predstavujú 87,8 
%, t. j. 2785,38 ha.  

  Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia 
z poľnohospodárskej prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších 
činností. Územie leží v hladine A1 obsahu kovov v pôde (0 – 2,0 mg.kg), 
ktoré majú prevažne antropogénny pôvod, čo je vlastne fónový obsah, 
zhodný s prirodzeným výskytom týchto prvkov v prostredí.  

  Navrhovanými zmenami v UPN O Zlatá Baňa nedochádza k degradácii 
pôd.   
– Delňa ID 4-32-04-382,  
– Sigordský potok Id 4-32-04-401 s jeho bezmenným pravostranným 

prítokom ID 4-32-04-402, 
– Malá Delňa ID 4-32-04-403 s jeho bezmennými prítokmi ID 4-32-04-

404. ID4-32-04-405, ID 4-32-04-406, ID4-32-04-407 a ID 4-32-04-
408, 

– bezmenný pravostranný prítok vodného toku Delňa ID 4-32-04-417 
(rkm zaústenia cca 16,047) s jeho bezmenným ľavostranným 
prítokom ID 4-32-04-418, 
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– Olšavka ID 4-32-05-209,  
– Šimonka ID 4-32-05-210 a jeho bezmenný pravostranný prítokmi 

(Černica) ID  4-32-05-211. 
 
b. Voda  Obcou preteká rieka Delňa (HCP č. 4-32-04-125).  

V katastrálnom území  Zlatá Baňa sú v správe SVP š.p. tieto  vodné toky 
s identifikačným číslom (ID): 
V centre obce sa nachádza Zlatobanský potok (potok Jozef). Úprava 
vodných tokov je len čiastočná a to na Zlatobanskom potoku (potok Jozef) 
severne od OcÚ.  
V súčasnosti sa v obci nenachádza záplavové územie ani protipovodňová 
ochrana územia. Dažďové vody z ciest a miestnych komunikácií v obci sú 
odvádzané rigolmi do potokov. 

 Toky odvádzajú aj dažďové vody, ktoré sú zachytené priekopami, rigolmi 
a dažďovou kanalizáciou.  

  UPN O Zlatá Baňa bude riešiť protipovodňovú ochranu obce.  
 

c. Suroviny Podľa Obvodného banského úradu v Košiciach katastrálne územie Zlatá 
Baňa zasahuje do časti chránených ložiskových území (ďalej len „CHLÚ“). 
V katastrálnomúzemí Zlatá Baňa sa nachádza CHLÚ „Zlatá Baňa“ 
(polymetalické rudy), „Červenica“ (Hg rudy) a „Červenica I“ (opály), 
ktorými sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska polymetalických rúd, 
Hg rúd a opálov proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania. 
Na realizáciu stavebnej činnosti vo vyššie uvedených chránených 
ložiskových územiach sú v rozhodnutí Obvodného banského úradu  č. 
2187/631/92-1 z 15.12.1992 o určení zmeny CHLÚ stanovené tieto 
podmienky:pod bodom 1: 
„Bez obmedzenia sa môže vykonávať stavebná činnosť, ak ide 
o zriadenie“: 
a) v intraviláne obce Zlatá Baňa akýchkoľvek stavieb. 
b) mimo intravilánu obce Zlatá Baňa, vyhlásených chránených nálezísk 

a štátnej prírodnej rezervácie, stavieb s dočasným charakterom 
zriaďovaných  na krátkodobé účely a poľných ciest“ 

a pod bodom 4: 
„ V ostatných prípadoch povolenie iných stavieb a zariadení, ktoré súvisia 
s prieskumom a dobývaním, môže vydať stavebný úrad len po 
predchádzajúcom súhlase Obvodného banského úradu v Košiciach tak, 
ako to požaduje § 19 banského zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov“. 
 
Pravdepodobná environmentálna záťaž 
1. 
Názov BZ: PO (2126) / Zlata Baňa — štôlne a haldy 
Názov lokality: štôlne a haldy 
Druh činnosti: ťažba rúd 
Stupeň priority: BZ so strednou prioritou ( K 35 — 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna zaťaž 
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2. 
Názov BZ: PO (2142) / Zlata Baňa — Nosger, štôlne a haldy 
Názov lokality: Nosger, štôlne a haldy 
Druh činnosti: ťažba rúd 
Stupeň priority: BZ so strednou prioritou (K 35 — 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna zaťaž 
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu 
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.  

 
d. Energetické zdroje  

Trafostanice sú napájané VN z kmeňového vedenia VSD číslo 314 z 
elektrickej stanice ES Prešov 2 - 110/22kV. Hlavná trasa po TS6 je 
riešená izolovaným vodičom (ochranné pásmo 4m), od TS6 je vedenie 
riešené vodičmi AlFe (ochranné pásmo 10m). Prípojky ku jednotlivým 
stožiarovým trafostaniciam sú riešené vodičmi AlFe, prípojka ku 
trafostanici TS2-0061 je riešená káblom v zemnej ryhe. 
Distribučné kmeňové vedenia sú tvorené prevažne vodičmi prierezu 
3x70+50 mm² AlFe6, resp. 4x70/11 AlFe. Vo východnej časti obce sú 
použité nové samonosné káble AES 4x120. Uvedené rozvody sú uložené 
na betónových podperných bodoch v trase vedľa miestnych komunikácii. 
Vzhľadom na vek NN vedenia (stožiare, AlFe vedenie) bude potrebná 
jeho rekonštrukcia. 
Existujúce verejné osvetlenie (VO) je tvorené vodičom 25 mm² 
AlFe a úspornými LED svietidlami na podperných bodoch NN siete s 
napojením a ovládaním z rozvádzačov verejného osvetlenia. 

 
e. Plyn  Obec Zlatá Baňa nie je plynofikovaná. V katastrálnom území obce sa 

nenachádzajú plynárenské zariadenia ani ich príslušenstvo (napr. 
zariadenia katódovej ochrany). SPP – distribúcia a. s. v riešenom území 
nerealizuje výstavbu ani nepripravuje realizáciu výstavby plynárenských 
zariadení. V obci je individuálne zabezpečený odber elektrickej energie, 
spaľovanie hnedého uhlia a drevného odpadu. V zmysle ÚPN PSK je 
plynofikácia obce Zlatá Baňa možná z STL plynovodu obce Kokošovce. 
Rozvodné potrubia budú trasované v zelenom páse alebo okrajom cesty 
III/3440 a miestnych komunikácií. Je potrebné vyprojektovať a vybudovať 
v obci nové plynovody. Na základe urbanistického riešenia budú rozvodné 
potrubia maximálne zokruhované tak, aby spoľahlivo zásobovali 
jestvujúce a navrhované objekty v potrebnom množstve a požadovanom 
tlaku.  
Návrh územného plánu obce bude rešpektovať ochranné a bezpečnostné 
pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod 
zemného plynu a bude riešiť potrebné rozšírene plynovodov v zmysle 
ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších 
predpisov. 
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f. Nároky na dopravu 
  Obec Zlatá Baňa leží na ceste III/3440 Prešov – Zlatá Baňa – Červenica – 

hranica KSK, 15 km východne od Prešova.  
Intenzita dopravy na ceste III/3440 podľa celoštátneho sčítania dopravy 
Slovenskej správy ciest roku 2015 ( skutočné vozidlá /24hod). 
Číslo 
čítacieho 
úseku 

Názov čítacieho úseku T O M S 

03528 Zlatá Baňa –  Červenica 35 363 12 440 
Poznámka: T – nákladné vozidlá celkom, O – osobné automobily, M –  motocykle, S –  súčet 
všetkých vozidiel.   

Sčítanie preukazuje prevažujúci podiel osobnej automobilovej  dopravy. 
 
2. Údaje o výstupoch. 
  Výstupom procesu obstarávania budú návrhy územného plánu obce Zlatá 

Baňa. Návrh UPN O Zlatá Baňa je spracovaný v súlade s ustanoveniami 
§12 vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumnetácii 
a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerne a záväzné 
regulatívy. Záväzné regulatívy budú vyhlásené všeobecne záväzným 
nariadením obce Zlatá Baňa. 

 
a. Ovzdušie  Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci. 

  V riešenom území sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré 
predstavujú väčšinou kotolne na tuhé palivo, ďalej je to prevádzka 
dopravy na ceste III. triedy. Návrh územného plánu nemá zásadný vplyv 
na stav ovzdušia v obci (nezhoršujú súčasný ani navrhovaný stav). 

 
b. Voda  Obec Zlatá Baňa má vybudovaný verejný vodovod vo vlastníctve obce. 

Prevádzkovateľom vodovodnej siete je spoločnosť Aqua Spiš Plus s. r. o. 
(do konca roka 2020). Na vodovod bolo k decembru 2019 napojených 
365 obyvateľov, čo činí napojenosť 79%. 
Vodárenským zdrojom sú tri zachytené pramene (OP 10 m), z ktorých 
voda cez záchytný objekt  gravitačne nateká do vodojemu cez tri 
prerušovacie komory. Pramene sú  situované severne od obce. 
Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojeme o objeme 150 m3 

vybudovanom severne nad zastavanou časťou obce. Vodojem je 
vybudovaný na kóte dna 634,50 m. n. m. (s max. hladinou 637,80 m n. m. 
Do obce je voda privádzaná zásobovacím potrubím PVC D 110 mm. 
Odberatelia sú zásobovaní cez rozvodné potrubia D 110 mm a D 90 
prípojkami D 32 v I. tlakovom pásme. Vodovodné potrubia sú 
bezporuchové s kapacitnou rezervou pre rozvoj obce.  
Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom 
miestnych komunikácií a cesty III/3440.  

 
c. Odpady  Východiskovým dokumentom pre riešenie problematiky odpadového 

hospodárstva v obci Zlatá Baňa je Program odpadového hospodárstva 
obce Zlatá Baňa spracovaný na obdobie do roky 2015-2020. POH obce 
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Zlatá Baňa vychádza z princípov a cieľov POH Slovenskej republiky, POH 
Prešovského kraja a transformuje ich na konkrétne podmienky obce. 
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 283/2001 Z. z. o 
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov viedla obec evidenciu vyprodukovaného množstva 
komunálnych odpadov do 31.12.2013. Schválením novej vyhlášky 
č.310/2013 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch vedie evidenciu odpadov v obci Zlatá Baňa.zabezpečuje 
Združenie EKOTORYSA. 
Obec má v súlade s § 39 ods. 10 zákona o odpadoch uzatvorenú zmluvu 
na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce 
Zlatá Baňa  so spoločnosťou FÚRA s.r.o.. Zmesový komunálny odpad a 
objemový odpad je zneškodňovaný na viacerých  skládkach  odpadu 
predovšetkým v Petrovciach. V obci sa využíva množstvový zber 
zmesového komunálneho odpadu do 120 l nádob – 144 ks a do KUKA 
1100 l zberných nádob – 4 ks. Zmesový komunálny odpad sa zbiera 
podľa zverejneného kalendáru vývozu  na príslušný rok a podľa potreby. 
Množstvo za rok 2019 celkom 64 129 kg. 
V obci je pre občanov zavedený triedený zber Naturpack a.s. 
komunálnych odpadov formou plastových vriec (papier, plasty a PET 
fľaše, sklo, kov), veľkokapacitného kontajnera (objemový odpad a drobný 
stavebný odpad) a stacionárneho zberu elektro odpadov a nebezpečných 
druhov odpadov (žiarivky, elektro odpad, baterky).  
Obec nemá zriadený zberný dvor ani kompostovisko.  
Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
odboru štátnej geologickej správy sú na základe výpisu z Informačného 
systému environmentálnych záťaží sa environmentálne záťaže na území 
k.ú. Zlatá Baňa nachádzajú východne od centra obce sa sa nachádza 
Halda – geologický prieskum štôlne Jozef II. a Jozef I.s  
environmentálnym dopadom  na územie. 

. 
 
 d. Hluk a vibrácie  

Hlavným líniovým zdrojom  hluku je cesta III/3440. Je zároveň nosnou 
zbernou komunikáciou obce s obslužnou funkciou,  pričom časť objektov 
sprievodnej zástavby sú predovšetkým na cestu III/3440 napojené priamo. 
Cesta III/3440 v celom úseku obcou v svojom šírkovom  a smerovom 
usporiadaní  prevažne spĺňa STN 736101 (mimo zastavané územie) 
a STN 736110 (v zastavanom území).ktorá prechádza obojstranne 
zastavaným územím obce. V zmysle prílohy č. 2. k nariadeniu vlády SR č. 
339/2006 Z. z., „Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí...“ 
najvyššia hodnota ekvivalentného hluku LAeq v dennom období  v obytnom 
území v okolí  ciest III. triedy  nie je prekročená.  Územie novej obytnej 
zástavby je potrebné určiť tak, aby boli dodržané prípustne hodnoty hluku 
vo vonkajšom prostredí v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z.,  ktorou 
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sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií v ŽP. 

 
e. Žiarenie a iné fyzikálne polia 

Predmetné územie spadá do stredného (východná časť obce) až 
vysokého (západne od OcÚ)  radónového rizika tak, ako je to zobrazené 
na priloženej mape Ministerstva ŽP SR, Odboru štátnej geologickej 
správy. 
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: 
Stredné až vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti 
ďalšieho využitia územia. 
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 
až vysokého 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 až po predložení konkrétnych návrhov v jednotlivých kapitolách 
ÚPN obce, vrátane vypracovania mapových podkladov. 

 
f. Dopl ňujúce údaje 
  Neuvažuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za 

následok negatívny zásah do krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd. 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životn é prostredie. 
  Návrh riešenia dokumentu UPN O Zlatá Baňa predstavuje 

územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy negatívny vplyv na 
životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme 
považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, 
predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. 
Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický 
dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím 
prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvate ľstva. 
  Zámery navrhované UPN O Zlatá Baňa nemajú negatívny vplyv na 

zdravie obyvateľstva pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov 
využitia územia.  
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5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chrá nené vtá čie územia, územia 
európskeho významu, súvislá európska sústava chráne ných území Natura 
2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chr ánené vodohospodárske 
oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmie rnenie.  

V rámci miestneho územného systému ekologickej stability boli navrhnuté 
lokality popísané v krajinnoekologickom pláne.  
V katastrálnom území obce Zlatá Baňa sa z národnej siete chránených 
území nachádza územie  
Národná prírodná rezervácia (ďalej len „NPR“) Šimonka – 5. a 2. stupeň 
ochrany vyhlásený v roku 1950 a posledná novelizácia v roku 1986 
Prírodná rezervácia (ďalej len „PR“) Pusté pole – 4. stupeň ochrany 
vyhlásený v roku 1983 

  Z európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia 
európskeho významu – „SKUEV“  a  chránené vtáčie územia – 
„SKCHVÚ“) do katastrálneho územia obce Zlatá Baňa zasahujú UEV   

 
Kod lokality Názov lokality Kraj Útvar ŠOP SR 
SKUEV0390 Pusté pole Prešovský kraj RSOPK Prešov 
SKUEV0401 Dubnícke bane Prešovský kraj RSOPK Prešov 
SKUEV0932 Šimonka Prešovský kra RSOPK Prešov 

 
a chránené vtáčie územie 

SKCHVU025  

Slanské 
vrchy 

60 247,42 193/2010 16.4.2010 15.5.2010 
Košice - okolie, Prešov, 

Trebišov, Vranov nad Topľou 

 
  Z uvedeného vyplýva, že pre zvyšok katastrálneho územia obce platí 1. 

stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

 
6. Možné riziká súvisiace s uplat ňovaním strategického dokumentu. 
  Návrhy UPN O Zlatá Baňa nevytvárajú možné rizika pre zhoršenie kvality 

životného prostredia v obci.  
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
  Dotknuté územie a ich zmenené funkčné využitie územia nemá vplyv na 

územia susedných štátov. 
 
IV. Dotknuté subjekty 
 
1.   Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení. 

 
  V znení Zákona 408/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa § 24   
a) fyzická osoba podľa §24a, 
b) právnická osoba podľa §24b alebo §27, 
c) občianska iniciatíva podľa §25, 
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d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa 
§26 

 
2.  Zoznam dotknutých subjektov.  

Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní 
územnoplánovacej dokumentácie obce sú orgány vyplývajúce z § 140a 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
 Zoznam dotknutých subjektov:  
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 

812 35 Bratislava 
2. Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 
3. Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, nám. Mieru 3, 080 01 Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP kraja, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov, 
5.  Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, nám. Mieru 

3, 080 01 Prešov 
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
7. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice 
8. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
9. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nám. Mieru 2, 080 

01 Prešov 
10.  Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov 
11.  Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov 
12.  Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov  
13.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov 
14.  Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja, Námestie Mieru 2, 

080 01 Prešov  
15.  Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov 
16.  Štátna ochrana prírody SR - RCOP Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov 
17. Obec Hermanovce nad Topľou 
18. Obec Zamutov  
19. Obec Pavlovce 
20. Obec Petrovce 
21. Obec Ruská Nová Ves 
22. Obec Podhradík 
23. Obec Abranovce 
24. Obec Lesíček 
25. Obec Kokošovce 
26. Obec Tuhrina 
27. Obec Červenica 

 
Dotknuté fyzické osoby: 
23.  Obyvatelia obce Zlatá Baňa 
 
3.  Dotknuté susedné štáty. 
 Keďže nejde o hraničnú obec, susedné štáty nie sú dotknuté. 
 
V. Doplňujúce údaje 
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1.  Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkre s širších vz ťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického do kumentu). 
PaR UPN O Zlatá Baňa - textová a grafická časť (vrátane KEP) 

 
2.  Materiály použité pri vypracovaní strategického  dokumentu. 
 - PaR UPN O Zlatá Baňa, 2020 (vrátane KEP) 
 - Zadanie UPN O Zlatá Baňa, 2020 
  
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
  Zlatá Baňa, September 2021 
 
VII.  Potvrdenie správnosti údajov 
 
1.  Meno spracovate ľa oznámenia. 

Ing. Ján STANO  
 
 
 
 
 
 Podpis 
 
 
 
2.  Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom  oprávneného zástupcu 

obstarávate ľa, pečiatka.  
Maroš Železník - starosta     

 
 
 
 
 
 
Pečiatka, podpis 

 
  


