
OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Huncovská 1, 060 01  Kežmarok____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KK-OSZP-2021/010387-014

Kežmarok
05. 10. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania - ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01

Výrok
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je v zmysle ust. § 5 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 podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) príslušným
orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

vydáva

podľa § 7 zákona EIA, na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu ÚPN-O Matiašovce
– Zmeny a doplnky 01, ktoré predložil obstarávateľ územného plánu Obec Matiašovce, Hlavná 74/43,
059 04 Matiašovce, IČO:00326399, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01, ktorý rieši zmeny funkčného využívania
územia v lokalitách v k.ú. obce Matiašovce:
1 - Potok – súbor pozemkov v lokalite - sever, juh a centrum a západ,
2 - Obec – súbor pozemkov v celej obci a mimo nej – Kolconova úboč,
3 - Hospodársky dvor – súbor pozemkov,

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA. Uvedený strategický dokument je preto možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na
schválenie.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne
požiadavky vo vzťahu ku strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o
prerokovaní a schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:
- Funkčná plocha športu a oddychu v lokalite Potok - sever sa nachádza v priestore, ktorý je migračným
terestrickým koridorom prepájajúcim prvky M-ÚSES, a to interakčný prvok č. 6 s regionálnym biokoridorom
Rieka, pričom interakčný prvok č. 6 je nesprávne zakreslený. Je potrebné upraviť funkčnú plochu tak, aby
nezasahovala do predmetného migračného koridoru.
- Funkčná plochu RD v lokalite Potok - sever zasahuje do inundačného pásma Rieky, ktorá je zároveň
hydrickým biokoridorom regionálneho významu. Plochu RD je potrebné upraviť tak, aby jej vymedzenie
bolo situované mimo inundačného pásma Rieky.
- V prípade ponechania funkčnej plochy v lokalite Kolconova úboč (najmä v časti návrhu dvoch
zmenšených funkčných plôch športu a oddychu) v predloženom rozsahu, zaradiť do záväzných
regulatívov upozornenie, že na vykonanie činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu
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európskeho významu, je na uskutočnenie takejto činnosti potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany
prírody a krajiny podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z..

Odôvodnenie
Obstarávateľ územného plánu – Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce, IČO:00326399
predložil dňa 20.07.2021 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §
5 zákona EIA oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01.
Hlavným dôvodom pre obstaranie Zmien a doplnkov č. 01 je overiť a navrhnúť využiteľnosť kat. územia
tejto prihraničnej obce pre nové funkčné plochy RD, občianskeho vybavenia, športu a oddychu, turizmu
a CR a technickej infraštruktúry. Predmetom sú skupiny lokalít v časti Potok, Obec a Hospodársky dvor.
Predmetom riešenia sú plochy mimo i v zastavanom území obce:
1 - Potok – súbor pozemkov v lokalite - sever, juh a centrum a západ,
2 - Obec – súbor pozemkov v celej obci a mimo nej – Kolconova úboč,
3 - Hospodársky dvor – súbor pozemkov.
Urbanistická koncepcia funkčného a priestorového usporiadania:
1 - Potok
Severná časť – leží prevažne mimo zastavané územie obce pozdĺž cesty a plánovanej spojnice s cestou
III/3111. Využíva sa poľnohospodársky- orná pôda. Schválená ÚPD tu navrhuje spojnicu s cestou III/3111,
plochy výhľadu pre RD, OV a ponecháva jest. funkčné využitie – PP.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD doplnenie jestv. plôch RD a ich rozšírenie. Dôvodom je skutkový
stav zástavby a majetko-právny posun spojnice ciest. ZaD navrhujú zmenu a redukciu plochy OV na
plochy pozemkov športu a oddychu – letné kúpalisko. Podmienkou je osadenie RD čo najďalej od cesty
II/542 a záplavovej čiary Rieky Q100. Skupina RD je navrhovaná na sprístupnenie slepou komunikáciou.
Pozdĺž cesty II.tr. je navrhovaná skupina RD na skompaktnenie obce, cyklomagistrála a doplnenie cyklist.
pásov pozdĺž cesty III/3111.
Južná a centrálna časť – leží prevažne v zastavanom území obce pozdĺž cesty II/542. Využíva sa
poľnohospodársky – záhrady, orná pôda a TTP. Schválená ÚPD tu vymedzuje doplnenie RD, VZ a plochy
výhľadu pre RD. Určuje zachovanie plôch OV a cintorína.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD doplnenie jestv. plôch RD a ich rozšírenie. Podmienkou je
osadenie RD čo najďalej od cesty II.tr. z dôvodov ekologických. Navrhuje rozšírenie plochy OV, VZ a
cintorína. Jeho OP navrhuje redukovať na 25 m.
Západná časť – predmetný priestor leží prevažne v zastavanom území a lokality ZaD prevažne mimo
zastavané územie. Využíva sa poľnohospodársky – záhrady, orná pôda a TTP, ako aj pre areál TI -
vodojem. ÚPD tu navrhuje doplnenie RD, 8 plôch polyfunkčnej zástavby rekreačno – obytnej a plochy
pozemkov športu a oddychu – lyžiarsky vlek, zjazdovka s parkovisko (300 návštevníkov). Celé územie
je kvalifikované na rekreačný priestor.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD zrušenie plochy lyžiarského vleku, zjazdovky s parkoviska.
Navrhujú 13 pozemkov polyfunkčnej zástavby rekreačno – obytnej a aktualizovanie veľkosti pozemku
verejného TI - VDJ. Účelovú cestu navrhujú prestavať na verejnoprospešnú a v zastavanom území
na miestnu komunikáciu. Všetky účelové cesty sú navrhnuté na zachovanie. Rekreačný priestor je
navrhovaný na zrušenie.
2 - Obec
Severná časť – leží prevažne mimo zastavané územie obce, pri ceste a Rieke. Využíva sa
poľnohospodársky – orná pôda, záhrady a TTP, ako aj pre RD a polyfunkčnú zástavbu rekreačno –
obytnú. Schválená ÚPD tu vymedzuje plochy RD a zmiešaných funkcií bývania a výrobných služieb a
ďalej výhľadové plochy verejného TI, RD, OV a preložku cesty II/542.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD zrušenie výhľadovej plochy TI a zmiešaných funkcií bývania a
výrobných služieb a aktualizáciu veľkosti areálu zdrojov pitnej vody pre PD (podľa skutkového stavu) a
výhľadovej trasy preložky cesty II/542. Navrhuje plochy pre 2 skupiny RD (18 + 5 pozemkov). Navrhuje
cyklomagistrálu po severný okraj k.ú. obce a jej pokračovanie stredom obce a plánovanou ulicou pri
ihrisku.
Centrálna časť – leží prevažne v zastavanom území obce. Využíva sa ako OV, záhrady, VZ – park, plochy
pozemkov športu a oddychu. Schválená ÚPD vymedzuje plochy pozemkov OV, ako aj ich výhľad, plochy
RD, športu a oddychu a VZ.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD redukciu plochy OV pod OcÚ a VZ, návrh plôch RD, aktualizáciu
veľkosti areálu športu a oddychu a preradenie výhľad. plochy OV za návrh športu a oddychu pri ihrisku a
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ponechanie TTP, ďalej zmenu plochy OV pri ihrisku na plochu RD. Ďalej navrhujú nahradenie plochy VZ a
OV za plochy RD pri Rieke. Navrhuje sa nahradenie stožiarovej TS1 kioskovou a zemným kabelizovaním
VN prípojky k nej.
Južná časť – leží mimo, ako aj v zastavanom území obce. Využíva sa poľnohospodársky - orná pôda a
TTP, ako aj záhrady RD a plocha športu a oddychu. Schválená ÚPD tu vymedzuje tri výhľadové skupiny
plôch RD a výhľad pravého odbočenia z cesty II/542 na III/3111 a návrh plôch športu a oddychu a VZ.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD posun výhľadových plôch 11 RD do návrhu (pri ihrisku), zmenu
plochy športu a oddychu za 3 RD, návrh plôch pre 7 RD a doplnenie jestv. plôch RD. Navrhujú doplniť
plochu VZ o parkovisko pre cintorín. Podľa schválenej ÚPD sa navrhuje zrušiť časť zalesnenia a ponechať
jest. kultúru – TTP. Pozdĺž účelovej cesty k vykrývačom navrhuje kalváriu. Pod cintorínom navrhujú
trasovať cyklomagistrálu.
Kolconova úboč – leží mimo zastavaného územia obce. Využíva sa poľnohospodársky – TTP, orná pôda
a lesohospodársky. Na hrebeni sú dva vykrývače operátorov. Sprístupnenie je sústavou účelových ciest.
Schválená ÚPD tu vymedzuje rekr. priestor s plochami turizmu a CR – návrh a výhľad (200 lôžok), plochy
športu a oddychu – zjazdovky a vleky (v zime 1 000 návštevníkov), TI – VDJ a vodnú plochu.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD redukciu rekr. priestoru - zrušenie oboch plôch turizmu a
CR, plochy TI a jednej plochy športu a oddychu - zjazdovka a na tých miestach ponechanie stavu
– TTP, orná pôda a les. Návštevnosť sa zredukuje na 700 osôb. Navrhuje sa nová plocha turizmu
a CR (100 lôž.) a plocha pre TI – VDJ, ďalej posun vodnej plochy západne, bližšie k turistickému
vybaveniu a zjazdovkám (zasnežovanie). Sprístupnenie sa navrhuje miestnou komunikáciou s chodníkom
a záchytným parkoviskom slúžiacim i pre lyžiarske stredisko. Dolesnenie sa navrhuje zredukovať len na
plochy v súč. zarastané drevinami.
3 - Hospodársky dvor
Lokalita leží mimo zastavané územie obce. Využíva sa poľnohospodárske účely – zastavané plochy
a nádvoria a plocha pred Riekou ako TTP. Účelové cesty sprístupňujú dvor i bývalý areál STS, teraz
priemyselný park v k.ú. Spišská Stará Ves. Schválená ÚPD tu ponecháva stav – pozemky poľnohospod.
dvora, obslužnú komunikáciu a kanalizačný zberač do Spišskej Starej Vsi.
ZaD 01 navrhujú oproti schválenej ÚPD rozšírenie plôch poľnohospod. dvora a pred vjazdom plochu TI
– areál ČOV pre skupinovú kanalizáciu Sp. Hanušovce – Matiašovce a priemyselný park (mimo k.ú.).
Navrhujú zrušenie kanaliz. zberača do Spišskej Starej Vsi. Gravitačný systém navrhujú kombinovať s
tlakovým – čerpacie stanice. V koridore jestv. účelovej cesty navrhujú miestnu komunikáciu.

Zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona sa uskutočnilo v súlade
s § 4 ods. 2 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal
dňa 22.07.2021 listom č.j. OU-KK-OSZP-2021/010387-002,003 oznámenie o vypracovaní strategického
dokumentu podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a obci, na ktorej
katastrálnom území sa má činnosť realizovať a v zmysle § 63 zákona stanovil termín konania konzultácie
ohľadom tohto strategického dokumentu na deň 04.08.2021 na Okresnom úrade Kežmarok, odbore
starostlivosti o životné prostredie.
Príslušný orgán zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-o-matiasovce-zmeny-doplnky-01 .

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné
prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty, ktoré je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch
procesu schvaľovania:

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo – č.j. OU-
KK-OSŽP-2021/010978-2/Ká zo dňa 05.08.2021
Orgán odpadového hospodárstva súhlasí s vypracovaným dokumentom bez pripomienok.

2. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia – č.j. OU-KK-OSZP-2021/010636-002 zo dňa
30.07.2021
Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany k predloženému oznámeniu
o vypracovaní strategického dokumentu ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01 nemá pripomienky.
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3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie – č.j. OU-PO-OSZP1-2021/030191-002
zo dňa 25.08.2021
Tunajší orgán ochrany prírody sa oboznámil s oznámením o strategickom dokumente „ÚPN-O
Matiašovce- zmeny a doplnky 01“ a zistil, že územie, ktoré je týmto dokumentom riešené (k.ú.
Matiašovce), konkrétne lokalita č.3 zasahuje do územia SKUEV 4094 Lúky Horného Spiša, ktoré je
navrhované na zaradenie do národného zoznamu UEV (Poznámka: Funkčná plocha športu, ktorá je
riešená/upravovaná v rámci lokality č.3 v predmetných Zmenách a doplnkoch – ÚPN-O Matiašovce bola
schválená v územnom pláne obce Matiašovce už v roku 2004). Pri aplikovaní predpokladu, že prvok/
prvky strategického dokumentu, a tým i celý dokument, môžu mať významný vplyv na lokality Natura
2000, je vydanie záväzného stanoviska podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona OPaK v spojení s § 65 ods. 1
písm. r) zákona OPaK v procese posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA v
kompetencii ministerstva životného prostredia.

4. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov - č.j. 42841/2021 zo dňa
09.08.2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len
„ministerstvo“) na základe Vášho oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a do-plnky č. 8 územného
plánu obce Vrbov“ Vám podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 6 zákona 24/2006 o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné
stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Matiašovce (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov
tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne
zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových
deformácií. Aktívne svahové deformácie vznikli vplyvom klimatických faktorov, vplyvom výveru
podzemných vôd a vztlakovými účinkami podzemných vôd. Na svahu je zaregistrovaný výskyt mokrín.
Potenciálna svahová deformácia môže čiastočne zasahovať aj do intravilánu obce. 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 zásahmi, resp. ich kombináciou. Do rajónu potenciálne nestabilných území
s priaznivou geologickou stavbou pre občasný vznik svahových deformácií sú zaradené ďalšie svahy v
širšom okolí zaregistrovaných svahových pohybov. Potenciálne nestabilné 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 svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/
geofond/zosuvy/..
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území
pre stavebné účely.
3. 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.

4.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 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
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a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým
prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónové 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.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - č..j. KK 2852/2/2021/HŽP/DMM zo
dňa 09.08.2021
Súhlasí sa so strategickým dokumentom „ÚPN-O Matiašovce- zmeny a doplnky 01“.

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad – č.j. 1664/21 zo dňa 29.7.2021
Súhlasí so strategickým dokumentom „ÚPN-O Matiašovce- zmeny a doplnky 01“. Regionálna a
veterinárna potravinová správa v Poprade netrvá na posudzovaní dokumentu podľa zákona EIA.

7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny – č.j.
11855/2021-6.3 zo dňa 17.09.2021
Na základe oboznámenia sa s predloženou dokumentáciou máme z hľadiska záujmov ochrany prírody a
krajiny k strategickému dokumentu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01“ nasledovné požiadavky
a odporúčania:
- Funkčná plocha športu a oddychu v lokalite Potok - sever sa nachádza v priestore, ktorý je migračným
terestrickým koridorom prepájajúcim prvky M-ÚSES, a to interakčný prvok č. 6 s regionálnym biokoridorom
Rieka, pričom interakčný prvok č. 6 je nesprávne zakreslený. Požadujeme upraviť funkčnú plochu tak,
aby nezasahovala do predmetného migračného koridoru.
- Funkčná plochu RD v lokalite Potok - sever zasahuje do inundačného pásma Rieky, ktorá je zároveň
hydrickým biokoridorom regionálneho významu. Plochu RD požadujeme upraviť tak, aby jej vymedzenie
bolo situované mimo inundačného pásma Rieky.
- Odporúčame obci zvážiť veľkosť vymedzeného rekreačného priestoru v lokalite Kolconova úboč, najmä
v časti návrhu dvoch zmenšených funkčných plôch športu a oddychu, vzhľadom na to, že v ich hornej
časti sa nachádzajú plochy prírodných biotopov európskeho významu 6510 Nížinné a podhorské kosné
lúky, ktoré majú potenciál byť zaradené do národného zoznamu území európskeho významu v rámci
sústavy Natura 2000. V prípade ponechania funkčnej plochy v predloženom rozsahu požadujeme zaradiť
do záväzných regulatívov upozornenie, že na vykonanie činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo
zničeniu biotopu európskeho významu, je na uskutočnenie takejto činnosti potrebný súhlas príslušného
orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.
Po zapracovaní vyššie uvedených požiadaviek nepožadujeme, aby predložený strategický dokument bol
ďalej posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

8. Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja – č.j. 06609/2021/DUPaZP-2 zo dňa
27.07.2021
Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom
Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej
časti.

9. Krajský pamiatkový úrad Prešov – č.j. KPUPO-2021/15963-2/62076/OL zo dňa 27.07.2021
- Pre zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk je
nevyhnutné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov. Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom
konaní.
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10. Obec Matiašovce – č.j. 551/2021 zo dňa 10.08.2021
Obec Matiašovce patriaca do okresu Kežmarok a ležiaca v regióne Zamagurie nemá
námietky k predmetnému dokumentu za dodržania podmienok vyplývajúcich z príslušných
právnych predpisov a nepožaduje posudzovať dokument v zmysle vyššie citovaného zákona. Obec
Matiašovce zverejnila oznámenie nasledovným spôsobom t. j. dňa 23.07.2021 bolo oznámenie vyvesené
na Úradnej tabuli a umiestnené na internetovej stránke obce a dňa 09.08.2020 bolo oznámenie z Úradnej
tabule zvesené.

Žiadny zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente
vyjadrili nepredložil požiadavku, aby sa strategický dokument ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01
posudzoval podľa zákona.
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie má za to, že subjekty, ktoré nedoručili
stanoviská, nemajú k oznámeniu o strategickom dokumente žiadne námietky.
Verejnosť bola o oznámení informovaná obcou Matiašovce v súlade s § 6 zákona EIA zverejnením
oznámenia o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým zverejnením na úradnej tabuli obce
od 23.07.2021 do 09.08.2021.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada navrhovateľa, aby pri dopracovaní
návrhu zmeny strategického dokumentu, prípadne spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie dodržal
všetky pripomienky, požiadavky a odporúčania obsiahnuté v doručených stanoviskách dotknutých
orgánov.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania a
podľa kritérií v zmysle Prílohy č. 3 k zákonu EIA.
V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona EIA predmetom posudzovania je strategický dokument uvedený v
odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni.
Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie
podľa § 63 zákona EIA.
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov zisťovacieho
konania podľa § 7 ods. 4 zákona EIA, pri ktorom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie
informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Príslušný orgán dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych
vplyvov činností takého významu, aby ich bolo potrebné podrobnejšie analyzovať a spracovať správu
o hodnotení. Navrhovanou zmenou strategického dokumentu sa nepredpokladajú závažné negatívne
vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je ten, kto
činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným
v oznámení.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok.
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