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Územný plán obce Veľká Franková 
 

 
 
 
 

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO  
Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU  

 
číslo: OU-KK-OSZP-2021/001639-031 

vydané Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 
 
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 
 
1. Názov  
     Obec Veľká Franková 

 
2. Identifikačné číslo  
     00076597 
 
3. Adresa sídla  

Obec Veľká Franková, Obecný úrad Veľká Franková č. 74, 059 78 Veľká Franková 
e-mail: obecv.frankova@neton.sk 
 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo oprávneného zástupcu obstarávateľa  
Ing. Jarmila Vojtaššáková, Poprad, Registračné číslo podľa vyhl. MŽP SR 389, tel. 0042905 
966 991, e-mail: jarkavoj@gmail.com 
 
 

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
 
1. Názov  
     Územný plán obce Veľká Franková 

 
2.  Charakter 

Územnoplánovacia dokumentácia 
 

3.  Hlavné ciele 
Hlavným cieľom Územného plánu obce Veľká Franková je zabezpečiť trvalý súlad všetkých 

činností v riešenom území : 
- zhodnotiť súčasné podmienky pre rozvoj obce a na ich základe navrhnúť funkčné využívanie 

a priestorové usporiadanie územia obce, vrátane vhodných rozvojových lokalít 
- navrhnúť opatrenia na zvýšenie kvality životného prostredia v obci  
- vymedziť plochy pre novú bytovú výstavbu 
- vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj ekonomických aktivít v obci 
- doriešiť dopravné problémy obce 
- navrhnúť chýbajúce zariadenia technického a sociálneho vybavenia obce 
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- navrhnúť územno-technické opatrenia na zapojenie obce do systému cestovného ruchu a 
vytvoriť urbanistické podmienky na rozvoj turizmu v obci 

- lokalizovať plochy pre verejnoprospešné stavby 
- vymedziť časti obce, pre ktoré treba obstarať a schváliť územné plány zóny 
 
4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu 
  Obsahom návrhu územnoplánovacej dokumentácie je návrh riešenia ďalšieho rozvoja obce 

Veľká Franková.  
 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom  
     Záväzná je nadradená územnoplánovacia dokumentácia – Územný plán veľkého územného 

celku (ÚPN VÚC) Prešovského kraja 
 

 
III. POPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA 
 
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
- Oznámenie o strategickom dokumente s dátumom vypracovania október/2020 
- Zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu dotknutým orgánom (OÚ 

Kežmarok, Odbor starostlivosti o ŽP, list OU-KK-OSZP-/2020/013920-003/Kr z 11.10.2020), 
obci Veľká Franková a dotknutým obciam za účelom informovania verejnosti (OÚ 
Kežmarok, Odbor starostlivosti o ŽP, list OU-KK-OSZP-/2020/013920-002/Kr z 11.10.2020) 

- Zápisnica z ústneho rokovania konaného dňa 24.03.2021, za účelom určenia rozsahu 
hodnotenia Územnoplánovacej dokumentácie obce Veľká Franková v zmysle § 8 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 

- ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov pre strategický dokument Územnoplánovacej dokumentácie obce Veľká 
Franková. (OÚ Kežmarok, Odbor starostlivosti o ŽP, list OÚ-KK-OSZP-/2021/001639-015 
z 13.04.2021) 

- Predloženie Územného plánu obce Veľká Franková – návrh (hlavný riešiteľ Ing. arch. 
Michal Kuvik, autorizovaný architekt SKA, ARCHING SNV, s.r.o., Okružná 787/18, 058 01 
Poprad – jún 2021) 

- Predloženie správy o hodnotení strategického dokumentu dotknutým orgánom (OÚ 
Kežmarok, Odbor starostlivosti o ŽP, (list OÚ-KK-OSZP-2021/001639-027 z 31.08.2021), 
obci Veľká Franková a dotknutým obciam za účelom informovania verejnosti (OÚ 
Kežmarok, Odbor starostlivosti o ŽP, (list OÚ-KK-OSZP-2021/001639-028 z 31.08.2021) 

- Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, konané dňa 28.06.2021 
v zasadacej miestnosti Obecného úradu Veľká Franková. 

- Verejné prerokovanie strategického dokumentu Územného plánu obce Veľká Franková, 
konané dňa 20.07.2021 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Veľká Franková. 
 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
     Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Franková. 
 
3. Druh prijatia, rozhodnutia 
     Schválenie záväznej časti ÚPN-O uznesením v obecnom zastupiteľstve.  
 
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 
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Strategický dokument „Územný plán obce Veľká Franková“, v katastrálnom území Veľká 
Franková je podľa § 4 ods. 1 predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov podľa 
zákona NR SR č. 24/2006 O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracoval Ing. arch. Michal Kuvik, ARCHING 
SNV, s. r. o., Okružná 787/18, 058 01 Poprad. 

Správnosť a úplnosť údajov potvrdil svojím podpisom starosta obce Veľká Franková Pavol 
Soľava v júni  2021.  
 
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 
     Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie určil na spracovanie 
odborného posudku podľa § 36, ods. 2 zákona  Ing. arch. Dušana Genčanského, zapísaného 
v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie 
podľa § 65, ods. 4 zákona.  
     Menovaný vypracoval odborný posudok na základe predloženej správy o hodnotení 
strategického dokumentu vrátane príloh, doručených stanovísk k nej, podkladových materiálov 
a doplňujúcich informácií poskytnutých obstarávateľom, spracovateľom správy o hodnotení, ako 
aj vlastných poznatkov problematiky realizácie obdobných územných plánov.  

Konštatuje, že Správa o hodnotení strategického dokumentu pre posúdenie vplyvov 
územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia bola predložená 
z hľadiska poskytovaných údajov v kompletnom Zákonom stanovenom rozsahu. Bolo 
predložené riešenie v etape návrhu územnoplánovacej dokumentácie bez variantov. 

Na základe vyššie uvedeného konštatuje, že predložená Správa o hodnotení strategického 
dokumentu dostatočne a primerane uvádza a analyzuje kladné a záporné vplyvy 
územnoplánovacej dokumentácie. V oblasti vplyvov na vodné pomery, ako aj na chránené 
územia a ochranné pásma – odporúča zapracovať vhodné opatrenia na posilnenie prvkov 
ekologickej stability územia.  

Na základe hodnotenia celkovej kvality predkladanej Správy o hodnotení strategického 
dokumentu konštatuje, že použité metódy hodnotenia boli adekvátne charakteru posudzovaného 
stupňa územnoplánovacej dokumentácie.  

Vzhľadom na výsledky hodnotenia vplyvov územného plánu na životné prostredie 
dokumentované v Správe o hodnotení strategického dokumentu a vzhľadom na stanoviská 
a pripomienky vznesené v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. konštatuje, že územnoplánovacia dokumentácia je realizovateľná za podmienok 
jej doplnenia a úpravy v návrhu územnoplánovacej dokumentácie a realizácie opatrení 
a rešpektovania podmienok na vylúčenie, alebo zníženie nepriaznivých vplyvov 
územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia v jej záväznej a smernej 
časti. 

Na základe analýzy stavu, predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie 
a navrhovaných opatrení vo svojom posudku konštatuje, že návrh opatrení a určenie podmienok 
na vylúčenie, alebo zníženie nepriaznivých vplyvov činnosti uvedených v predloženej Správe 
o hodnotení strategického dokumentu možno vo vymedzenom rozsahu akceptovať. 

Predložená Správa o hodnotení strategického dokumentu pre posúdenie vplyvov 
územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia spĺňa požiadavky 
v zmysle Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a doplnení niektorých zákonov. Správa o hodnotení strategického dokumentu a jej vyhodnotenie 
v zmysle zákona preukázali v dostatočnej miere, že návrh územného plánu obce Veľká 
Franková je po úprave v čistopise (uvedené v ďalšej časti) v podstatnej miere v súlade 
s platnými normami a kritériami trvalej udržateľnosti a humánno-environmentálnej únosnosti. 
Negatívne efekty jeho uplatnenia pri riadení a usmerňovaní budúceho rozvoja riešeného územia 
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sú eliminovateľné, resp. je ich možné ďalej obmedziť v zmysle navrhovaných opatrení 
a podmienok na ich vylúčenie, alebo zníženie. 

Odporúča vydať kladné stanovisko posudzujúceho orgánu so stanovením podmienok 
a opatrení na vylúčenie, alebo zníženie negatívnych vplyvov územnoplánovacej dokumentácie 
v zmysle ďalej uvedeného návrhu záverečného stanoviska. 

Odporúčania a závery z odborného posudku, ktorý menovaný vypracoval, boli využité ako 
podklad pri spracovaní záverečného stanoviska. 
 
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

V zákonom stanovenom termíne boli obstarávateľovi predložené nasledovné písomné 
stanoviská:  
 
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, 
Odbor štátnej ochrany prírody a krajiny (list č. 7103/2021-6.3 zo dňa 20.10.2021) 
Po preštudovaní správy o hodnotení, ako aj na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. k 
predloženej správe o hodnotení nasledovné záväzné stanovisko: 
 
V katastrálnom území obce Veľká Franková sa nachádza ochranné pásmo Pieninského 
národného parku, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. V riešenom 
území sa nachádza územie európskeho významu Osturniansky potok (SKUEV0712). V 
riešenom území sa taktiež nachádzajú plochy prírodných biotopov európskeho významu, ktoré 
sú pripravované na zaradenie do národného zoznamu území európskeho významu v rámci 
sústavy Natura 2000 ako územie európskeho významu Lúky horného Spiša. V rámci prvkov 
územného systému ekologickej stability sa v riešenom území nachádza hydrický biokoridor 
Frankovského potoka a jeho brehové porasty a prítoky, v ktorom sú vhodné podmienky pre 
európsky významné živočíchy bobor vodný (Castor fiber) a vydra riečna (Lutra lutra). Na 
terénnych depresiách vzniknutých plazivými zosuvmi je viazaný výskyt vzácnej vodnej, 
makrofytnej močiarnej a slatinno-rašelinnej vegetácie. Na lokalite (Roviny) pri ceste z Veľkej 
Frankovej do Malej Frankovej je mokraď, ktorá je evidovaná ako lokalita s prioritným významom 
ochrany genofondu flóry a zároveň sa jedná o biotop európskeho významu 7230 Slatiny s 
vysokým obsahom báz. Juhozápadný cíp katastrálneho územia je súčasťou nadregionálneho 
biocentra NRBc Spišská Magura, juhovýchodný cíp je evidovaný ako regionálne biocentrum 
RBc Plašný vrch. Taktiež sa tu nachádza terestrický biokoridor ležiaci medzi obcami Veľká 
Franková a Malá Franková umožňujúci migráciu veľkých šeliem a kopytníkov medzi jednotlivými 
časťami tohto územia. 
 
Po preštudovaní predloženej dokumentácie má odbor z hľadiska záujmov ochrany prírody a 
krajiny k správe o hodnotení a k samotnému návrhu územného plánu obce Veľká Franková 
nasledovné požiadavky:  
- Lokalita Frankovský kopec (Hanušovské sedlo) – nesúhlasíme s vyznačením tejto plochy ako 
plochy rekreácie a cestovného ruchu - existujúci stav, nakoľko v súčasnom stave sa na 
uvedenej ploche nachádza iba postavený kríž a prístrešok. Zároveň predmetné územie 
predstavuje migračný koridor najmä pre veľké šelmy. Túto plochu je potrebné z mapovej časti 
vylúčiť a existujúci kríž a prístrešok ponechať označené len ako objekty. Lokalitu je potrebné 
akceptovať ako záujmové územie ochrany prírody a ako územie s ekostabilizačnou funkciou a 
nezasahovať do nich takými aktivitami, ktorými by bola narušená ich funkcia.  
- Navrhovaná plocha rodinných domov, plocha dopravných zariadení, plocha rekreácie a 
cestovného ruchu v južnej časti katastra zasahuje do prvkov ÚSES – terestrický biokoridor 
ležiaci medzi obcami Veľká Franková a Malá Franková, ktorý umožňuje migráciu veľkých šeliem 
a kopytníkov medzi jednotlivými časťami tohto územia. Lokalizácia plôch rekreácie a cestovného 
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ruchu, RD a dopravných zariadení predstavuje nový urbanizovaný prvok v tejto časti katastra a 
zároveň prekážku v terestrickom migračnom biokoridore. Požadujeme upraviť predmetné plochy 
tak, aby bol zachovaný dostatočný migračný priestor uvedeného biokoridoru v šírke 200 m z 
dôvodu možného zániku jeho funkcie zastavaním a oplotením predmetných pozemkov.  
Pri zapracovaní vyššie uvedených požiadaviek nemá odbor k návrhu strategického dokumentu 
ďalšie pripomienky 
 
Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor 
strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (list č. 06605/2021/DUPaZP-2 zo 
dňa 27.07.2021  
Berie na vedomie správu o hodnotení strategického dokumentu. 
 
Okresný úrad Kežmarok, Odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 
(list č. OU-KK-OKR-2021/001639-021 zo dňa 30.07.2021) 
K predloženej Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Veľká 
Franková“ z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky. 
 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov (list č. KPUPO-2021/15261-
2/58824/OL zo dňa 16.07.2021) 
Súhlasí so  Správou o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Veľká Franková“ 
pri dodržaní podmienky: 
V ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrných pamiatok je 
zapísaná nehnuteľná národná kultúrna pamiatka:  
Č.  ÚZPK NNKP 4494 
Katastrálne územie: Veľká Franková 
Unifikovaný názov: Mlyn vodný s areálom 
Zažívaný názov: Vodný mlyn s areálom 
Typ NNKP: Technické pamiatky 
Súpisné číslo: 1 
Parcelné číslo: 542/2 
V bezprostrednom okolí NNKP nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by 
mohla ohroziť jej pamiatkové hodnoty. Bezprostredné okolie NNKP je priestor v okruhu 10 m od 
NNKP, 10 m sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak NNKP je stavba, alebo od hranice 
pozemku, ak  je NNKP aj  pozemok. 
 
V katastrálnom území obce Veľká Franková nie sú v Centrálnej evidencií archeologických 
nálezísk evidované žiadne archeologické náleziská. 
KPÚ Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom, pri vykonávaní stavebnej, či inej 
hospodárskej činnosti zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk aj mimo území 
s evidovanými a predpokladanými archeologickými nálezmi v procese územného a stavebného 
konania. 
Stavebník je povinný počas realizácie zemných prác oznámiť každý archeologický nález 
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. 
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 
poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia 
nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky 
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 
pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 
výskumu.  
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Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice (list č. 645-2394/2021 zo 
dňa 27.08.2021)  
Úrad nemá pripomienky ku strategickému dokumentu Územný plán obce Veľká Franková 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Partizánska 83, 058 01 Poprad (list č. 
1556/21 zo dňa 26.07.2021)  
Súhlasí s dokumentom „Správa o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán obce 
Veľká Franková“ bez pripomienok.  

Stanovisko verejnosti: 
 
Ján Petras,  Veľká Franková 17 (list z 19.07.2021)  
Požaduje zmenu funkčného využitia parciel 1005/1 a 1005/2 na funkciu plochy rekreácie a CR 
 
Jozef Penxa,  Veľká Franková 52 (list z 30.08.2021)  
Nesúhlasí s tým aby na pozemok parc.č. 1395 o výmere 885 m2 bol zriadený biokoridor. 
Žiada aby pozemok bol zaradený do územného plánu rozvoja obce Veľká Franková tak, ako to 
súvisí so zámerom obce a právne konštituovať stavebné pozemky v danej lokalite „Vyse vši“ 
a zároveň aby bol vyňatý pozemok z biokoridoru. 
 
Celkovo bolo k Správe o hodnotení navrhovaného strategického dokumentu doručených šesť 
stanovísk, z toho ani jedno stanovisko verejnosti. Uvedené dve stanoviská verejnosti boli 
vznesené pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie a nakoľko priamo súvisia so 
Správou o hodnotení strategického dokumentu doporučuje sa ich akceptovať a zohľadniť pri 
vydaní záverečného stanoviska. 
V štyroch doručených stanoviskách k Správe o hodnotení strategického dokumentu nie sú 
žiadne pripomienky, alebo sa súhlasí s vypracovaným dokumentom bez pripomienok.  
V jednom stanovisku k Správe o hodnotení strategického dokumentu je súhlasné stanovisko 
podmienené požiadavkou na doplnenie niektorých častí textu o konkrétne znenie (Krajský 
pamiatkový úrad Prešov).  
V jednom stanovisku k Správe o hodnotení strategického dokumentu Ministerstvo 
životného prostredia SR nesúhlasí v lokalite Frankovský kopec (Hanušovské sedlo) s  
vyznačením funkčnej plochy ako plochy rekreácie a cestovného ruchu napriek 
skutočnosti, že sa jedná o existujúci stav a tiež požaduje zachovať dostatočný migračný 
priestor v lokalite navrhovaného urbanizovaného priestoru plochy rodinných domov, 
dopravných zariadení, rekreácie a cestovného ruchu v južnej časti katastra zasahujúcej 
do prvkov ÚSES – terestrický biokoridor ležiaci medzi obcami Veľká Franková a Malá 
Franková 
V dvoch zahrnutých stanoviskách (p. Petras a p. Penxa – verejnosť) sú predložené konkrétne 
požiadavky vlastníkov na využitie svojich pozemkov vo vyššie uvedených lokalitách. (biokoridor)  
 
Po vyhodnotení stanovísk účastníkov procesu posudzovania predložených k správe 
o hodnotení a vyhodnotení záverov z verejného prerokovania možno konštatovať, že sa 
jedná prevažne o súhlasné stanoviská bez pripomienok, resp. relevantné stanoviská 
s vecnými pripomienkami, jedno stanovisko s požiadavkou na doplnenie niektorých častí 
textu o konkrétne znenie, a jedno stanovisko nesúhlasné s vyznačením funkčnej plochy v 
lokalite Frankovský kopec (Hanušovské sedlo), ako aj s požiadavkou na ochranu 
terestrického migračného biokoridoru ležiacom medzi obcami Veľká Franková a Malá 
Franková.  
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Na základe uvedeného je treba považovať za závažné stanovisko Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej ochrany prírody a krajiny a 
jeho požiadavku na ochranu terestrického migračného biokoridoru ležiacom medzi 
obcami Veľká Franková a Malá Franková a výrazne v tejto časti územia znížiť rozsah 
navrhovaných funkčných plôch určených na zástavbu či už rodinných, alebo rekreačných 
domov. Plochy zástavby už s platným povolením, v realizácii resp. plochy schválené 
predchádzajúcim platným územným plánom obce ponechať a navrhované plochy mimo 
zastavané územie zrušiť, alebo preradiť do výhľadovej etapy. 
Existujúci postavený kríž a prístrešok v lokalite Frankovský kopec (Hanušovské sedlo) 
predstavuje jednoznačne v územnoplánovacej metodike funkčnú plochu rekreácie 
a cestovného ruchu – existujúci stav. Z uvedeného dôvodu sa odporúča ponechať 
pôvodné vyznačenie tejto plochy a zároveň ju akceptovať ako záujmové územie ochrany 
prírody.  
 
V tejto etape riešenia územnoplánovacej dokumentácie ostatné relevantné pripomienky, 
požiadavky a odporúčania v stanoviskách k Správe o hodnotení strategického 
dokumentu je potrebné zapracovať v čo najväčšej miere, podľa aktuálnej situácie 
a možností, do strategického dokumentu Územný plán obce Veľká Franková.  
Plánované zámery v navrhovanom strategickom dokumente, ktoré majú charakter 
navrhovaných činností podľa 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 bude potrebné zodpovedne posúdiť na tejto úrovni. (napr. väčšie 
koncentrované plochy bývania a rekreácie a pod.).  
Zásadné požiadavky zainteresovaných subjektov boli preformulované do návrhu opatrení 
a podmienok na vylúčenie, alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovaného 
strategického dokumentu. 
Na základe priebehu a výsledkov verejného prerokovania, ako aj samotného procesu 
hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie možno konštatovať, že ďalší 
zástupcovia dotknutých subjektov ako aj verejnosti nemajú z hľadiska vplyvu na životné  
prostredie a zdravie obyvateľstva námietky ani k navrhovanému strategickému dokumentu, ani k 
správe o hodnotení strategického dokumentu, resp. nevyužili možnosť pripomienkovať ich v 
rámci procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie.  
 
Konštatujeme že v žiadnom z doručených stanovísk nie sú uvedené také pripomienky, 
ktoré by neumožňovali schválenie navrhovaného strategického dokumentu. Vo väčšine 
prípadov pripomienky vychádzajú z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v 
oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredie a zdravia obyvateľstva a 
požadujú ich rešpektovanie. Opodstatnené pripomienky sú akceptovateľné a je ich 
potrebné zohľadniť v ďalšej etape prác na územnoplánovacej dokumentácie.  

 
7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa konalo dňa 
28.06.2021 a verejné prerokovanie návrhu územného plánu obce Veľká Franková sa konalo dňa 
20.07.2021  v zasadacej miestnosti Obecného úradu Veľká Franková. 
Prerokovania sa zúčastnili zástupcovia obstarávateľa, Okresného úradu Kežmarok, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, zhotoviteľa územného plánu, spracovateľa správy o hodnotení 
strategického dokumentu, zástupcovia niekoľkých dotknutých organizácií a verejnosť. Cieľom 
verejného prerokovania bolo vysvetlenie návrhu územného plánu.  

Prerokovanie otvoril starosta obce Pavol Soľava. Návrh riešenia územného plánu obce Veľká 
Franková predstavil zástupca zhotoviteľa. Na základe priebehu a výsledkov verejného 
prerokovania, ako aj samotného procesu hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na 
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životné prostredie možno konštatovať, že zástupcovia verejnosti okrem vyššie uvedených 
stanovísk nemajú z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva námietky k 
Správe o hodnotení strategického dokumentu, resp. nevyužili možnosť pripomienkovať ich v 
rámci procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie.  

V závere bolo konštatované, že so všetkými námetmi a pripomienkami sa po ich vyhodnotení 
bude ďalej obstarávateľ zaoberať a budú zapracované do čistopisu návrhu a záväznej a smernej 
časti ÚPN-O Veľká Franková. 

 
 

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
 

Predložená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Veľká Franková 
obsahuje v kapitole „Údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na životné 
prostredie vrátane zdravia“, vplyvy z navrhovaných investícií a navrhovaného využitia 
jednotlivých funkčných plôch na území obce v období postupnej realizácie konkrétnych zámerov 
podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Hodnotenie vychádza z charakteristiky požiadaviek realizácie územnoplánovacej dokumentácie 
na vstupy a výstupy uvedené v kapitolách B.I.1 až B.I.5 (vstupy) a B.II.1. až B.II.6. (výstupy). 
Táto časť je prehľadne podrobne spracovaná, doplnená výpočtami. Údaje sa opierajú 
o súčasné, ako aj navrhované kapacity uvádzané v územnoplánovacej dokumentácii.  
V časti údaje o výstupoch sú jednotlivé kapitoly doplnené o konkrétne návrhy ÚPN-O.  
Treba si uvedomiť, že postupná etapovitá (v čase návrhového obdobia) realizácia jednotlivých 
navrhovaných zámerov podľa územného plánu len zmierni celkový dopad územnoplánovacej 
dokumentácie na životné prostredie a bezprostredné okolie obce. Na druhej strane je treba 
počítať s negatívami a časove dlhším dopadom vplyvov predovšetkým z nákladnej 
automobilovej dopravy v čase realizácie ucelených rozsiahlejších investícií 
z verejnoprospešných stavieb.  
  
Komplexná charakteristika a hodnotenie vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia sa opiera 
o komplexne a podrobne spracovanú kapitolu charakteristiky súčasného stavu životného 
prostredia dotknutého územia, ktoré predstavuje administratívno-správne územie obce Veľká 
Franková tvoriace súčasne katastrálne územie obce. Táto časť správy o hodnotení je 
spracovaná dostatočne prehľadne a podrobne. 
 
V rámci kapitoly hodnotenia predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na 
životné prostredie vrátane zdravia a odhadu ich významnosti sú jednotlivé vplyvy stručne 
vyhodnotené. Vplyvy sú pre každé prostredie osobitne prehľadne identifikované a primerane 
popísané. Z hľadiska každého vplyvu by bolo vhodné uviesť dôvody, ktoré viedli k výberu 
optimálneho variantu. 
 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že predložená Správa o hodnotení 
strategického dokumentu dostatočne a primerane uvádza a analyzuje kladné a záporné 
vplyvy územnoplánovacej dokumentácie.  
V oblasti vplyvov na obyvateľstvo je potrebné v rámci súborného stanoviska dôsledne 
vyhodnotiť a zapracovať prípadné pripomienky aj radových občanov. V oblasti vplyvov 
na vodné pomery, ako aj na chránené územia a ochranné pásma – zapracovať vhodné 
opatrenia na posilnenie prvkov ekologickej stability územia.  
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V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO 
SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000) 

 
Veľká Franková sa nachádza v regióne Zamaguria. Tento región má v rámci Slovenska 

excentrickú prihraničnú polohu vo východnej časti krajiny, pričom je od ostatných slovenských 
regiónov oddelený masívnou komunikačnou bariérou – horským hrebeňom Spišskej Magury. 
Riešené územie je vymedzené hranicou katastrálneho územia obce Veľká Franková. Výhodou 
polohy Zamaguria mimo rozvinutých ekonomických centier a priemyselných zón je existencia 
dobre zachovaného a chráneného prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré vytvára priaznivé 
predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Z pohľadu rozvoja cestovného ruchu tak obec Veľká 
Franková leží v pomerne atraktívnom území v blízkosti Pieninského národného parku. 

 
Celé katastrálne územie (k.ú.) Veľká Franková leží v ochrannom pásme Pieninského národného 
parku a platí na ňom 2. stupeň územnej ochrany podľa zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny. V k. ú. Veľká Franková sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia 
národnej siete chránených území. Najbližšie k obci Veľká Franková sa nachádzajú prírodné 
rezervácie (PR) a prírodné pamiatky (PP) v k.ú. Osturňa (PR Veľké Osturnianske jazero, PR 
Malé jazerá,  PP Jazero) a v k.ú. Jezersko (PR Jezerské jazero). Severovýchodným smerom od 
obce sa nachádza Pieninský národný park, v ktorom sú vyčlenené zóny s 2. až 5. stupňom 
územnej ochrany. V k.ú. Veľká Franková sa nachádza územie patriace do európskej sústavy 
chránených území (Natura 2000), a to územie európskeho významu (UEV) Osturniansky potok 
(SKUEV0712), ktoré zasahuje svojou južnou časťou do k.ú. Osturňa. Predmetom ochrany 
SKUEV0712 sú 2 typy prírodných biotopov európskeho významu a európsky významné druhy 
živočíchov – kunka žltobruchá, bobor vodný, vydra riečna a hlaváč bieloplutvý. 
Časť plôch lúčnych porastov v extraviláne obce je navrhovaná na zaradenie do národného 
zoznamu UEV  pod názvom „Lúky horného Spiša“. 
Osobitným záujmom ochrany sú plochy prírodných biotopov európskeho a národného významu, 
ktoré sa nachádzajú najmä v extraviláne obce i mimo SKUEV0712 a tiež plochy mokradí. Na 
terénnych depresiách vzniknutých plazivými zosuvmi je viazaný výskyt vzácnej vodnej, 
makrofytnej močiarnej a slatinno-rašelinnej vegetácie. 
Mokraď južne od intravilánu obce (lokalita Roviny) je mokraďou s prioritným významom ochrany 
genofondu flóry (výskyt biotopu európskeho významu Slatiny). Širšie krajinné priestory k. ú. 
Veľká Franková a toky pretekajúce cez k. ú. Franková sú biotopmi chránených živočíšnych 
druhov, najmä na plochách vymedzených ako SKUEV0712 a ako prvky R-ÚSES. 
Podľa dokumentácie R-ÚSES (2019; SAŽP, ESPRIT, s. r. o.), ktorá je t. č. v procese 
prerokovávania,  sú v k. ú. Veľká Franková vymedzené resp. do neho čiastočne zasahujú prvky 
ÚSES, ktoré zahŕňajú tiež plochy prírodných biotopov a plochy biotopov druhov: 

- regionálny biokoridor terestrický – RBK1 Osturňa – Veľká Franková: umožňuje migráciu 
veľkých šeliem a kopytníkov v pohraničnej oblasti medzi Poľskom a Slovenskom 

- regionálny biokoridor terestrický – RBk2  Veľká Franková: umožňuje migráciu veľkých šeliem 
a kopytníkov v pohraničnej oblasti medzi jednotlivými časťami pohoria Spiškej Magury  

- ostatné ekostabilizačné prvky: 

 genofondová lokalita GL 8 Osturniansky potok a jeho prítoky: podhorské toky so štrkovými 
lavicami, brehovými porastmi a vlhkými lúkami  

 genofondová lokalita GL18 Malá  a Veľká Franková: svahové slatiny a lúky 

 ekologicky významný segment krajiny EVSK 7 Okolie Malej Frankovej: čiastočne zasahuje 
do k. ú. Veľká Franková, tradične obhospodarovaná krajina Levočských vrchov, tvorená 
mozaikou kosených lúk, oraných políčok a nelesnej drevinovej vegetácie 

 ekologicky významný segment krajiny EVSK8 Okolie Osturne: čiastočne zasahuje do k. ú. 
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Veľká Franková, tradične obhospodarovaná krajina Levočských vrchov, tvorená mozaikou 
kosených lúk, oraných políčok a nelesnej drevinovej vegetácie 

Ekostabilizačné opatrenia pre prvky R-ÚSES, ktoré budú uvedené v schválenej dokumentácii R-
ÚSES budú primerane zohľadnené pri riešení návrhu ÚPN obce. 

 
 
VI. ZÁVERY 
 
1. Výsledok procesu posudzovania  

Na základe výsledkov  procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona NR SR 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

s a  o d p o r ú č a 
 
vydať kladné stanovisko posudzujúceho orgánu k územného plánu obce Veľká Franková so 
stanovením podmienok a opatrení na vylúčenie, alebo zníženie negatívnych vplyvov 
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle ďalej uvedeného návrhu časti VI./3 záverečného 
stanoviska. Neurčitosti a odporúčania, ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na 
životné prostredie vrátane zdravia a vznesené požiadavky je potrebné zahrnúť do etapy 
vypracovanie čistopisu strategického dokumentu a do záväznej a smernej časti 
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Veľká Franková. 
 
2. Odporúčaný variant 
Na žiadosť obstarávateľa a v súlade s určeným rozsahom hodnotenia strategického dokumentu 
bola Správa o hodnotení strategického dokumentu predložená s vyhodnotením dvoch variantov 
vrátane nulového variantu, ktorý predstavuje súčasný stav využívania riešeného územia 
v rozsahu jeho zastavanej a nezastavanej časti.   
V hodnotení vplyvov na životné prostredie sa porovnáva rozvojový variant s nulovým variantom, 
teda s možnosťou, ak by rozvoj v území ostal v súčasnom stave. 
V predloženej správe o hodnotení je podľa obstarávateľa výhodnejší návrhový variant oproti 
zachovaniu súčasného stavu. Zachovanie súčasného stavu má negatívny vplyv na životné 
prostredie obce. 
Nulový variant predstavuje súčasný stav využívania riešeného územia, kde bol z hľadiska 
životného prostredia už v prieskumoch a rozboroch identifikovaný celý rad problémov 
a nedostatkov.  
V dokumentácii Návrhu ÚPN-O sú tieto problémy riešené a sú navrhované opatrenia na ich 
elimináciu a odstránenie. V riešení ďalšieho rozvoja obce nie sú navrhované zámery s 
negatívnym vplyvom na životné prostredie, ale opatrenia na zlepšenie životného prostredia v 
celom katastrálnom území obce, preto možno považovať nulový variant za najmenej priaznivý z 
hľadiska hodnotenia vplyvov na životné prostredie. 
Z hľadiska splnenia požiadaviek zadania a urbanistickej koncepcie a z hľadiska hodnotenia 
rôznych vplyvov (vplyvy na krajinu, vplyvy na zdravie, environmentálne dôsledky, sociálno-
ekonomické dôsledky, územno – technické dopady) sa pre riešenie návrhu územného plánu 
preferuje variant tvorby Návrhu územného plánu obce, ktorý má strategický charakter vo vzťahu 
k priaznivým vplyvom na životné prostredie, aj vo vzťahu k demografickému nárastu z dôvodu 
sústredenia výstavby do bezprostredného dotykového územia v obci a minimalizácie dopadov 
na okolitú krajinu a jej chránené časti. 
 
Tu je treba pripomenúť, že skutočné kapacity, situovanie jednotlivých navrhovaných objektov, 
ako aj samotné urbanisticko architektonické riešenie je pri predprojektovej príprave určitých 
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investícií podmienené záverečným stanoviskom MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Najvhodnejšie je uzavrieť problematiku výberu optimálneho variantu návrhu ÚPN-O až na záver 
posudzovania strategického dokumentu územného plánu obce Veľká Franková, po vyhodnotení 
stanovísk z jeho prerokovania s dotknutými orgánmi a verejnosťou. Podmienku kladného 
záverečného stanoviska podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa doporučuje zapracovať do návrhu 
regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia, ktoré budú súčasťou záväznej časti 
ÚPN-O Veľká Franková.  
 
Z celkového hodnotenia jednotlivých kritérií ako aj záverov z prerokovania je výhodnejší 
návrhový variant oproti zachovaniu súčasného stavu. Zachovanie súčasného stavu má 
neutrálny vplyv na životné prostredie. 
 
Vzhľadom na výsledky hodnotenia vplyvov územného plánu na životné prostredie 
dokumentované v Správe o hodnotení strategického dokumentu a vzhľadom na 
stanoviská a pripomienky vznesené v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa konštatuje, že 
územnoplánovacia dokumentácia v návrhovom variante je realizovateľná za podmienok 
realizácie opatrení a rešpektovania podmienok na vylúčenie, alebo zníženie nepriaznivých 
vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia.  
 
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 
dokumentu 

Na základe správy o hodnotení strategického dokumentu, celkových výsledkov procesu 
posudzovania pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií, 
verejného prerokovania zámeru, odborného posudku sa odporúča zapracovať do návrhu ÚPN-O 
Veľká Franková tieto opatrenia:  
 
1.   Pre zachovanie trvalo udržateľného rozvoja obce:  

a. Rešpektovať demografickú prognózu s miernym rastom počtu obyvateľov, strategický cieľ 
rozvoja obce, čiastkové ciele rozvoja územia, zásady a limity pre zachovanie trvalo 
udržateľného rozvoja obce, ako aj požiadavky z hľadiska životného prostredia vrátane 
cieľov udržateľného rozvoja, ich indikátorov a čiastkových cieľov udržateľného rozvoja zo 
zadania územného plánu.  

     Ich napĺňanie vyhodnocovať pri každom návrhu na zmenu alebo doplnok územného plánu 
obce.  

b. Zaradiť medzi rozhodujúce ciele trvalo udržateľného rozvoja obce taktiež cieľ č. 7 Agendy 
2030 Dostupné a čisté energie s energetickou chudobou ako indikátorom cieľa.  

2.  Existujúce ako aj navrhované územia NATURA 2000 a prvky ÚSES akceptovať ako 
záujmové územie ochrany prírody a krajiny a nenavrhovať do nich rozvojové aktivity, 
ktorými by bola narušená ich funkcia. 

3.  Zachovať v maximálnej možnej miere migračné biokoridory v lokalitách Roviny a  Frankovský 
kopec, citlivo urbanizovať plochy biokoridorov a ich bezprostredného okolia. 

4. Nevytvárať v extraviláne satelitné sídelné celky, ale formovať obec ako kompaktný 
urbanistický organizmus, so zachovaním svojej historickej a tradičnej parcelačnej schémy.  

5. Zásahy do prírodného prostredia usmerňovať tak, aby boli zachované všetky prvky územného 
systému ekologickej stability, spôsob využitia územia usmerniť tak, aby sa neznížila 
ekologická kvalita územia, navrhnúť opatrenia na zvýšenie ekologickej stability územia. 
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6.   Vymedziť ochranné pásma podzemných vodných zdrojov pitnej vody (prameňov a vrtu) I. 

stupňa a II. stupňa (vnútorné a vonkajšie).  
7.   Zabezpečiť ochranu prírodných zdrojov a ochranu zdrojov pitnej vody. 
8.   Navrhnúť opatrenia na stabilizáciu svahov v zosuvných územiach a podmienky pre funkčné 

využitie týchto rizikových plôch.  
9.  Pre znižovanie úrovne polietavého prachu je žiaduce znižovanie spotreby tuhých palív v 

lokálnom vykurovaní, zmeny v organizácii dopravy, vytváranie peších zón, rozširovanie 
zelene, spevňovanie povrchov, kontrola technického stavu a znečistenia pneumatík vozidiel, 
čistenie ulíc a chodníkov miest, protierózne opatrenia na staveniskách, skládkach sypkých 
materiálov, skládkach odpadov a prísna kontrola lokálnych priemyselných zdrojov.  

10. Riešiť likvidáciu dažďových vôd. 
11. Vybudovanie spoločnej čistiarne odpadových vôd s obcou Malá Franková a splaškovej 

kanalizácie, vrátane napojenia na čistiareň odpadových vôd. 
12.  Zlepšovanie vodohospodárskych pomerov na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi 

smerujúcimi k trvalo udržateľnej stabilizácii pomerov za extrémnych situácií ako 
povodňových, tak aj v období sucha. 

13. Navrhnúť opatrenia vplývajúce zo záujmov obrany pred povodňami, pre výkon vodnej správy 
vodných tokov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálne 5 m od brehovej 
čiary vodných tokov. 

14. Dobudovanie ochrannej priekopy na odvedenie dažďových vôd do Frankovského potoka 
a jeho prítokov. 

15. Rešpektovať a zachovať Národnú kultúrnu pamiatku Vodný mlyn. V bezprostrednom okolí 
NNKP nevykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť jej pamiatkové 
hodnoty. Bezprostredné okolie NNKP je priestor v okruhu 10 m od NNKP, 10 m sa počíta od 
obvodového plášťa stavby, ak NNKP je stavba, alebo od hranice pozemku, ak  je NNKP aj  
pozemok. 

16. Zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia, rešpektovať a zabezpečiť obnovu prvkov 
ÚSES. 

17.  V alúviách a nive vodných tokov nemeniť charakter vlhkých a podmáčaných lúk, nevnášať 
do prírodného prostredia voľnej krajiny a do intravilánu nepôvodné a zároveň invázne druhy 
rastlín, lúčno-pasienkové lokality kosiť (spásať) a nelesnú drevinovú vegetáciu chovajúcu sa 
sukcesne s agresívnym zarastaním v dôsledku absencie kosenia (pasenia) udržiavať v 
únosnej miere, posilniť tvorbu mokraďných spoločenstiev. 

18. Pre náhradnú výsadbu zelene využívať plochy cintorína, nové plochy verenej zelene 
a doplnenie brehových porastov vodných tokov.  

19. Navrhnúť vyhlásenie urbanisticky riešených ochranných pásiem a pásiem hygienickej 
ochrany formou územného rozhodnutia o chránenej časti krajiny (§ 39c stavebného 
zákona).  

20. Overiť výdatnosť evidovaných zdrojov pitnej vody v chotári a v prípade potreby vykonať 
vyhľadávací hydrogeologický prieskum.  

21. Chrániť plochy poľnohospodárskych pôd pred eróziu realizáciou systémov ochranných 
agrotechnických opatrení. 

22.  Zamedzovať neopodstatneným výrubom drevín v miestnych biokoridoroch, predovšetkým v 
sprievodnej vegetácii tokov. Tie je možné realizovať len v súvislosti so správou toku v 
prípadoch ohrozujúcich bezpečnú prevádzku toku, uplatňovať výsadbu pôvodných druhov 
drevín pri obnove brehových porastov. 

23.  Zabezpečiť ochranu prírodných zdrojov a ochranu zdrojov pitnej vody. 
24.  Navrhnúť opatrenia protipožiarnej ochrany a ochrany územia. 
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25. Realizovať opatrenia na zníženie produkcie odpadov, účinný separovaný zber a 
zhodnocovanie odpadov, zabezpečiť odstránenie resp. rekultiváciu nelegálnych skládok 
odpadu a zamedziť ich ďalšej tvorbe. 

26.  Zriadiť zberný dvor a biokompostovisko v obci 
 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 
Záverečnému stanovisku k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce 

Veľká Franková“ predchádzalo podrobné preštudovanie správy, návrhu ÚPN-O, všetkých 
doložených stanovísk a posudku. Pri posudzovaní boli zvažované možné negatívne vplyvy 
územného plánu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, vrátane možných rizík z havárií a 
predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení. 

V rámci procesu posudzovania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by po realizovaní 
opatrení navrhovaných v správe o hodnotení a v záverečnom stanovisku, závažným spôsobom 
ohrozovali životné prostredie, alebo zdravie obyvateľov dotknutých obcí. Voči realizácii 
navrhovanej činnosti a pri akceptovaní odporúčaní uvedených v tomto záverečnom stanovisku 
neboli námietky zo strany orgánov štátnej správy a verejnosti, ktoré by boli dôvodom na 
zamietavé stanovisko. 

 
Odporúčanie realizovať návrh na komplexné riešenie priestorového usporiadania 

a funkčného využívania riešeného územia podľa predloženého návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie vyplýva z nasledovných skutočnosti:  
- zhodnotením vplyvov nebolo preukázané zhoršenie parametrov sociálneho, ekonomického 

ani prírodného prostredia v porovnaní s nulovým variantom reprezentujúcim súčasný stav 
v riešenom území; 

- uskutoční sa celkové zhodnotenie riešeného územia čo možno hodnotiť pozitívne pre rozvoj 
obce ako celku;  

- posúdením predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na všetky zložky 
životného prostredia ako aj na genofond a biodiverzitu prírodného prostredia nedôjde k 
narušeniu ekologickej stability záujmového územia;  

- navrhované územnotechnické riešenia spolu s odporučenými opatreniami budú schopné 
eliminovať negatívne vplyvy územnoplánovacej dokumentácie na prípustnú mieru; 

- všetky stanoviská, ktoré obstarávateľ správe o hodnotení obdržal boli akceptovateľné - 
konkrétne požiadavky v nich obsiahnuté je možné zohľadniť v čistopise návrhu a v prijatej 
záväznej a smernej časti návrhu ÚPN-O; 

- ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva 
a opodstatnené pripomienky, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania, sú zohľadnené 
v kapitole VI/3 záverečného stanoviska a podmieňujú jeho realizáciu. 
 
Záverečné stanovisko je vypracované podľa výsledkov procesu posudzovania, zohľadňuje 

pripomienky a požiadavky uvedené v doručených stanoviskách k správe o hodnotení, 
odborného posudku a verejného prerokovania súvisiaceho s posudzovaním podľa zákona. 
 
5. Návrh monitoringu 

V súvislosti s ďalším využitím územného plánu pri riadení investičnej výstavby, návrhu 
priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného územia je potrebné poprojektovú 
analýzu zamerať na: 
- monitorovanie zaťaženia prírodného prostredia a pravidelné kontroly a monitoring území, 

sledovanie svahových deformácií s rôznym stupňom aktivity (v súčinnosti s Okresným 
úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie); 

- pravidelné vyhodnocovanie dodržania povolených limitných emisných hodnôt podľa prílohy 
č.1 vyhlášky MŽP SR č. 705 /2002 o kvalite ovzdušia; 
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- pravidelné kontroly a zamedzovanie vzniku nelegálnych skládok odpadov v okolí obce 
a v lesných komplexoch;  
 
Na základe operatívneho a komplexného vyhodnocovania výsledkov monitorovania podľa § 

39 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. je obstarávateľ povinný v prípade ak sa zistí, že skutočné 
vplyvy navrhovanej činnosti sú horšie, ako sú uvedené v hodnotiacej správe, zabezpečiť 
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s predpokladaným, v súlade s podmienkami 
uvedenými v rozhodnutiach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.  
 
 
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV  
 
1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie  
Nižná brána č. 6, 060 01 Kežmarok  

 
2. Potvrdenie správnosti údajov 

Ing. Pavol Krigovský 
vedúci odboru 
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie  

 
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

05.11.2021 


	vydať kladné stanovisko posudzujúceho orgánu k územného plánu obce Veľká Franková so stanovením podmienok a opatrení na vylúčenie, alebo zníženie negatívnych vplyvov územnoplánovacej dokumentácie v zmysle ďalej uvedeného návrhu časti VI./3 záverečného...

