VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK Z PREROKOVANIA
NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LENARTOV
Prerokované od 04.08.2014 do 04.09.2014

Stanovisko

Pripomienky, vyjadrenia

Vyhodnotenie

Štátna správa
1.

Okresný úrad Prešov, odbor Sprievodná správa:
- Požadujeme na str. č. 1 doplniť pri mene odborne spôsobilej osoby registračné číslo.
výstavby a bytovej politiky,
Oddelenie ÚP,
Kapitola 2.6 Návrh funkčného využitia územia obce
Námestie mieru 3,
- Doporučujeme všetky plochy v prielukách zahrnúť do návrhu.
081 92 Prešov
- Doporučujeme navrhnúť hospodársky dvor ako polyfunkciu s výrobou, vzhľadom k tomu, že
č. j. OÚ-PO-OVBPI-2014/
sa plánuje výhľadovo aj pre ľahkú priemyselnú výrobu.
29198/75994
- Vzhľadom na charakter obce doporučujeme zlúčiť funkciu bývania v rodinných domoch
5. 9. 2014,
a individuálnej rekreácie.
Ing. Zajacová,
tel.: 051/708 23 44
Kapitola 2.13. – Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
- Dopracovať riešenie zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu (kompostovisko).
Záväzná časť:
- Návrh regulatívov územného rozvoja obce požadujeme premenovať na Návrh záväznej časti
v súlade s vyhláškou č. 55/2011 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.
- Požadujeme na str. 1 doplniť pri mene odborne spôsobilej osoby registračné číslo.
- V bode 1.3 požadujeme zadefinovať centrum obce.
- V bode 2 požadujem upraviť text. Ak sú plochy rodinných domov, tak na všetkých plochách je
možná výstavba, v tomto prípade sú navrhované plochy stav aj návrh.
- Konkretizovať regulatív pre plochy pozemkov občianskeho vybavenia, písm. a).
- Zosúladiť regulatívy pre plochy rekreačných chát a chalúp s textovou a grafickou časťou.
V grafickej časti nie sú vymedzené plochy pre rekreačné chaty.
- V bode 6 doplniť návrh riešenia zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu
(kompostovisko).
- V bode 9 je potrebné konkretizovať plochy verejnoprospešných stavieb.
- V schéme záväznej časti je potrebné dopracovať zoznam verejnoprospešných stavieb.

akceptované

akceptované
akceptované, výhľadovo
akceptované,
aj v záv. časti, reg. 2

akceptované

akceptované

akceptované
akceptované
akceptované
akceptované
akceptované
(len plocha rekr. chaty)
akceptované
akceptované
akceptované

-

Požadujeme definovať uličnú čiaru.

akceptované

Grafická časť:
Výkres č. 1 – Výkres širších vzťahov
- Doplniť k popisom „Malý Minčol“ a „Nová Sedlica“ informáciu, že ide o smer turistickej
Východokarpatskej magistrály.
Výkres č. 2 – Komplexný výkres priesotorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho
územia obce, vrátane ochrany prírody a a krajiny a prvkov ÚSES.
- V zmysle vyhlášky č. 55/2011 Z. z. O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii, tento výkres má mať vyznačenú záväznú časť riešenia a vyznačené verejnoprospešné stavby. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť názov výkresu a doplniť zoznam
verejnoprospešných stavieb. V prípade nečitateľnosti uviesť č. výkresu, v ktorom bude táto
VPS stavba vyznačená.
- Doplniť k popisom Malý Minčol“ a „Nová Sedlica“ informáciu, že ide o smer turistickej trasy
(Východokarpatskej magistrály).
- Požadujeme prehľadnejšie znázorniť výhľadové plochy.
- Požadujeme zosúladiť, prípadne upraviť pomenovanie jednotlivých funkčných plôch so
záväznou časťou.
- Plochy pozemkov zmiešaných funkcií navrhujeme premenovať na polyfunkčné plochy bývania
a cestovného ruchu.
- Značka pre jestvujúce plochy rodinných domov a chalúp nemá alternatívu pre návrh, pričom
podľa regulatívov je možné na rekreačné účely potenciálne využívať len neobývané domy
v obci. Doporučujeme vyznačiť plochy pre polyfunkciu bývanie v rodinných domoch
a individuálnu rekreáciu, alebo v záväznej časti upraviť regulatívy pre bývanie v rodinných
domoch.
- Požadujeme vyznačiť centrum obce.

akceptované

Výkres č. 3 – Komplexný výkres priesotorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia
obce a navrhovaných rozvojových plôch, vrátane dopravného riešenia
- Doplniť zoznam verejnoprospešných stavieb a ich označenie.

akceptované

-

Plochy navrhované ako výhľad, je potrebné prehľadnejšie znázorniť z dôvodu čitateľnosti.
Odstrániť z výkresu značenie biokoridoru nadregionálneho významu a biocentra regionálneho
významu z dôvodu čitateľnosti jednotlivých funkčných plôch.
Doporučujeme využiť všetky prieluky na návrh rodinných domovo, príp. polyfunkčné plochy
rodinných domov a individuálnej rekreácie.

akceptované

akceptované,

akceptované
akceptované
akceptované
akceptované
polyf. pl. bývania a OV
akceptované
v záväznej časti

akceptované
akceptované
akceptované

-

Odstrániť výhľadovú značku „možnosť využitia jestvujúcich obytných plôch“.
Požadujeme vyznačiť centrum obce.
Požadujeme zosúladiť, prípadne upraviť pomenovanie jednotlivých funkčných plôch so
záväznou časťou.
Plochy pozemkov zmiešaných funkcií navrhujeme premenovať na polyfunkčné plochy bývania
a cestovného ruchu.
Značka pre jestvujúce plochy rodinných domov a chalúp nemá alternatívu pre návrh, pričom
podľa regulatívov je možné na rekreačné účely potenciálne využívať neobývané domy v obci.
Doporčujeme vyznačiť plochy pre polyfunkciu bývanie v rodinných domoch a individuálnu
rekreáciu, alebo v záväznej časti upraviť regulatívy pre bývanie v rodinných domoch.

Ďalej:
- Je potrebné vypracovať samostatný výkres ochrany prírody a krajiny a komplexný výkres,
pretože tieto výkresy strácajú prehľadnosť, čo je v rozpore s § 12 ods. 8 vyhlášky č. 55/2011 Z.
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
- Doporučujeme vypracovať výkres zastavaného územia obce v M 1: 2500, z dôvodu
využiteľnosti územnoplánovacej dokumentácie pre ďalšiu povoľovaciu činnosť podľa
stavebného zákona.

2.

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie nenahrádza stanovisko orgánu územného plánovania k návrhu
územného plánu obce podľa § 25 stavebného zákona., ktoré tunajší úrad vydá až po predložení
konečného návrhu územného plánu obce. Pokiaľ by došlo k schváleniu návrhu ÚPN obce bez
stanoviska tunajšieho úradu podľa § 25 stavebného zákona, schválenie by bolo v celom rozsahu
neplatné.
Okresný úrad Prešov,
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.
odbor starostlivosti o životné Na základe oboznámenia sa s dokumentáciou návrhu ÚPN obce Lenartov a vychádzajúc zo stanoviska
prostredie,
ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove ( č.j.1060/2014) z hľadiska záujmov ochrany
prírody a krajiny okresný úrad má nasledovnú pripomienku:
odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja,
- časť plochy ľahkej priemyselnej výroby, výrobných služieb a skladov (č. 29) navrhnutá popri
Námestie mieru 2,
štátnej ceste je situovaná do krajovej časti CHVÚ Čergov a do územia CHVÚ Čergov je
situovaná i preložka štátnej cesty I/77 vykreslená podľa ÚPN VÚC Prešovského kraja (2009).
081 92 Prešov
Vzhľadom k uvedenému, je potrebné pre tieto návrhy uviesť poznámku, že plochy sú pre
č. j. OU-PO-OSZP12014/029044-04
navrhovanú funkciu podmienečne využiteľné. Podmienkou je vyhodnotenie ich vplyvu na
29.09.2014,
predmet ochrany a integritu CHVÚ Čergov v procese podľa zákona EIA resp. postupom podľa
§ 28 zákona OPaK.
RNDr. Makarová,
- v texte návrhu (napr. str. 34) ako i v záväznej časti (napr. str. 12) je chybne uvedené, že k.ú.
tel.: 051/4881210
Lenartov leží v 1. a 2. stupni ochrany. Pre k.ú. Lenartov platí t.č. len 1. stupeň územnej
ochrany podľa zákona OPaK.

akceptované
akceptované
akceptované
akceptované
polyf. pl. bývania a OV
akceptované
v záv. časti doplnený
regulatív plôch RD
„vrátane individ. rekr.“
akceptované

akceptované,
bude odovzdané aj
pre staveb. úrad Sveržov
– pracovisko v Bardejove
Berie sa na vedomie

Akceptované,
uvedené v záv. časti, kap.
2 a 4.1.
a v Spriev. správe, kap.
1.4.1.

Akceptované,
opravené

3.

4.

5.

Okresný úrad Prešov, odbor
cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
Okresný úrad Prešov
Odbor opravných
prostriedkov
referát pôdohospodárstva
Masarykova 10
080 01 Prešov
Krajský pamiatkový úrad
Hlavná 115, 080 01 Prešov
č. j. KPUPO-2014/1461802/57125/Pav, 5. 9. 2014
Ing. Pavlíková,
tel: 051/245 28 31

Niektoré navrhované funkčné plochy zasahujú do vyznačených plôch s biotopmi európskeho alebo
národného významu. Realizáciou stavieb na takýchto funkčných plochách príde k zničeniu biotopov
stavebnými prácami. Na zásah do biotopov európskeho alebo národného významu, ktorým môže prísť
k zničeniu alebo poškodeniu biotopu, je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 6 zákona
OPaK, o ktorý žiada investor stavby.

Akceptované,
uvedené v Spriev. správe,
kap. 1.4.1. a v záv. časti,
kap. č. 5

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie vydané podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK nenahrádza iné
vyjadrenia , stanoviská a rozhodnutia podľa zákona OPaK /napr. vyjadrenie k územnému rozhodnutiu
podľa § 9 ods. 1 písm. b), vyjadrenie k stavebnému povoleniu od ľa § 9 ods. 1 písm. c), súhlas na výrub
drevín podľa § 47, a súhlas na zásah do biotopov podľa § 6 apod./. Rovnako toto stanovisko
nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov.
Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Berie sa na vedomie

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

S predloženým návrhom Územného plánu obce Lenartov Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí
s pripomienkami:
1. Do textovej časti návrhu regulatívov kapitola 5 – Zásady a regulatívy pre zachovanie
kultúrnohistorických hodnôt ..., ako aj do sprievodnej správy časť B. Ochrana pamiatok,
doplniť v súlade s aktuálnym znením pamiatkového zákona, účinným od 1. 7. 2014 vetu:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú
činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak
nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou
kultúrnou pamiatkou aj pozemok“.
2. V grafickej časti návrhu vyznačiť hranicu územia s predpokladanými archeologickými nálezmi
– historické jadro obce v súlade s poskytnutými podkladmi Krajského pamiatkového úradu
Prešov č. KPUPO-2013/10889-2/42673/Pav zo dňa 2. 7. 2013.
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov odporúča v grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie
vyznačiť hranicu bezprostredného okolia kultúrnej pamiatky 10 m a vytipovanie
pamätihodnosti vhodným grafickým značením.

Berie sa na vedomie
Akceptované,
v Spriev. správe , kap.
2.6. B a 2.9.3
a v záv. časti kap. 5

Akceptované

Akceptované

6.

7.

8.

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku,
pracovisko Východ,
Komenského 39/A,
040 01 Košice
MŽP SR,
Odbor štátnej geologickej
správy
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
č. j. 3515/2014-7.3
39605/2014, 26. 8. 2014,
Mgr. Antošová,
tel: 02/577 83 225

V zmysle § 27, odsek 4, písmeno b) zákona č. 50/1976 Zb. doručí obec Krajskému pamiatkovému
úradu Prešov záväzná ú časť územnoplánovacej dokumentácie.
Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Berie sa na vedomie
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

1. V katastrálnom území obce Lenartov (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované dve
upravené skládky tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.
2. V predmetnom území je na základe výpisu Informačného systému environmentálnych záťaží
evidovaná environmentálna záťaž:
Názov EZ: BJ (022) / Lenartov – skládka TKO
Názov lokality: skládka TKO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž/Sanovaná/ rekultivovaná lokalita
3. V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) tak, ako sú
zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako
plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa §12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia
výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prieskumom. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického
zákona povinné v textovej a grafickej územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky
geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu, spracované
v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov v SR v M 1“ 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol.,
2006), ktorá je voľne prístupná ma Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv.

Akceptované,
v kap. 2.13. a 2.15.
Spriev. správy

Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva odporúčame v ďalšom stupni prípravy územno-

Akceptované,

Akceptované

Akceptované,
v kap. 2.13. Spriev.
správy

Akceptované
Podmienka uvedená
v záväznej časti, kap. 6

Okresný úrad Bardejov
Odbor životného prostredia
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
č. j. OU-BJ-OSZP-

2014/006442-002 Kap
11. 8. 2014,
Ing. Kapec, 054/4710 373

9.

10.

plánovacej dokumentácie riešiť plochy, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu, vyplývajúce z ustanovenia § 39 ods. 5 písm. a) zákona
o odpadoch.
Zamerať sa na opatrenia pre zabezpečenie zberu a prepravy objemových odpadov na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
a drobných stavebných odpadov, vyplývajúcich z ustanovenia § 39 ods. 5 písm. b) zákona o odpadoch.
Riešiť plochy na zabezpečenie separácie biologicky rozložiteľného odpadu, vyplývajúce z ustanovenia
§ 39 ods. 16 zákona o odpadoch.

doplnené v Sprievodnej
správe, kap. 2.13.

č. j. OU-BJ-OSZP2014/006436-002
15. 8. 2014,
Ing. Čech, 054/4710 371

K predmetnému oznámeniu sa podľa § 67 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny vyjadruje
Okresný úrad Prešov, odbor ochrany prírody so sídlom kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Berie sa na vedomie

č. j. OU-BJ-OSZP2014/006447-002
18. 8. 2014,
Ing. Derco, 054/4710 371

Vyjadrenie podľa ustanovenia § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej vodnej správy súhlasí s Návrhom Územného plánu obce Lenartov bez výhrad a odporúča, aby
Obec Lenartov v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 stavebného zákona a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválila Návrh Územného plánu obce
Lenartov.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu
štátnej vodnej správy, vydávané podľa vodného zákona (§ 28 ods. 3 vodný zákon).

Berie sa na vedomie.
Vyjadrenie orgánu štátnej
vodnej správy podľa § 28
vodného zákona sa
považuje podľa § 73 ods.
18 vodného zákona za
záväzné stanovisko.

č. j. OU-BJ-OSZP2014/006613-002
19. 8. 2014,
Ing. Bednár, 054/4710 371
Okresný úrad
Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
č. j. OU-BJ-OCDPK-2014/
006430-002, 2. 9. 2014
Ing. Dančišinová,
054/488 55 76
Okresný úrad Bardejov
Pozemkový a lesný odbor,

Po posúdení návrhu územného plánu, Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
orgán ochrany ovzdušia súhlasí s návrhom územného plánu obce Lenartov.

Berie sa na vedomie.

Súhlasí s Návrhom Územného plánu obce Lenartov bez pripomienok a odporúča, aby Obec Lenartov
v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 stavebného zákona a § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválila „Návrh Územného plánu obce Lenartov“.
Pri realizácii dopravných zámerov treba dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN (73 6101,
73 6425, 73 6110, 73 6102, 01 8020).
To vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom
konaní.
V zmysle § 13 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného

Berie sa na vedomie

Akceptované,
v kap. 2.13. Spriev.
správy a v záv. časti,
v kap. 6

Berie sa na vedomie

Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
č. j. OU-BJ-PLO2014/006478_2-MJ,
11. 8. 2014, Ing. J. Mizla

11.

Okresný úrad Bardejov,
Odbor krízového riadenia,
Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov
č.j.OU-BJ-OKR-2014/0064592, 28. 8. 2014
28.08.2014, Steranka
054/471 03 37

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri každom
obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, sa musí dbať na ochranu a využívanie
poľnohospodárskej pôdy a riadiť zásadami ochrany v zmysle § 12 ods. 1 a 2 uvedeného zákona.
Nové návrhy a návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo
doplňujú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, musia byť pred schválením podľa osobitného
predpisu odsúhlasené podľa ustanovenia § 13 orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy § 22 zákona
č.220/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, t.j. Okresným úradom v Prešove, odborom opravných
prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Návrh územnoplánovacej dokumentácie alebo jej doplnkov predkladá na posúdenie a schválenie
orgánu poľnohospodárskej pôdy orgán územného plánovania.
Záväzné stanovisko
Novelizáciou zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov došlo k zrušeniu nariadenia vlády SR č. 166/1994 o kategorizácii územia. Z uvedeného
dôvodu obec Lenartov nie je zatriedená do 4. kategorizácie.
Do územnoplánovacej dokumentácie žiadame dopracovať návrh riešenia záujmov civilnej ochrany
v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov.

12.

Obvodný banský úrad
Timonova 23, 041 57 Košice

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

13.

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Kuzmányho 18,
085 01 Bardejov
č. j. BJ/2014/768-2, 3. 9. 2014

Záväzné stanovisko:
Žiadosti obce Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov, IČO: 00322270 sa vyhovuje a s návrhom
Územného plánu obce Lenartov sa súhlasí s tým, že
sa bude riešiť vytvorenie podmienok pre rozšírenie predškolského a školského zariadenia a textová
časť bude zosúladená s platnou legislatívou – vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009
Z. z. a zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
V textovej časti návrhu územného plánu sú uvedené neplatné právne predpisy: NV SR č. 40/2002 Z. z.
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a NV SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií (v platnosti MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.) a zákon NR SR
č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

Akceptované,
opravené, nesprávna
informácia vypustená
Akceptované,
kap. 2.10. Sprievodnej
správy

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

Akceptované
kap. 2.7.3., 2.9.3. a
2.12.1.G. Sprievodnej
správy a v záv. časti,
v kap. 6
Akceptované,
opravené, kap. 2.9.3.
a 2.12.1.G. Sprievodnej
správy
a v záv. časti, v kap. 6

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /v platnosti je zákon NR SR č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve/.

14.

Dopravný úrad SR,
Divízia civilného letectva,
Letisko M. R. Štefánika,
823 05 Bratislava
č. j. 13593/2014/ROP002/23019,
25. 8. 2014, Ing. Tomanová,
0918 382 047

Po oboznámení sa s návrhom územného plánu obce Lenartov v rámci jeho prerokovania na Obecnom
Berie sa na vedomie
úrade v Lenartove dňa 14. 8. 2014 a preštudovaní dokumentácie, zverejnenej na webovej stránke
www.uzemneplany.sk bolo k predmetnému návrhu dané také stanovisko, ako je vyššie uvedené.
Dopravný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle § 28 ods. 3 Berie sa na vedomie
zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem
letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení.

SAMOSPRÁVA
15.

Úrad Prešovského
samosprávneho kraja,
Odbor regionálneho
rozvoja, ÚP a ŽP,
Nám mieru 2,
080 01 Prešov
č .j. 4989/2014/ODDUPZP002, 4. 9. 2014,
Miženková, 051 708 15 53

16.

17.

Úrad Prešovského
samosprávneho kraja
Odbor dopravy,
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Obec Malcov

18.

Obec Lukov

V grafickej a textovej časti ÚPN-O žiadame:
- výhľadovo plánovanú STL prípojku a následne plynofikáciu v celej obci od obce Gerlachov
riešiť v návrhu,
-

riešiť prieťah cyklotrasy chránenej ÚPN VÚC PSK zastavaným územím a mimo zastavaného
územia obce,
- v návrhu funkčného využitia obce určiť prevládajúce funkčné územia, najmä obytné územia,
zmiešané územia, výrobné územia, rekreačné územia a kúpeľné územia, vrátane určenia
prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho využívania.
Zároveň žiadame pre spracovanie nového ÚPN Prešovského kraja o zaslanie novonavrhovanej hranice
zastavaného územia, posudzovaného ÚPN-O Lenartov v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn, v súradnicovom systéme S-JTSK).
Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Akceptované,
kap. 2.12.4. Spriev.
správy
Akceptované
v záv. časti, kap. 4.1.
Akceptované

Bude zaslané po
schválení ÚPD
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá

19.

Obec Obručné

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

20.

Gmina Muszyna
kompetentná zaujať stanovisko
za susedné územie v Poľsku

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

21.

22.

PRÁVNICKÉ SUBJEKTY
Archeologický ústav SAV, Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania
Akademická 2, 949 21 Nitra
Slovenská správa ciest
Miletičova 19, P.O.Box 19
826 19 Bratislava
č. j. 5333/2014/2320/28314,
8. 9. 2014,
Ing. Bogárovaá, 02/502 55308
Ing. Khaľatovaá, 051/7725676

Na základe Vášho listu č. 455/2014, ktorým nás žiadate o stanovisko k Návrhu ÚPN obce Lenartov,
dávame nasledovné stanovisko:
Katastrálnym územím obce prechádza:
- cesta prvej triedy I/77 v trase – Obručné – Lenartov – Malcov;
- sieť miestnych komunikácií.
Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete máme nasledovné pripomienky, resp. požiadavky:
- K územnej rezerve pre preložku cesty I/77 v zmysel ÚPN VÚC Prešovského kraja nemáme
námietky, avšak upozorňujeme, že SSC v súčasnosti, ani v blízkej budúcnosti neuvažuje
v riešenom území so žiadnou investičnou aktivitou.
-

-

-

Návrh úpravy existujúceho dopravného napojenia miestnej komunikácie na cestu I/77 (v
priestore rómskej osady) žiadame riešiť v ďalšom stupni PD na základe dopravnoinžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti navrhovanej križovatky, v súlade
s platnými STN a TP, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, v samostatnej
projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu stanoviska.
V prípade návrhu IBV, HBV v blízkosti cesty I/77 žiadame zohľadniť vzdialenosť od cesty I.
triedy a súvisiace negatívne účinky z dopravy (hluk, emisie, vibrácie, prašnosť).
Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových, príp.
iných opatrení, pretože negatívne účinky sú v čase realizácie stavieb známe.
Všetky navrhované dopravné napojenia, statickú dopravu, cyklistické a pešie trasy,
požadujeme riešiť v súlade s platnými STN a TP.
Mimo zastavaného územia požadujeme rešpektovať ochranné pásmo cesty prvej triedy

k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Berie sa na vedomie

Berie sa na vedomie,
informácia doplnená do
kap. 2.12.1.A. Spriev.
správy
Akceptované,
uvedené v Sprievodnej
správe, kap. 2.12.1.B.

Akceptované, kap. 6
záv.č., uvedené v Spriev.
správe, kap. 2.12.1.B.
Berie sa na vedomie,
uvedené v Spriev. správe
Akceptované
Akceptované,

v zmysle Zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
Návrh ÚPN obce Lenartov je potrebné odsúhlasiť s Úradom Prešovského samosprávneho kraja
Prešov.
S Návrhom ÚPN obce Lenartov súhlasíme za podmienky rešpektovania uvedených pripomienok, resp.
požiadaviek.

kap. 2.9.1. Spriev. správy
a kap. 8.1. záv. časti
Akceptované
stanovisko Úradu PSK
Berie sa na vedomie

23.

24.

25.

26.

Štátna ochrana prírody SR
RCOPaK Prešov
Hlavná 93, 080 01 Prešov
Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04
Bratislava 1
č. j. 231-1371/2536/14
11. 8. 2014
Mgr. Kúšik, 02/ 593 75 323
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48
Košice
č. j. 68459/2014/ÚVHR,
18. 8. 2014, Ing. Bercíková,
tel.: 055/79 24 501

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Váš list po vypracovaní substanoviska sme postúpili na vyjadrenie MŽP SR, sekcii geológie Berie sa na vedomie
a prírodných zdrojov, Bratislava.

1. Ku koncepcii riešenia zásobovania pitnou vodou a odvedeniu splaškových odpadových vôd,
ktoré sú v návrhu ÚPN O riešené pod PD pre SP „Zásobovanie pitnou vodou
a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov–Horná Topľa–Malcov, Lenartov –kanalizácia
a ČOV “, ktorú má obec pripravenú, nemáme zásadné pripomienky.
2. Upozorňujeme, že pri hodnotení vodárenských zdrojov a potrebnej akumulácie, nie je
uvažované s občianskou vybavenosťou, čo spolu s 25%-ným znížením špecifickej spotreby
(135x0,75=101,25 l/os/d) dáva výsledky na hranici hygienického minima. Do budúcnosti sa
očakáva stúpajúci životný štandard aj v osadách, čo by sa malo prejaviť zvýšením napojenosti
na verejný vodovod, ako aj zvýšením spotreby nad hygienické minimum. Z uvedeného
vyplýva, že pri špecifickej potrebe vyššej ako hygienické minimum a pri zohľadnení
občianskej vybavenosti (135 + 15=150 l/os/d) vychádza Qp =2,2 l/s, a Qm =3,55 l/s, V= 184 m3,
preto jestvujúce vodárenské zdroje a akumulácia pre výhľadový rok 2025 nebudú postačovať.
3. Poznamenávame, že naše údaje o spotrebe vody, ktoré sme Vám poskytli, zohľadňujú údaje
o vode meranej a fakturovanej, z čoho vyplýva, že denná potreba vody je cca 28 l/os/deň, čo je
veľmi nízke. Predpokladáme, že tento stav neodzrkadľuje skutočnosť o spotrebe vody, nakoľko
obyvatelia využívajú aj vlastné studne.
4. Odvedenie odpadových vôd je potrebné riešiť komplexne – v návrhu ÚPN O chýba riešenie pre
odvedenie dažďových vôd, ktoré je potrebné doplniť.
5. Žiadame rešpektovať vybudované vodohospodárske zariadenia – vodovod, zdroj vody
a vodojem a dodržať ich ochranné pásam v zmysle zák. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a v zmysle vydaných rozhodnutí pre ochranné pásma
VZ.
Naše stanovisko je vydané pre potreby schválenia konceptu ÚPN O Lenartov, má platnosť po dobu
jedného roka a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo spracované.
VVS, a.s., Duklianska 1328/3 Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania
085 01 Bardejov

Berie sa na vedomie

Akceptované
upozornenie doplnené do
kap. 2.12.2. Spriev.
správy

Berie sa na vedomie

Akceptované,
kap. 2.12.2.B. Spriev. spr.
Akceptované
kap. 2.9.2. Spriev. správy
a kap. 8.2.
Berie sa na vedomie
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

27.

Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p.
Ďumbierska 14, 041 59 Košice
č. j. CZ
16653/15107/2014/49220/Há,
3. 9. 2014, Ing. Harmanová,
tel.: 055/6333711-15

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predmetnej dokumentácii nasledovné stanovisko:
Oznamujeme Vám, že toky pretekajúce k. ú. obce Lenartov nemajú dostatočnú kapacitu na prevedenie
Q100 ročnej veľkej vody a pre tieto toky nie je doposiaľ v zmysle § 46 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách v znení neskorších predpisov určený rozsah inundačného územia a do doby jeho určenia sa
vychádza z podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami, za čo považujeme aj
informácie o povodniach v minulých rokoch.
V zmysle uvedeného Vás upozorňujeme na:
- výhľadovú plochu rodinných domov rodinných domov v severovýchodnej časti obce,
situovanú na ľavom brehu Večného potoka v úseku rkm cca 3,300 a na výhľadovú plochu
rodinného domu v centrálnej časti obce, na pravom brehu Večného potoka v úseku rkm cca
4,950. Výstavbu v daných lokalitách požadujeme podmieniť vypracovaním hladinového
režimu a následne umiestniť mimo zistené záplavové územie na hladinu Q100 ročnej veľkej
vody,
- plochu zmiešaných funkcií v centrálnej časti obce na pravom brehu Večného potoka v úseku
rkm cca 4,350. V prípade využitia existujúcich objektov požadujeme ich zabezpečiť
protipovodňovou ochranou na prietok Q100 ročnej veľkej vody a v prípade návrhu nových
objektov požadujeme ich situovanie podmieniť hladinovým režimom a následne stavebné
objekty umiestniť mimo záplavové územia nad hladinou Q100 ročnej veľkej vody,
- navrhované plochy rodinných domov situované v prielukách existujúcej zástavby v západnej
časti obce, na ľavom brehu Večného potoka v úseku rkm cca 4,950, na výhľadovú plochu
rodinného domu, situovanú na ľavom brehu Večného potoka v úseku rkm cca 4,400 a na
výhľadovú plochu rodinného domu v prieluke existujúcej zástavby situovanú na pravom brehu
Večného potoka rkm cca 3,350. S výstavbou v daných lokalitách je možné súhlasiť za
podmienky dodržania situovania stavebných objektov v zmysle výkresovej dokumentácie č. 3
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce
a navrhovaných rozvojových plôch, vrátane dopravného riešenia.
- výhľadovú plochu rodinného domu, situovanú v severnej časti obce, na pravom brehu
Lenartovského potoka v úseku rkm cca 0,800 a na výhľadovú plochu rodinného domu
v severozápadnej časti obce, situovanú na ľavom brehu ľavostranného bezmenného prítoku
Večného potoka (rkm zaústenia cca 4,600). Stavebné objekty v daných lokalitách požadujeme
zabezpečiť adekvátnou protipovodňovou ochranou.
V miestnej časti Osada Vás upozorňujeme na plochy bytových domov, situovaných na ľavom brehu
Večného potoka v úseku rkm cca 5,550 a na plochu občianskej vybavenosti č. 27, situovanú na pravom
brehu Večného potoka. Večný potok preteká daným územím v prirodzenom koryte s nedostatočnou
kapacitou na prevedenie Q100 ročnej veľkej vody. Výstavbu v daných lokalitách požadujeme

Akceptované,
uvedené v spriev. správe,
kap. 2.10.
a v záv. časti, kap. 8.2.

Akceptované v kap. 2.10.
Sprievodne správy

Akceptované v kap. 2.10.
Sprievodne správy
a uvedené aj v záv. časti,
kap. 2
Akceptované v kap. 2.10.
Sprievodne správy
a uvedené aj v záv. časti,
kap. 2 (pre navrhované
plochy)

Akceptované v kap. 2.10.
Sprievodne správy

Akceptované v kap. 2.10.
Sprievodne správy
a uvedené aj v záv. časti,
kap. 2

podmieniť vypracovaním hladinového režimu a následne stavebné objekty umiestniť mimo zistené
záplavové územie nad hladinu Q100 ročnej veľkej vody.
Uvedené podmienky žiadame uviesť aj v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
Ďalej Vás upozorňujeme na návrh športových plôch na ľavom brehu Večného potoka v severnej časti
Osady, na pravom behu Večného potoka v južnej časti obce a na výhľadovú plochu športu vo
východnej časti obce. V prípade riešenia stavebných objektov v daných lokalitách požadujeme situovať
tieto objekty v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami mimo záplavové územie.

28.

29.

Hydromeliorácie
š.p. Bratislava
Vrakunská 29, Bratislava
č. j. 3561-2/120(2014,
25. 8. 2014, Ing.
Veneniová/254,
Ing. Kurilla/229
Východoslovenská
distribučná a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice

Akceptované
pre navrhované plochy
Akceptované v kap. 2.10.
Spriev. správy
a uvedené aj v záv. časti,
kap.2

Upozorňujeme Vás na bezmenný prítok Večného potoka v západnej časti obce, ktorý ohraničuje
navrhovanú plochu rodinného domu a bezmenný prítok Lenartovského potoka, ktorý ohraničuje
výhľadovú lokalitu rodinných domov v severnej časti obce. Oznamujeme Vám, že tieto bezmenné
prítoky nie sú vedené v evidencii vodných tokov našej organizácie.
Po preverení dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v celom k.ú. Lenartov
neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie , š.p.

Berie sa na vedomie
v záv. časti, kap. 2
uvedené podmienky
výstavby
Berie sa navedomie

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Slovenský plynárenský
priemysel - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
č. j. 2014/07/056, 15. 8. 2014,
Ing. Bukovinský V.
052/626 50 54
Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10,
821 13 Bratislava 2
T-mobile Slovensko, a.s.
Vajnorská 100/A,
831 03 Bratislava
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
Telefonica Slovakia O2
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava 5
Poľnohospodárske družstvo
Javorina, s.r.o.,
Lenartov 105,
086 06 Malcov
12. 8. 2014
Urbárska spoločnosť –
Pozemkové spoločenstvo
Lenartov, 086 06 Malcov
Pohostinstvo Kráľová
Studňa, Lenartov 162,
086 72 Malcov
Ján Bortnik
borjan@post.sk, 0905 576 625
Lesy SR, š. p.
Obrancov mieru 6,
080 01 Prešov

Obec Lenartov v súčasnosti nie je plynofikovaná a SPP – distribúcia, a.s. Bratislava s jej plynofikáciou
v dohľadnej dobe neuvažuje.

Berie sa na vedomie

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Berie sa na vedomie

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Ako právnická osoba hospodáriaca na pôdnom fonde v katastri Lenartov, počítame v extraviláne obce
Lenartov s realizáciou poľnohospodárskej výroby aj v ďalšom období.
V znázornenom návrhu intravilánu obce PD Javorina Malcov plánuje na ďalšie roky využívať terajšiu
prevádzku ŽV s usmerneným využitím objektov ŽV a RV podľa rozhodnutia orgánov PD Javorina
Malcov. K ostatným kategóriám zverejnených v oznámení PD Javorina Malcov nemá pripomienky.
Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

„ÚPO“
1. Hostinec Kráľova studňa a predajňa zmiešaného tovaru v budúcnosti v pláne rodiny je
pretransformovať na malé ubytovacie zariadenie vrátane ubytovania starších ľudí.
2. V rámci športu a oddychu riešiť malé kúpalisko a strelnicu z ručných zbraní do 25 metrov.
3. Doplniť medzi spoloč. organizácie Zväz branných a technických činností SR, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov.
Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Akceptované
kap. 2.7.4. Spriev. správy
Akceptované, kap. 2.7.4.
Akceptované,
kap. 2.7.3. Spriev. správy
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48

Spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových
priestorov, Lenartov 36,
086 06 Malcov
2. 9. 2014
Ján Legnavský, predseda

Na základe doručeného oznámenia dňa 5. 8. 2014 o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce
Lenartov, Vám Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Lenartov dáva nasledovné
stanovisko:
V blízkej budúcnosti plánujeme na parcele č. 63, patriacej nášmu Spoločenstvu, postaviť šesť
garáží/prístreškov.
K ostatným bodom, zverejneným v oznámení Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
nemáme pripomienky.

LURE Group, s.r.o.,
Mariánske námestie 5/30, 010
01 Žilina
Lesovia, s.r.o.
Lenartov 90, 086 06 Malcov
Jozef Cudrák, 21. 8. 2014
Farský úrad Lenartov,
Lenartov 43,
086 06 Malcov
Agročirč, a.s., Čirč 27,
65 42 Čirč

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Firma LESOVIA, s.r.o. v budúcnosti na parcelách 291/11, 2639/6 a 2639/4 plánuje výstavbu malej
rodinnej farmy za účelom agroturisticky s možnosťou ubytovania.
Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Helena Karolová –
KARMIX, Lenartov 62,
086 06 Malcov
Karol Michal – Potraviny,
Lenartov 73, 086 06 Malcov

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Chomjak Milan – Bar
u Kocúra, Lenartov 83,
086 06 Malcov
Farma Javorina, s.r.o.,
Lenartov 105, 086 06 Malcov

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

JUPSTAV, s.r.o.
Malcov 113, 086 06 Bardejov
Peter Jura, konateľ
21. 8. 2014

Firma JUPSTAV, s.r.o. v budúcnosti na parcelách 390/5, 393/2 a 393 plánuje výstavbu kancelárií
a priemyselných hál, preto Vás žiadame, aby ste tieto parcely zaradili ako priemyselnú zónu.

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Nevyjadril sa k Návrhu ÚPN-O Lenartov v určenej lehote prerokovania

Akceptované, v kap.
2.12.1.E. - prístrešky
Berie sa na vedomie

Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Akceptované,
v kap. 2.7.4. Sprievodnej
správy
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Podľa § 22 ods. 5 SZ sa
predpokladá, že nemá
k ÚPN-O pripomienky
Akceptované,
kap. 2.7.2.C.

49.

50.

51.

OBČANIA
Jozef Cudrák
Lenartov 126, 086 06 Malcov
dňa 21.8.2014
Mgr. Monika Hankovská
Poliakovce 124,
086 11 Hrabovec
dňa 02.09.2014
Kamil Luščák
Lenartov 55, 086 06 Malcov
dňa 03.09.2014

Menovaný Jozef Cudrák navrhuje, aby sa parcely 315/1, 315/2 navrhli v územnom pláne obce na
výstavbu domov nižšieho štandardu alternatívne výstavbu objektov za účelom agroturistiky.
Reagujem na návrh územného plánu obce a zároveň prednášam pripomienku, kde navrhujem, aby
pozemok pri rómskej osade CKN 315/1, 315/2, ktorých som spoluvlastníkom spolu s p. Cudrákom,
aby sa na predmetnej parcele po následnom odkúpení a majetkoprávnom vysporiadaní navrhlo
riešenie: - výstavba rodinných domov pre sociálne odkázané skupiny. V tomto prípade by som
súhlasila s odpredajom daného pozemku.
Dole podpísaný Kamil Luščák, bytom Lenartov 55, týmto žiadam o sprístupnenie cesty okolo
cintorína k súpisným číslam 44 a 55 ako II. trieda, nakoľko je komplikované dostať sa v zimnom
a daždivom počasí k týmto domom.

Akceptované výhľadovo
na výstavbu rod. domov
pre sociálne odkázaných
Akceptované výhľadovo
na výstavbu rod. domov
pre sociálne odkázaných

Akceptované
ako miestna komunikácia

Spracovala: Ing. arch. Anna SOROČINOVÁ
poverená obstarávaním ÚPN – O
registračné číslo preukazu: 290

