
 
 

 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N I E 
 

 

 Navrhovateľ Mesto Bardejov doručil dňa 24.08.2022 Okresnému úradu Bardejov, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania 

vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“), oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Bardejov, 

Zmeny a doplnky, zmeny  č. 41“ (ďalej len „oznámenie“).  

Mesto Bardejov, po obdŕžaní oznámenia, v súlade s § 6 ods. 5 zákona týmto informuje 

verejnosť o tomto oznámení. Verejnosť do tohto oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho 

odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Bardejove – 

oddelení životného prostredia, Radničné námestie č. 16, Bardejov v pracovných dňoch, na 

úradných tabuliach Mesta Bardejov,  na internetovej stránke mesta:  

http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/hospodarenie-mesta/2150-eia 

a na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-bardejov-zmeny-doplnky-

zmena-c-41  

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Bardejov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto 

oznámenia. 

 

 

 

 
      MUDr. Boris HANUŠČAK 

               primátor mesta 
 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :  23.09.2022       ……………………………..                            

Zvesené dňa:                        …………………………….. 
              

Vedúci oddelenia: Ing. Slavomír Kmecik   
 

e-mail :  slavomir.kmecik@bardejov.sk 

IČO: 00321842    |    DIČ: 2020 622923    |    www.bardejov.sk 
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Č. sp. :  ŽP 2604/2022                                                                                         V Bardejove dňa 2.8.2022 

K pôvod. č. ŽP 3855/2021 

 

Okresný úrad Bardejov 

odbor SOŽP 

Dlhý rad 16 

085 01  BARDEJOV 
 

 

  

VEC :   Oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.     

                o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov. 
 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

 

1. Názov: 

Mesto Bardejov 

 

2. Identifikačné číslo: 

IČO: 00842321 

 

3. Adresa sídla: 

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov 

 

4. Meno a priezvisko oprávneného zástupcu obstarávateľa, adresa,  telefón, fax e-mail: 

MUDr. Boris Hanuščák, primátor, Radničné nám. č. 16, 085 01 Bardejov tel. 0544861211 

e-mail:   

 
5.   Meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresa, telefón  fax,  e-mail: 

Ing. Slavomír Kmecik, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, Radničné nám. č. 

16, 08501 Bardejov tel. č. 0544862162; e-mail: slavomir.kmecik@bardejov.sk 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente: 

 

1. Názov strategického dokumentu:  

Územný plán mesta Bardejov, Zmeny a doplnky, zmena č. 41 

 

2. Charakter: 

Strategický dokument s miestnym až regionálnym dosahom – územný plán mesta nad 2000 

obyvateľov 

 

3. Hlavný cieľ: 

Zmeniť určenie funkčného využitia plôch : 

a) zmena funkčnej plochy TTP na športové a rekreačné plochy  

b) zmena TTP na záhradkárske lokality v miestnej časti pod Mihaľovom 

c) zmena plôch pre základnú technickú a základnú dopravnú vybavenosť, boxové garáže na   

      polyfunkčnú vybavenosť  

d) zmena funkčnej plochy TTP rozšírením funkčných plôch na bývanie vo väzbe na zastavané  

      územie 

e) zmena športovej a občianskej vybavenosti na vyššiu občiansku vybavenosť 

f) zmena z nízkopodlažnej zástavby na viacpodlažnú zástavbu 

g) zmena priemyselných plôch na bývanie v rodinných domoch 

h) zmena funkčnej plochy zelene a občianskej vybavenosti na polyfunkčnú zástavbu. 



4. Obsah ( osnova): 

Obsah strategického dokumentu je predpísaný vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

  

5. Uvažované variantné riešenia: 

Nie sú  

 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

6.1: Spracovanie návrhu ÚPN mesta Bardejov,  Z a D č. 41        ..........................              júl  2022 

6.2: Zisťovacie konanie......................................................................................... ........      august 2022 

6.3: Prerokovanie  návrhu ÚPN mesta Bardejov, Z a D  č. 41 ....................                   august 2022 

6.5: Preskúmanie návrhu ÚPN mesta Bardejov, Z a D č. 41  podľa §25 s.z. ......... september 2022 

6.6: Schválenie návrhu ÚPN mesta Bardejov, Z a D č. 41      ....................................september 2022 

 

7.    Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

           ÚPN VÚC Prešovského kraja 

  

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 

- uznesenie MsZ v Bardejove o schválení návrhu ÚPN mesta Bardejov, Z a D č. 41 

               - uznesenie MsZ v Bardejove o schválení  VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta 

Bardejov, Z a D č. 41   

  

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie 

vrátane zdravia: 

 

1. Požiadavky na vstupy: 

- Zastavovací plán  

- Údaje o predpokladaných odoberaných množstvách vody a energií 

 

2. Údaje o výstupoch: 

- regulatív funkčného využitia plochy  

- regulatív napojenia na ostatné technické vybavenie priľahlého územia 

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Priame vplyvy:  nie sú  

Nepriame vplyvy - koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie podľa záväzných   

regulatívov, vyhlásených VZN mesta Bardejov 

 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Nie je 

 

5. Vplyv na chránené územia: 

Nie je  

 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 

 Nie sú 

7. Vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Nie je  

 

IV: Dotknuté subjekty: 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

- obyvatelia mesta Bardejov 

- miestne občianske združenia, 

- záujmové združenia   

 

2. Zoznam dotknutých  orgánov: 

 Okresný úrad Prešov, odbor SOŽP, Nám. Mieru č.2 , 081 01 Prešov 



 Okresné  riaditeľstvo H a ZZ, Dlhý rad č. 16, 085 01 Bardejov 

 Okresný úrad Bardejov, odbor SOŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 18, 085 16, Bardejov 

 Prešovský samosprávny kraj, Odbor ÚP, RR a ŽP, Nám. Mieru č. 2, 080 01 Prešov 

 

3. Dotknuté susedné štáty: 

Nie sú 

 

 

V: Doplňujúce údaje: 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 

štátna mapa odvodená, m=1: 5000 

základná mapa, m= 1: 10000 

 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

Záväzná časť ÚPN VÚC  PSK 

Záväzná časť ÚPN mesta Bardejov 

  

      VI: Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

            Bardejov, 2.8.2022 

       

      VII: Potvrdenie správnosti údajov: 

1. Meno spracovateľa oznámenia: 

 Ing. Slavomír Kmecik, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD. 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka: 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                        MUDr. Boris Hanuščak 

                                                                                                    primátor mesta 

 

 

 




