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OZNÁMENIE 
o strategickom dokumente  

„Zmeny a doplnky č.1“ 
Územný plán obce (ÚPN – O) Bžany 

v zmysle zákona č. 24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov :    Obec Bžany, okres Stropkov 

2. IČO :       00330370 

3. Adresa sídla :       Obecný úrad č. 46, 090 33 Turany nad Ondavou 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: 

Ladislav Vrábeľ, starosta obce, tel.: +421915 869 384 

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

Ladislav Vrábeľ, starosta obce,  
tel.: +421915 869 384, e-mail: obecbzany@gmail.com 
Miesto konzultácie: Obecný úrad č. 46, 090 33 Turany nad Ondavou. Konzultácie je možné vykonať v 
pracovných dňoch od 9.00 -14.00 hod.. 

Ing. Iveta Sabaková, Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov, od 1500-1600hod, e-mail: 
sabakova.iveta@gmail.com, mobil: 0905 460 337 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov :                                                                                                                              

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Bžany 

2. Charakter :                                                                                                     

Čiastková zmena strategického dokumentu - územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle §30 zákona 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon). 

3. Hlavné ciele : 

Hlavným dôvodom pre obstaranie ZaD č.1 je rozšíriť funkčnú plochy rekreácie a cestovného ruchu. 
Cieľom uvedených krokov je aktualizovať funkčnú štruktúru v tomto priestore pri minimalizácii zásahov 
do princípov platnej ÚPD a zachovať tak vyvážený vývoj obce a rekreačnej oblasti Domaša Valkov do r. 
2035.                                                                                          

4. Obsah : 

Obsah Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O vyplýva z §17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia Zmien a doplnkov 
č. 1  ÚPN-O je spracovaná v hĺbke a podrobnosti riešenia v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov 
koncepcie územného rozvoja obce, vrátane zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN-O.  Postup obstarania 
Zmien a doplnkov č.1  ÚPN-O je nasledovný: 

– Vypracovanie dokumentácie Zmien a doplnkov č.1  ÚPN-O 
– Prerokovanie dokumentácie Zmien a doplnkov č. 1   ÚPN-O podľa §22 stavebného zákona 
– Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O, vrátane vyhlásenia VZN k zmenám a doplnkom 

záväznej časti. 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu: 

Neuvažuje sa s variantnými riešeniami, nakoľko v zmysle §22 stavebného zákona sa v etape návrhu 
dokumentácie ÚPN a jeho zmien a doplnkov variantné riešenie nepripúšťa. 
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

 Predpokladá sa nasledovný časový harmonogram obstarania:  
•  spracovanie návrhu ZaD č. 1   ÚPN .............................................  03-10/2021  
•  príprava podkladov pre prerokovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN ....... 11/2021  
•  prerokovanie návrhu ZaD č.1 ÚPN .............................................. 11-12/2021  
•  úprava ZaD č.1 ÚPN-O podľa akceptovaných pripomienok  ..... 01-02/2021  
•  predpokladaný termín schválenia ZaD č.1 ÚPN .......................... 03-04/2021  

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

V Zmenách a doplnkoch č. 1  ÚPN-O:    
•  Nadradená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán Prešovského samosprávneho kraja 

schválený PSK uznesením č. 268/2019 dňa 26.08.2019. Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. 
77/2019 schválené uznesením č. 269/2019 dňa 26.08.2019. Účinné dňa 06.10.2019  

•  Zadanie pre vypracovanie ÚPN obce Bžany, schválené uznesením č. 6/2003 dňa 3.11.2003. 
•  ÚPN-O Bžany (spracovateľ: SAŽP CKEP Prešov), schválený uznesením OZ Bžany č. 7/2010 dňa 

26.10.2010 a záväzná časť vyhlásená VZN č.7/2010 dňa 26.10.2010 s účinnosťou 26.11.2010. 
•  Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Stropkov (spracovateľ: SAŽP, r.2012). 
•  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku schválenej uznesením vlády SR č. 923 zo dňa 

23.11.2005, národného rozvoja cestovného ruchu v SR. 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Obec Bžany, Obecné zastupiteľstvo obce Bžany (26, ods. 3 stavebného zákona v spojitosti s §22-25 
stavebného zákona). 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 

•  Uznesenie o schválení Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bžany. 
•  Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Bžany – doplnenie o záväzné 
časti vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Bžany. 

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

1. Požiadavky na vstupy : 

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Bžany sú všetky podklady a 
informácie o súčasnom stave podmienok v území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§19b 
stavebného zákona)  vrátane  dokumentov uvedených v kap. č. II/3 a II/7. 
 
Návrh ZaD č.1 sa týka týchto funkčných plôch: 

zmena Popis zmien a doplnkov č.1 

Obec Bžany 

Z1/1 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: verejná zeleň  
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha technického vybavenia.  
Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Navrhovaná požiadavka si vyžaduje zmenu 
napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

Z1/2 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: orná pôda  
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha vyhradenej zelene - rozšírenie cintorína, 
plocha parkoviska pri cintoríne.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka si vyžaduje 
zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

Rekreačné stredisko - "Domaša Valkov - Tíšava" 

Z1/3 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha verejnej zelene, športu (pláž), pešia 
komunikácia.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 



Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  
„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Bžany“ 

 
 

Strana 4 z 8 
 

Z1/4 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha športu (pláž) a občianskej vybavenosti, pešia 
komunikácia.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/5 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha verejná zeleň, športu (pláž), občianska 
vybavenosť, pešia komunikácia, prístav.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/6 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha verejná zeleň, športu (pláž) a pešia 
komunikácia.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/7 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha verejná zeleň, športu (pláž), občianskej 
vybavenosti, pešia komunikácia, prístav.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/8 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha sprievodnej a líniovej zelene 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha verejná zeleň a pešia komunikácia.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/9 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha technického vybavenia, 
parkovisko. 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha rekreácie a cestovného ruchu (apartmány), 
plocha občianskej vybavenosti, parkoviská, pešia komunikácia, športu (pláž), prístav.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/10 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej vybavenosti 
(amfiteáter + dom služieb), parkovisko. 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha občianskej vybavenosti.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/11 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu, plocha sprievodnej a 
líniovej zelene. 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha rekreácie a cestovného ruchu.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/12 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej vybavenia, plocha 
sprievodnej a líniovej zelene. 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha na prechodné ubytovanie (apartmány), 
plocha rekreácie a cestovného ruchu (bazény, rôzne atrakcie), pešia komunikácia, športu 
(pláž), verejná zeleň.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/13 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha sprievodnej a líniovej zelene. 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha na prechodné ubytovanie (apartmány), pešia 
komunikácia, športu (pláž), verejná zeleň.  
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Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/14 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu, plocha sprievodnej a 
líniovej zelene, občianskej vybavenosti (rýchle občerstvenie, požičovňa horských bicyklov, 
multifunkčná športová plocha, pláž, detské ihrisko, jachting klub, servis, požičovňa 
vodných bicyklov a člnov, predajňa šport. potrieb, rýchle občerstvenie). 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp - 
karavany), pešia komunikácia, prístav, verejná zeleň.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/15 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej vybavenosti 
(informačné a internetové centrum, bufet). 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha občianskej vybavenosti.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Z1/16 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu (areál pre rybolov). 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp - 
karavany), verejná zeleň.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov - Tíšava. 
Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

 
Zrušenie ochranného pásma cintorína v obci Bžany. 
Doplnenie ochranného pásma lesa. 
Doplnenie hlavných miestnych komunikácii v RS Valkov - Tíšava. 
Doplnenie technickej infraštruktúry - vodovod a kanalizácia. 
Zrušenie časti koridoru a návrh nového koridoru cykloturistickej trasy pozdĺž obce Bžany.  
Doplnenie nového koridoru peších komunikácií v lokalite RS Valkov - Tíšava 
Zapracovanie a zosúladenie ÚPN-O s ÚPN Prešovského samosprávneho kraja (2019). 

 

� Pôda:  
 So záberom sa uvažuje mimo zastavané územie obce Bžany - záber sa dotýka rozšírenie cintorína.  

� Lesné pozemky:  
 Nie ej uvažované so záberom lesných pozemkov. 

� Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody:  
 Vodovod: 
 Zmeny a doplnky č. 1 navrhujú lokalitu napojiť na jestvujúci verený vodovod a z vlastných studní 
 Odkanalizovanie: 
 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O navrhujú lokalitu napojiť  na jestvujúcu verejnú kanalizáciu, resp. do 

vodotesných žúmp. 

� Suroviny:  
 V rámci Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN sa nenavrhuje získavanie žiadnych surovín. 

� Energetické zdroje:  
 Zmeny a doplnky č. 1 navrhujú lokalitu napojiť na jestvujúcu NN sieť.  
 Navrhovaná lokalita, resp. nové odbery el. energie v obci a v rekreačnej oblasti sa navrhuje napojiť 

samostatnými NN prípojkami z existujúceho nadzemného NN vedenia, resp. z navrhovaných NN 
vedení, ktoré sa napoja z existujúcich trafostaníc. 

 Pri nových odberoch el. energie je meranie spotreby nutné realizovať elektromerovými rozvádzačmi 
umiestnenými na verejne prístupných miestach v zmysle Metodického pokynu VSD, a.s. č. 2015003 
– Podmienky merania elektriny. Rozvádzače RE sa na verejne prístupných miestach umiestnia aj pri 
každej rekonštrukcii domových prípojok v dôsledku vyvolanej zmeny užívateľom. 

� Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 
 Potreba budovania parkovacích a odstavných plôch je nutná v náväznosti na navrhované plochy na 

pozemku vlastníka. Navrhované parkovacie plochy je potrebné doriešiť a dobudovať v zmysle 
platnej STN 736110. 
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2. Údaje o výstupoch : 

Dokumentácia Územného plánu obce Bžany obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné 
časti. Výstupy ZaD č. 1 ÚPN Obce sú definované v dokumentácií a sú premietnuté do záväzných častí 
Územného plánu obce Bžany, ktoré budú vyhlásené všeobecným záväzným nariadením obce. 

� Ovzdušie:  
 Navrhovanými ZaD č.1 nedôjde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu 

ovzdušia v lokalite.  

� Odpadové vody:  
 Nedôjde ku kontaminácii pôdy znečistenými vodami, na parkovacích plochách budú navrhnuté 

lapače ropných látok. Odpadové vody z riešeného územia budú odvádzané do verejnej kanalizácie 
alebo do vlastných žúmp. 

� Odpady:  
 Vzniknú odpady počas výstavby a pri samotnej prevádzke. Nakladanie odpadov bude zabezpečená v 

zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

� Hluk a vibrácie:   
 Najväčším zdrojom hluku v území bude líniový zdroj hluku „doprava“, ktorý vznikne počas 

samotnej výstavby (krátkodobé zvýšenie zaťaženia územia hlukom). Celkovo sa vplyv hluku na 
okolie dá charakterizovať ako dočasný a neohrozujúci okolité obyvateľstvo. 

� Nároky na dopravu a inú infraštruktúru  
 ZaD č.1 ÚPN – O navrhujú lokality napojiť na existujúci dopravný systém obce. 

�  Energetické zdroje:  
 Lokalita ZaD č. 1 ÚPN sa navrhuje napojiť na existujúcu NN sieť. 

� Žiarenie a iné fyzikálne polia:   
 V rámci činnosti v lokalite  nedôjde k žiareniu a iným fyzikálnym poliam. 

� Doplňujúce údaje:   
 V území obce nie sú realizované ani navrhované žiadne významné terénne úpravy a zásahy do 

krajiny. 

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

Návrh zmeny strategického dokumentu mení spôsob využitia územia lokality v rámci už urbanizovanej 
krajiny. Možno predpokladať, že navrhovanou zmenou koncepcie územného rozvoja obce nebude 
vytvorený negatívny vplyv na životné prostredie a na kvalitu obytného prostredia obyvateľov obce. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Vo väzbe na ciele spracovania ZaD č.1 ÚPN obce tento dokument nepredpokladá negatívny priamy ani 
nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov. Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v 
koncepčnom riešení prípravy územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Navrhované zmeny 
nepredstavujú nebezpečnú prevádzku, ktorá by zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, 
produkciou odpadov, odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, 
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravotný stav ľudí. 

5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 

V rámci administratívneho  územia obce Bžany sa nachádzajú tieto chránené územia: 
 5a) Osobitne chránené časti prírody a krajiny 

� Lokalita medzinárodného významu:  v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. 
� Európska sieť chránených území: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. 
� Chránené územia: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza.  

Územný systém ekologickej stability (ÚSES): 
� Biokoridor: 

� Nadregionálny biokoridor: do k.ú. obce Bžany zasahuje (NRBk2) Ondava. 
� Regionálny biokoridor:  v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. 
� Miestny biokoridor: Valkovský potok, Bžiansky potok, Syrový potok. 

� Biocentrum: 
� Nadregionálne biocentrum: do k.ú. obce Bžany zasahuje (NRBc3) Domaša Lysá Hora. 
� Regionálne biocentrum: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. 
� Miestne biocentra: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. 
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� Miestne interakčné prvky:  
� lesné porasty nad VN Domaša 

� Genofondové lokality:  
� GL1 Vodná nádrž Veľká Domaša, GL13 Stráň, GL14 Valkovský potok. 

� Biotopy 
Národného významu:  
� Ls 2.1 - dubovo – hrabové lesy karpatské, Lk3a - mezofilné pasienky a spásané lúky. 

Európskeho významu:  
� Ls 5.1, 9130 - bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Lk1, 6510 - nížinné a podhorské 

kosné lúky. 

5b) Ochrana pamiatok:  
� V Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) je evidovaná jedna kultúrna pamiatka a 

jedna archeologická lokality: 
- Grécko-katolícky chrám Panny Márie Ochrankyne – č. ÚZPF-257/0 – lokalita Bžany - 

Valkov, 
- Archeologická lokalita: k.ú. Bžany: Mohylník – č. ÚZPF-1872/1 (Mohylník - 3 mohyly. 

5c)  Vodné toky, vodné zdroje, vodné nádrže: 

� potok Valkovský potok, Sýrový potok a Bžiansky potok  
� Vodná nádrž Domaša 

5d) Ťažba nerastných surovín - prieskumné územia, ložiska nerastných surovín, staré banské diela, 
svahové deformácie, skládky odpadov: 
� Prieskumné územie - nenachádza sa v k.ú. obce Bžany, 
� Ložisko nevyhradeného nerastu: nenachádza sa v k.ú obce Bžany, 
� Svahové deformácie - v riešenom území sa nachádzajú potenciálne a stabilizované svahové 

deformácie. 
� Skládky odpadov - v k.ú. obce sa nachádza 1 skládka odpadov - upravené (prekryté, terénne 

upravené. 

Navrhované ZaD č.1 ÚPN-O nezasahujú do chránených území a nebudú mať na ne nepriaznivý 
vplyv. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 

Dokumentácia ZaD č.1 ÚPN-O nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Predložený strategický materiál nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

Obyvatelia obce Bžany, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na 
území obce Bžany.  

2. Zoznam dotknutých subjektov 

1) Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor ŠGS, Námestie, Námestie Ľ. Štúra 
1, 812 35 Bratislava 

2) Okresný úrad Prešov,  Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie 3, 081 92 Prešov 
3) Krajský pamiatkový úrad Prešov,  Hlavná 15, 080 01 Prešov 
4) Okresný úrad Stropkov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Športová 832/2, 091 01 Stropkov - 

št. vodná správa. 
5) Okresný úrad Stropkov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Športová 832/2, 091 01 Stropkov - 

št. správa na úseku odpadového hospodárstva. 
6) Okresný úrad Stropkov, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Športová 832/2, 091 01 Stropkov - 

št. správa ochrany ovzdušia. 
7) Okresný úrad Stropkov, Odbor pozemkový a lesný, odd. lesné hospodárstvo, pozemkové 

spoločenstvá, Športová 832/2, 091 01 Stropkov 
8) Okresný úrad Stropkov, Odbor krízového riadenia, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov 
9) Okresný úrad Stropkov, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 51/26, 091 01 

Stropkov 
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10) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník, Ul. Sovietskych hrdinov 456/79, 089 01 Svidník 
11) Regionálna veterinárna a potravinová správa, MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník 
12) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov 
13) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
14) Obec Kvakovce, Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 
15) Obec Detrik, Detrik 1, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
16) Obec Matiaška, Matiaška 56, 094 31 Matiaška 
17) Obec Ruská Voľa, Ruská Voľa 1, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
18) Obec Lomné, Lomné 81, 090 33 Turany nad Ondavou 
19) Obec Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100, 090 33 Turany nad Ondavou 
20) Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča 

3. Dotknuté susedné štáty 

Katastrálne územie obce Bžany sa nenachádzajú na hranici so žiadnym štátom. 

V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia : 

� Prílohou tohto "Oznámenia o strategickom dokumente" je schematické zobrazenie predmetu ZaD č. 1 
Územného plánu obce Bžany  

� Textová a grafická časť ZaD č. 1 ÚPN obce Bžany bude zverejnená na stránke obce: 
www.obecbzany.sk a spracovateľa ZaD č. 1  www.boskov.sk. 

2. Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu : 

� Územného plánu obce Bžany schválený uznesením OZ Bžany č. 7/2010 dňa 26.10.2010 a záväzná časť 
vyhlásená VZN č.7/2010 dňa 26.10.2010 s účinnosťou 26.11.2010.  

� Územný plán VÚC Prešovský kraj v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a jej záväzných regulatív, 
ktoré majú dopad na k.ú. obce Bžany. 

� Všetky podklady (viď. kap. II. bod 7.) a informácie získané v rámci prípravných prác. 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Myslina, 19.11.2021 

VII. Potvrdenie o správnosti údajov 

1.  Meno spracovateľa oznámenia 

 Ing. arch. Marianna Bošková, spracovateľka ZaD č.1  Územného plánu obce.  
 Ing. Iveta Sabaková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ZaD č.1 Územného plánu obce 

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

 
Ladislav Vrábeľ, starosta obce Bžany   
 
 

                                                                                                               .................................. 
        pečiatka, podpis 

 
 


