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OZNÁMENIE 

o strategickom dokumente  

„Zmeny a doplnky č.02“ 
Územný plán obce (ÚPN – O) Kvakovce 

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 Kvakovce, okres Vranov nad Topľou 

2. IČO :           00332518 

3. Adresa sídla :  Obecný úrad č. 97, 094 02 Kvakovce 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa: 
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce, tel.: 0917 492 878, 0905 931 696 

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

 Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce   
 č .tel.: 057 / 4494154 , mobil: 0917492878, e-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
 Miesto konzultácie: Obecný úrad, ul. Hlavná č.97, 094 02 Kvakovce. Konzultácie je možné vykonať v 
 pracovných dňoch od 9.00 -14.00 hod.  

II.  Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov :                                                                                                                              
Zmeny a doplnky č.02 - Územný plán obce  (ďalej len ZaD č.02) Kvakovce. 

2. Charakter :                                                                                                     
Čiastková zmena strategického dokumentu (územný plán) miestneho významu (§4 odst. 2c zákona 24/2006 
Z.z. zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov). 

3. Hlavné ciele : 
 Premietnutie a zapracovanie rozvojových zámerov obce, požiadaviek fyzickej osoby do  schváleného 
 Územného plánu obce Kvakovce. Hlavným cieľom návrhu ZaD č.02 je zmena  funkčného využitia:   

 Predmetom riešenia zmien a doplnkov sú nasledovné zmeny: 

 ZaD č.02 menia a dopĺňajú: 

V rámci ZaD č.02 je potrebné zosúladenie ÚPN-Obce Kvakovce so záväznými časťami nadriadenej územno-
plánovacej dokumentácie t.j. ÚPN VÚC Prešovského kraja. 

Návrh Zmien a doplnkov č.2 sa týka tejto funkčnej plochy: 

zmena Označenie 
lokality  

Popis zmien a doplnkov č.02 

1 ZaD 02/1 
Pôvodné funkčné využitie lokality: v ÚPN-O a jeho ZaD1 je plocha určená s 
funkčným využitím pre verejnú zeleň. 
Navrhované funkčné využitie lokality:  
- plocha s funkčným využitím so zástavbou pre plochy rekreácie a cestovného 
ruchu. 
Obmedzenie navrhovanej lokality: Výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej prístupnej komunikácie. 
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Max. koeficient zastavanosti je 85% - podiel plôch zastavanými stavbami a 
plochami dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného 
územia (vrátane plôch zelene, dopravy a technickej infraštruktúry). Max. výška 
zástavby je 3 nadzemné podlažia od vodnej hladiny. Stavby navrhované vo svahu 
musia rešpektovať reliéf terénu. Odstavné a parkovacie plochy musia byť riešené 
na pozemku prevádzkovateľa služieb v požadovanom počte v zmysle platnej STN 
736110.  
Prípustné doplnkové funkcie: stravovanie, rýchle občerstvenie 
 

 

4. Obsah : 
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ÚPN-O bude spracovaná v hĺbke a podrobnosti 
riešenia primerane podľa vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácií v týchto etapách: 
a) Príprava podkladov pre vypracovanie ZaD č.02 ÚPN - O Kvakovce 
b) Príprava podkladov pre prerokovanie a schválenie návrhu ZaD č.02 ÚPN - O Kvakovce 
c)  Zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti, uloženie ZaD č.02 Územného plánu obce, vyhotovenie 

registračného listu a jeho doručenie ministerstvu, podľa §19a stavebného zákona. 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 
dokumentu: 
Neuvažuje sa s variantným riešením. Jedná sa o zmeny a doplnky ÚPN-O v štádiu návrhu. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 
Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a schvaľovania ÚPN-O bol stanovený nasledovne:   

a) spracovanie návrhu ZaD č.02 ÚPN-O     ...  07/2018   
b) príprava podkladov pre prerokovanie návrhu ZaD č.02 ÚPN-O ...  08/2018 
c) prerokovanie návrhu ZaD č.02 ÚPN-O     ...  08-09/2018 
d) predpokladaný termín schválenia, zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti, uloženie ZaD č.02 Územného 

plánu obce a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu, podľa §19a stavebného zákona 
10/2018. 

V prípade, ak príslušný orgán posudzovania na základe oznámenia rozhodne v zisťovacom konaní, že 
navrhované zmeny a doplnky majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a budú predmetom 
posudzovania vplyvov strategického dokumentu, bude harmonogram upravený o čas potrebný na spracovanie 
správy o hodnotení strategického dokumentu, zákonné lehoty na pripomienkovanie a prerokovanie správy, 
vypracovanie odborného posudku a záverečného stanoviska / celkovo 3-4 mesiace/. 
 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 
Zmeny a doplnky budú vychádzať a rešpektovať nasledovné strategické dokumenty a podklady:     
Záväzné dokumentácie:  

� Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraj (ÚPN VÚC PK) vyhlásené nariadením Vlády SR č. 
216/1998 Z.z. a jeho zmien a doplnkov vyhlásené nariadením Vlády SR č. 679/2002 Z.z., nariadením Vlády 
SR č. 111/2003 Z.z. zo dňa 12.3.2003, ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Vlády SR č. 183/21998 Z.z., 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN VÚC PK a  jeho zmeny a doplnky. 
- Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupiteľstva PSK dňa 22.6.2004, uznesením č. 228/2004, 

Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.4/2004, s účinnosťou 30.7.2004. 
- Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č.589/2009 dňa 27.10.2009. Záväzná 

časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.17/2009 dňa 27.10.2009, s účinnosťou 06.12.2009. 
- Zmeny a doplnky 2017, schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č.525/2017 dňa 19.06.2017. Záväzná 

časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.60/2017 dňa 19.06.2017, s účinnosťou 19.07.2017. 
� Zadanie pre vypracovanie ÚPN obce Kvakovce, schválené uznesením č. 69/2003 dňa 05.11.2003. 
� ÚPN-O Kvakovce (spracovateľ: Biozem s.r.o., Prešov), schválený uznesením OZ Kvakovce č. 8/2009 dňa 

07.04.2009 a záväzná časť vyhlásená VZN č.1/2009 dňa 8.4.2009 s účinnosťou 23.4.2009. 
� ZaD č.1 PN-O Kvakovce (spracovateľ: BOSKOV s.r.o.), schválený uznesením OZ Kvakovce č. 381/2017 dňa 

18.12.2017 a záväzná časť vyhlásená VZN č.3/2017 dňa 18.12.2017 s účinnosťou 1.2.2018. 
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� Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou (spracovateľ: SAŽP, r.1994). 
� Koncepcia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku schválenej uznesením vlády SR č. 923 zo dňa 23.11.2005, 
 národného rozvoja cestovného ruchu v SR. 
� Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou (spracovateľ: SAŽP, r.1994). 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 
Obec Kvakovce, Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce (26, ods. 3 stavebného zákona). 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 
Uznesenie o schválení Zmien a doplnkov č. 02 Územného plánu obce Kvakovce. 
Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Kvakovce – doplnenie o záväzné časti 
vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obce Kvakovce.  

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

1. Požiadavky na vstupy: 
 Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obce Kvakovce 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.  

Opis riešenej lokality: 

ZaD č.02/1: Lokalita č.1 Zátoka - Domaša Dobrá 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN obce a jeho zmien a doplnkov č.1 - Rekreačné stredisko (RS) Dobrá, 
rozvojová plocha určená funkčným využitím územia: Plochy verejnej zelene 16  .   

Hlavný cieľ riešenia - urbanistická koncepcia: 
- Navrhované územie sa nachádza v časti Zátok - Domaša Dobrá, mimo zastavané územie obce  Kvakovce. 
- ZaD č.02/1 navrhujú zmenu časti určenej pre plochy verejnej zelene na plochu s funkciou: Plocha rekreácie, 

turizmu a cestovného ruchu. Riešená  funkčná plocha vo výmere 0,1377 ha. 

o Plochy rekreácie, turizmu a cestovného ruchu - Apartmány  25   - 1. etapa 

� funkčné využitie:  penzióny, apartmánový dom, mobiliár drobnej architektúry všetkých druhov, 
zeleň parková nízka, stredná, vysoká, výtvarno-architektonické diela. Súčasťou sú stavby 
dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii. Verejná zeleň, drobné účelové 
stavby, drobná architektúra.  

� pri navrhovaných objektov zabezpečiť požadovaný počet parkovacích staní v zmysle ukazovateľov 
STN 736110/Z2 na vlastnom pozemku, 

� pri povrchovej úprave striech sú vylúčené povrchy z asfaltových pásov, plechu a pod. materiálov, 
doporučené sú tvrdé keramické alebo betónové škridle provensálskeho typu s tehlovou, resp. 
pieskovou farbou, 

� spôsob povrchových úprav fasády prostredníctvom prírodných kamenných obkladov, /pieskovec, 

travertín, bridlica/, tehlových obkladov /lícová tehla/, drevených obkladov prírodných farieb 

a morené prírodnými odtieňmi, omietky – prípustné sú odtiene bielej, svetlobéžovej a slonová 

kosť, výplne otvorov drevené, plastové, resp. z AL profilov, 

� max. výška zástavby je 3 nadz. podlažia (v pohľade od vody a rastlého terénu), 

� koeficient zastavanosti 85%, 

� požiadavka spracovania urbanistickej štúdie, resp. územný plán zóny. 

Lokalita sa nachádza v katastrálnom území obce Kvakovce, mimo zastavané územie obce v rekreačnom 
stredisku (RS) Dobrá. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie územia. 

� Pôda:  
ZaD č.02/1: Lokalita č.1 Zátoka - Domaša Dobrá sa nachádza v katastrálnom území obce Kvakovce, mimo 
zastavané územie obce v rekreačnom stredisku (RS) Dobrá. Navrhovaná plocha je na pozemkoch s charakterom 
ostatné plochy. Plocha novej lokality bude 0,1377 ha. 
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Pre navrhovanú lokalitu nie je potrebný záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Plocha 
je s charakterom "ostatná plocha". 

� Lesné pozemky:  

Nie sú navrhované plochy záberu lesných pozemkov. 

� Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody:  
Navrhovaná lokalita 02/1 bude zásobovaná pitnou vodou z vlastného zdroja - jestvujúca studňa. 
Odkanalizovanie lokality 02/1 bude do vybudovanie ČOV a kanalizačnej siete navrhujeme odkanalizovanie 
riešenej lokality do vodotesných žúmp.  

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovania navrhovaných lokalít bude riešené v dokumente ZaD č.02 ÚPN 
obce Kvakovce.  

� Suroviny:  
V rámci ZaD č.02 ÚPN sa nenavrhuje získavanie žiadnych surovín. 

� Energetické zdroje:  
Navrhovaná lokalita č. 02/1  bude napojená na jestvujúcu NN sieť, káblovou prípojkou (zemné vedenie).  

Zásobovanie elektrickou energiou bude riešené v dokumente ZaD č.02 ÚPN obce Kvakovce. 

� Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 
Navrhovaná lokalita č. 02/1 bude napojená na jestvujúcu komunikáciu.  

Napojenie navrhovanej lokality na dopravnú infraštruktúru bude riešené v dokumente ZaD č.01 ÚPN obce 
Kvakovce. 

2. Údaje o výstupoch: 
Dokumentácia Územného plánu obce Kvakovce obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné 

časti. Výstupy ZaD č.02 ÚPN Obce Kvakovce sú definované v dokumentácií a sú premietnuté do záväzných častí 
Územného plánu obce Kvakovce, ktoré budú vyhlásené všeobecným záväzným nariadením obce. 

� Ovzdušie:  
Navrhovanými ZaD č.02 nedôjde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzdušia 

v lokalite. Pri povoľovaní prevádzky je potrebné dodržiavať zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona 
č.318/2012 Z.z. a  vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, napr. v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 
Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 
Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.  

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

ropných látok. Odpadové vody z riešeného územia budú riešené do vlastných žúp. 

� 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. 

� 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. Vplyv je trvalý a vratný. Na kvalitu ovzdušia bude negatívne vplývať prašnosť z dopravy a zvýšený objem 
emisii vypúšťaných do ovzdušia automobilovou dopravou počas výstavby (viď. kap.II.2.). Vplyvy sú dočasné. 
Zvýši sa spotreba pitnej vody, množstvo splaškových vôd a objem komunálneho odpadu. Predpokladáme, že 
emisie a odvádzané vody budú spĺňať legislatívou stanovené koncentrácie a preto ich negatívny vplyv 



Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č.24/2006 

 

ZaD č.02 ÚPN-O  Kvakovce                                                                                                    Strana 6 z 6 

 
 

 

nepovažujeme za významný. Z kumulatívnych vplyvov návrh zmeny spôsobí lokálne mierne zvýšenie hladiny 
hluku z dopravy.  

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
Vo väzbe na ciele spracovania ZaD č.02 Územného plánu obce Kvakovce 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: 
 5a) Osobitne chránené časti prírody a krajiny 

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

Územný systém ekologickej stability (ÚSES): 
� Biokoridor: 

� Nadregionálny biokoridor: do k.ú. obce Kvakovce zasahuje (NRBk) Ondava. 
� Regionálny biokoridor:  do k.ú. obce Kvakovce zasahuje (RBk) Radvanovce - Sedliská. 
� Miestny biokoridor: Syrový potok (MBK 1), Kvakovský potok (MBk 2), Kajniansky potok (MBk 3). 

� Biocentrum: 
� Nadregionálne biocentrum: do k.ú. obce Kvakovce zasahuje (NRBc) Domaša. 
� Regionálne biocentrum: (RBc/4) Richtárka. 
� Miestne biocentra: v k.ú. obce Kvakovce sa nenachádza. 

� Miestne interakčné prvky:  
� lesné porasty nad VN Domaša 
� Vamberok. 

5b) Ochrana pamiatok:  
� V Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) sú evidované dve kultúrne pamiatky: 
- archeologická lokalita na brehu Domaše - Dobrá - žiarové pohrebisko z doby rímskej č. ÚZPF 4761/0; 

Rímskokatolícky kostol Božského srdca - Trepec, západný breh Domaše č. ÚZPF 11009/0 
� Archeologické lokality: sú evidované dve archeologické lokality - na brehu nádrže Domaša, žiarové 

pohrebisko z doby rímskej; južne a východne od obce - nálezy zo staršej doby kamennej a neskoršej 
doby kamennej. 

5c)  Vodné toky: potok Kvakovský, Sýrový a Suchý potok. 

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

deformácie. 
� Skládky odpadov - v k.ú. obce sa nachádzajú 3 skládky odpadov - upravené (prekryté, terénne 

upravené). 

Návrh opatrení: 

� V procese riešenia ZaD č.02 územného plánu bude zabezpečená ochrana týchto území v súlade s §2, 
ods. 1, písm. c/ stavebného zákona.  

� Rešpektuje požiadavky z nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Prešovského kraj.  

� Navrhovaná funkčná plocha nezasahuje do objektov evidovaných v ÚZPF a chránených území, čím 
nevzniknú negatívne vplyvy. 

� Z hľadiska ochrany vodných pomerov budú pri výstavbe a prevádzke realizované také opatrenia, aby 
nedošlo k ohrozeniu akosti pozemných a povrchových vôd. 
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� Z hľadiska odpadového hospodárstva budú realizované opatrenia primerane v zmysle zákona o 
odpadovom hospodárstve. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 
Riziká vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvateľstva nie sú spojené s nadmerným hlukom z prevádzky ani z 
dopravy. 

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 zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení 
Obyvatelia obce Kvakovce, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území 
obce Kvakovce. 

2. Zoznam dotknutých subjektov 
1) Okresný úrad Prešov, Odb. výstavby a bytovej politiky, Námestie 3, 081 92 Prešov 
2) Okresný úrad Prešov,  Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie 3, 081 92 Prešov 
3) Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, Námestie 3,08192 

Prešov, 
4) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, 

Komenského 39/A, 040 01 Košice, 
5) Ministerstvo ŽP SR,  Sekcia geológie a prírodných zdrojov , Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
6) Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 

05 Bratislava  
7) Krajský pamiatkový úrad Prešov, úsek pamiatkového fondu, úsek archeologických nálezov a 

archeologických nálezísk, Hlavná 15, 080 01 Prešov 
8) Okresný úrad Prešov, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Námestie 3, 08192 Prešov, 
9) Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5, 

093 01 Vranov nad Topľou 
10) Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 

Vranov nad Topľou - št. vodná správa. 
11) Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 

Vranov nad Topľou - št. správa na úseku odpadového hospodárstva. 
12) Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odb. starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 

Vranov nad Topľou - št. správa ochrany ovzdušia. 
13) Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor pozemkový a lesný, odd. lesné hospodárstvo, pozemkové 

spoločenstvá, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou 
14) Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad 

Topľou 
15) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou 
16) Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou 
17) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja , Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov 
18) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
19) Obvodný banský úrad , Timonova  ul. 23, 040 01 Košice 
20) Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov 
21) Obec Kvakovce 
22) Obec Nová Kelča 
23) Obec Holčíkovce 
24) Obec Malá Domaša 
25) Obec Slovenská Kajňa 
26) Obec Mernik 
27) Obec Michalok 
28) Obec Detrik 
29) Obec Valkov 
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3. Dotknuté susedné štáty: 
Navrhované riešenie Zmien a doplnkov č.2 sa nedotýka susedných štátov. 

V.  Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia : 
- Prílohou tohto "Oznámenia o strategickom dokumente" je schematické zobrazenie predmetu ZaD č.01 

Územného plánu obce Kvakovce  
- Textová a grafická časť ZaD č.2 ÚPN Obce Kvakovce bude zverejnená na stránke obce: 

www.domasacity.sk a spracovateľa ZaD č.2  www.boskov.sk. 

2. Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu: 
- Územného plánu obce Kvakovce schválený uz. č. 8/2009 dňa 07.04.2009 a ZaD č.1 ÚPN obce Kvakovce 

schválená uznesením č. 381/2017 dňa 18.12.2017.  
- Územný plán VÚC Prešovský kraj v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a jej záväzných regulatív, 

ktoré majú dopad na k.ú. obce Kvakovce. 
- Všetky podklady (viď. kap. II. bod 7. ) a informácie získané v rámci prípravných prác. 

VI.  Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Obec Kvakovce, Obecný úrad č. 97, 094 02 Kvakovce.  
Dňa 31.07.2018 

VII.  Potvrdenie o správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
Ing. arch. Marianna Bošková, spracovateľka návrhu ZaD č.02 Územného plánu obce Kvakovce. 
 

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

 
 
 
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce    ......................... 
         pečiatka, podpis 
 
Grafická príloha: 
Výkres č. 2/Z2 
Výkres č. 3/Z2 
 


