OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
DLHÝ RAD 16, 085 01 BARDEJOV
tel:054/4710251 fax:054/4710369 e-mail:cech.jozef@bj.ouzp.sk

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Spis č. OÚ-BJ-OSZP 2015/003967-0021 – Cej
Vybavuje : Ing. Čech

V Bardejove dňa : 27.05.2015

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe zámeru „ Športovo oddychový areál Hažlín “, ktorý predložil
navrhovateľ OBEC HAŽLÍN, Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín, zhotoviteľ zámeru Ing.
Vladimír Zvada, Pod vinicami 8976/9, 080 01 Prešov, ateliér: Pavlovičovo námestie č.40/5,9 , 080 01
Prešov, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť , „ Športovo oddychový areál Hažlín “, ktorej účelom je výstavba
objektov pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, umiestnených v obci Hažlín, na parcelách C-KN č.
3542/1, 3543/1 a E-KN č. 4011v k.ú. Hažlín

sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné
požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O D Ô V O D N E N I E.
Navrhovateľ, OBEC HAŽLÍN, Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín, predložil
Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na
životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon“)
dňa 15.04.2015 zámer „ Športovo oddychový areál Hažlín “.
Na základe predloženého zámeru, spracovateľ zámeru podľa § 22 ods.6 zákona navrhol
realizovať navrhovanú činnosť podľa variantu č.1. Predkladaný zámer je okrem nulového variantu
(súčasný stav – t.j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) riešený
v jednom variante.
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prostredia v prospech širokej škály obyvateľov obce a navrhovaný areál bude priamo prepojený na
školský areál.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č.8 zákona, kapitola č.14. Účelové
zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, položka č.5. Športové a rekreačné areály vrátane
trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách č.1-4 ( prahová hodnota časť B –
v zastavanom území od 10 000 m² a mimo zastavané územie od 5000 m² ), podlieha zisťovaciemu
konaniu , ktoré Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29
zákona.
Účelom navrhovanej činnosti „ Športovo oddychový areál Hažlín “ je výstavba športovo
oddychových plôch vrátane komunikácii, chodníkov a vodných plôch v k.ú. Hažlín. V rámci I. etapy
výstavby bude realizovaný iba športový areál.
Navrhovaná činnosť obsahuje tri stavebné objekty:
01 Vodná nádrž a rybník
02 Viacúčelové športové a detské ihrisko
03 Cestné komunikácie a chodníky
SO 01 Vodná nádrž a rybník – II. etapa výstavby
Vytvorenie viacúčelovej vodnej nádrže je navrhované výstavbou sypanej hrádze na jestvujúcom
potoku, cez ktorú v jej korune vedie prístupová cesta k lesným a poľnohospodárskym pozemkom.
Pred výstavbou vodnej nádrže je potrebné demolovať jestvujúcu nefunkčnú betónovú požiarnu nádrž
a prístupovú panelovú cestu k nej. Rybník a viacúčelová vodná nádrž od seba navzájom delí sypaná
hrádza a jestvujúci stromový porast, ktorý ostane zachovaný v pôvodnom stave.
Viacúčelová vodná nádrž - sa vytvorí v jestvujúcich prírodných podmienkach, v priestore bývalej
požiarnej nádrže tým, že jestvujúce údolie sa prehradí sypanou hrádzou.
V korune hrádze je navrhnutá spevnená obslužná komunikácia k lesným
a poľnohospodárskym pozemkom, z lomového drveného kameniva. Pešia chodníky sú trávnaté
v zložení ako športové ihrisko. Výstavba vodnej nádrže si vyžiada aj čiastočný výrub jestvujúceho
stromového porastu v okolí vodného toku (vŕbový porast, z toho max. 10 ks stromov vyžadujúcich
povolenie). Navrhovaná výška hrádze bude 1,5 m a akumulačný objem do 10 000 m³, plocha 0,75 ha.
Rybník – vodné jazierko – bude prietočné, realizované výkopovými prácami po ľavom a pravom
brehu potoka. Brehy budú zatrávnené. Realizácia nevyžaduje výrub drevín.
Besiedka pri rybníku bude drevená hrazdená s valbovou strechou a dreveným mólom nad rybníkom,
osadenie na betónových pásových základoch. Rybník je vybavený prepadovým odtokovým
zariadením. Navrhovaná výška hrádze bude 1,5 m a akumulačný objem do 5000 m³, plocha 0,25 ha.
SO 02 Viacúčelové športové a detské ihrisko – I. etapa výstavby
Viacúčelové športové ihrisko bude osadené v dolnej časti pozemku nad novou prístupovou
komunikáciou a bude riešené v záreze a násype jestvujúceho terénu. Nad viacúčelovým ihriskom pri
prístupovej ceste k futbalovému ihrisku bude riešené detské ihrisko a street workout park.
V severnej časti pozemku za športovými ihriskami bude zelená oddychová zóna s brezovým hájom.
Pre posedenie a oddych sú navrhnuté pri chodníkoch lavičky s odpadkovými košmi.
Detské ihrisko a viacúčelové ihrisko budú oplotené jednoduchým oplotením z kovových
poplastovaných stĺpikov a poplastovaného pletiva.
Pred zahájením výstavby športovo oddychového areálu je potrebné urobiť hrubé terénne úpravy
a odstránenie jestvujúcich stavebných navážok a zdemolovať jestvujúcu nefunkčnú betónovú požiarnu
nádrž. Jestvujúca panelová cesta bude slúžiť počas výstavby sypanej hrádze na dovoz materiálu.
Vybúraný materiál sa použije do sypanej hrádze. Súčasne je potrebné v priestore viacúčelovej vodnej
nádrže a sypanej hrádze urobiť výrub max. 10 ks stromov a kríkov vyžadujúcich povolenie.
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ihriska je v záreze a časť v násype. Detské ihrisko a street workout park budú osadené v hornej
a rovinatej časti pozemku, nevyžadujú hrubé terénne úpravy a sú navrhnuté v trávnatej ploche.
Zariadenia parkov a ihrísk sú uvedené z zámere.
SO 03 Cestné komunikácie a chodníky – I. etapa výstavby
Navrhovaný športovo oddychový areál je prístupný jestvujúcou spevnenou obecnou komunikáciou,
ktorá vedie k areálu poľnohospodárskeho družstva a k miestnemu futbalovému ihrisku.
Na jestvujúcu spevnenú komunikáciu k PD bude napojená novo navrhovaná obslužná komunikácia
cez sypanú hrádzu viacúčelovej vodnej nádrže k jestvujúcim poľnohospodárskym a lesným
pozemkom. Navrhovaná komunikácia a k nej pripájajúce sa pešie chodníky ohraničujú športovo
oddychový areál a zároveň budú slúžiť ako cyklistické či bežecké chodníky a v zimnom období ako
bežecké trate.
Statická doprava v športovo oddychovom areáli zahŕňa parkovacie plochy pre motorové vozidlá
návštevníkov, navrhnutých je 10 parkovacích miest pre osobné vozidlá.
Parkovisko je umiestnené pri vstupe do areálu s dopravným napojením na miestnu komunikáciu.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozoslal zámer v zmysle § 23 ods.1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutému
orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.
Ani jeden zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemali odmietavé
stanovisko k navrhovanej činnosti.
Dotknutá obec informovala o zámere spôsobom v mieste obvyklým a informácia o zámere bola
vyvesená dňa 22.04.2015 a zvesená dňa 13.05.2015.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.
V súlade s § 23 ods.4 zákona doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport
a mládež, list č. 2015-11123/23116.2-30AA, doručený dňa 13.05.2015 – z hľadiska svojich
záujmov nemá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, k predmetnému zámeru
pripomienky ani zvláštne požiadavky.
2. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, list č. 3347/2015/ODDUPZP002, doručený dňa 18.05.2015 – hlavným účelom navrhovanej činnosti je výstavba športovo
oddychového areálu, ktorý bude pozostávať zo športových a oddychových plôch, rekreačnej
zelene, vodných plôch a prístupových komunikácii a chodníkov v k.ú. Hažlín.
V zmysle § 23 ods.4 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva
k zámeru nasledovné stanovisko: k predloženému zámeru po doplnení nemáme pripomienky.
3. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody
a krajiny, list č. OÚ-BJ-OSZP 2015/004078-002, doručený dňa 04.05.2015 – všetky
chránené územia európskeho a národného významu, ako aj veľkoplošné a maloplošné prvky
ochrany prírody a krajiny, či chránené vtáčie územia sú mimo dosahu a navrhovaná činnosť
ich neovplyvni. Predmetná lokalita sa nachádza v prvom stupni územnej ochrany podľa
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.
4. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy, list. č. OÚ-BJ-OSZP 2015/004081-002, doručený dňa 07.05.2015 – podľa
ustanovenia § 23 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
vydáva nasledovné stanovisko: Vlastný stavebný objekt – vodná nádrž a rybník sú podľa § 52
ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb.
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov vodné stavby. Z hľadiska ochrany vodných
pomerov požadujeme nasledovné podmienky, ktoré budú uvedené neskôr.
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového
hospodárstva, list č. OÚ-BJ-OSZP 2015/004070-002, doručený dňa 21.04.2015 – podľa §
23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydáva
nasledovné stanovisko: k predloženému zámeru nemáme pripomienky.
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
ovzdušia, list č. OÚ-BJ-OSZP 2015/004075-002, doručený dňa 22.04.2015 – podľa
ustanovenia § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
vydáva nasledovné stanovisko: po posúdení predložené zámeru dospel k záveru, že nemá
námietky, nakoľko výstavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia.
Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, list č. OÚ-BJ-OKR 2015/004241-2,
doručený dňa 06.05.2015 – podľa § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie vydáva nasledovné stanovisko: po posúdení predložené zámeru nemá
pripomienky.
Okresný úrad Bardejov, odbor pozemkový a lesný, list č. OÚ-BJ-PLO 2015/004145-2,
doručený dňa 27.04.2015 - podľa § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie vydáva nasledovné stanovisko: uvedený zámer netvoril a netvorí súčasť
žiadnych projektov v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových spoločenstvách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č.220/2004
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy stanovujeme nasledovné podmienky,
ktoré budú uvedené neskôr.
Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, list č. OÚ-BJOCDPK 2015/004089-002, doručený dňa 23.04.2015 – vzhľadom na to, že podľa § 3 ods.2
zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), miestnu štátnu správu vo
veciach ciest miestnych a účelových komunikácii vykonávajú obce – v súlade s § 20 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní postupujeme predmetnú vec na priame vybavenie obci.
Obec Hažlín, Obecný úrad, Hlavná 200, list č. 132/1/2015, doručený dňa 15.05.2015 vzhľadom na to, že podľa § 3 ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach ciest miestnych a účelových
komunikácii nemá námietky k výstavbe športovo oddychových plôch vrátane miestnych
komunikácii a chodníkov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, list. č. BJ/2015/2163,
doručený dňa 13.05.2015 – po preštudovaní predloženého zámeru v súlade s § 3 ods.3 písm.
a) zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších predpisov dáva toto stanovisko: k zámeru nie sú žiadne pripomienky.
OR hasičského a záchranného zboru v Bardejove, list. č. ORHZ-BJ1-412/2015,
doručený dňa 27.04.2015 – po preštudovaní zámeru z hľadiska ochrany pred požiarmi
nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Obec Hažlín, Obecný úrad, Hlavná 200, list č. 132/2/2015, doručený dňa 15.05.2015 –
obec zobrala na vedomie oznámenie o zverejnení zámeru a oznamuje, že k predmetnému
zámeru neboli zo strany verejnosti po dobu vyvesenia podané žiadne námietky.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku posudzovania
vplyvov na životné prostredie vyvesil na úradnej tabuli Informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods.1
a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods.1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov pre navrhovanú činnosť „ Športovo oddychový areál
Hažlín “, avšak verejnosť v zákonnej lehote a ani do vydania rozhodnutia nedoručila príslušnému
orgánu písomné stanovisko.
Záujmová lokalita „ Športovo oddychový areál Hažlín “ bude riešený na nezastavaných
(nevyužívaných) pozemkoch v severovýchodnej časti obce, v susedstve areálu základnej školy.
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a krajiny v znení neskorších predpisov patrí do prvého stupňa územnej ochrany.
V blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú chránené územia európskeho a národného
významu, ako aj veľkoplošné a maloplošné prvky ochrany prírody a krajiny, ani chránené vtáčie
územie, sú mimo dosahu a navrhovaná činnosť ich neovplyvni. Realizácia zámeru však priamo
ovplyvni MBk Kohútov – Hažlinka (členitý miestny hydricko-terestrický biokoridor zadefinovaný
v územnom pláne obce, do ktorého patrí aj ľavostranný prítok Hažlinky, pretekajúci lokalitou
budúceho športovo oddychového areálu ako menej významná bočná vetva biokoridoru). Z tohto
dôvodu je potrebné v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie postupovať citlivo, t.z. prípadné
úpravy toku realizovať biotechnickými metódami a postupmi, aby nedošlo k drastickému prerušeniu
a znefunkčneniu biokoridoru vrátane pobrežnej drevitej vegetácie. V okolí lokality sa zdroje
podzemných vôd využívané pre zásobovanie nenachádzajú. V bezprostrednom okolí záujmovej
lokality sa nenachádzajú žiadne termálne pramene. Bohaté zásoby prírodných minerálnych vôd sa
nachádzajú v okolí Bardejovských Kúpeľov (asi 10 km severne od dotknutého územia).
V priebehu environmentálneho posudzovania neboli zistené prekážky takého závažného
charakteru, aby realizáciu navrhovanej činnosti v danom území vylučovali..
Umiestnenie navrhovanej činnosti : Kraj : Prešovský, Okres : Bardejovský, Dotknutá obec : Hažlín ,
Katastrálne územie : Hažlín , parcelné čísla : C-KN č. 3542/1 a 3543/1, E-KN č. 4011.
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť
z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia
a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne
spracovania zámeru. Primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.10 a
prihliadal pritom na doručené stanoviská účastníkov procesu posudzovania, vrátane verejnosti
a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese
konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :
-

-

-

Úrad Prešovského samosprávneho kraja požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade
s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien
a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.
Prípadný výrub mimo lesných drevín, priamo dotknutých uvažovanou výstavbou, podlieha
osobitnému súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý vydáva príslušná obec (§ 69 ods.1 písm. d) cit. zákona).
Pri úpravách terénu nevysádzať invázne druhy rastlín a výstavbou narušené okolie upraviť.
Vodné stavby v rámci športovo oddychového areálu Hažlín je možné z hľadiska ochrany vodných
pomerov uskutočniť za nasledovných podmienok:
1. Doloženia projektovej dokumentácie vodnej stavby v troch vyhotoveniach, ktorá bude
vypracovaná podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona oprávnenou osobou na vodné stavby.
2. Pri vypracovaní PD je potrebné vychádzať z aktuálnych údajov SHMÚ a tie použiť pri
výpočtoch.
3. Doloženia právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej vodnej
stavby.
4. Stavebník musí preukázať doklad, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku
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iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom stavbu.
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-

-

-
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-

-

5. Doložiť celkovú situáciu vodnej stavby s vyznačením pozemkov a ich parcelné čísla
podľa katastra nehnuteľnosti,
6. V projektovej dokumentácii zdokladovať aké množstvo stromov a krov v koryte vodného
toku, na pobrežnom pozemku je potrebné odstrániť (uviesť množstvá, druhovú skladbu
stromov).
7. Doložiť vyjadrenie SVP, š.p. OZ Košice, SRZ Košice Rada A. Kmeťa a Vodohospodárskej
výstavby, š.p. Košice, Okresného úradu Bardejov odbor SŽP úsek ochrany prírody a krajiny.
Po zapracovaní vyššie uvedených podmienok požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie
povolenia na vodnú stavbu podľa § 26 a povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 zákona
č.364/2004 Z. z. a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon).
V prípade, že dôjde k výrubu stromov v koryte vodného toku je potrebné požiadať o povolenie na
niektoré činností podľa § 23 ods.1 písm. a) vodného zákona tunajší orgán štátnej vodnej správy.
Stavebné objekty a to drevený mostík cez vodný tok a besiedky je potrebné požiadať pred
vydaním stavebného povolenia o súhlas podľa § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona.
Čo sa týka demolácie jestvujúcej nefunkčnej nádrže je potrebné požiadať o vyjadrenie
k odstráneniu stavby. Konanie o odstránení stavby vykoná stavebný úrad, ktorý bol príslušný
vydať pre stavbu stavebné povolenie.
V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné, aby pri realizácii prác boli dodržané
zásady ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 ods.1 a 2 zákona 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 prostredia v znení neskorších
predpisov.
Podľa § 12 ods.1 uvedeného zákona poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné a iné
nepoľnohospodárske účely, len v nevyhnutných prípadoch a v odsúhlasenom rozsahu Okresným
úradom Bardejov, odborom pozemkovým a lesným po predložení dokladov v zmysle hore
uvedeného zákona.
V prípade, ak dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy nad 1000 m², je investor povinný pred
začatím prác požiadať Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3,
080 01 Prešov o vydanie súhlasu na konkrétny stavebný zámer na poľnohospodárskej pôde, podľa
§ 15 uvedeného zákona, ktoré je podkladom pre územné konanie. Po územnom konaní požiada
investor Okresný úrad Bardejov, odbor pozemkový a lesný o odňatie poľnohospodárskej pôdy
v zmysle § 17 ods.1 a 6 uvedeného zákona.
Ak záber pôdy bude pod 1000 m², požiada investor Okresný úrad Bardejov, odbor pozemkový
a lesný o vydanie stanoviska v zmysle § 17 ods.3 (v zastavanom území obce), prípadne požiada
o odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods.1 a 6 uvedeného zákona (v nezastavanom
území obce).
Uvedený zámer netvoril a netvorí súčasť žiadnych projektov v zmysle zákona č.330/1991 Zb.
o pozemkových spoločenstvách , usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na
životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti,
doručených stanovísk a vyjadrení k zámeru, z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany
životného prostredia podľa zákona o posudzovaní usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane
obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona
o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zisťovacieho konania a preto
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie : Podľa § 29 ods.16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a spôsobom v mieste obvyklým.
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Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní / správny poriadok / v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bardejov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov do 15 dní odo dňa oznámenia,
doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mária H a n k o v s k á
vedúca odboru

Doručuje sa :
1. OBEC HAŽLÍN, Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín

Na vedomie :
1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport
a mládež, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
2. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
3. VÚC samosprávny kraj v Prešove, úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Bardejov, OSZP , Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
5. Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
6. Okresný úrad Bardejov, odbor pozemkový a lesný, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
7. Obec Hažlín, cesty miestne a účelové, Hlavná 200, 086 14 Hažlín
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov
9. OR Hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov
10. Dotknutá obec , Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín

