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I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov Obec Zborov  
 
2. Identifikačné číslo. 00 322 741 
 
3. Adresa sídla. Lesná 10, 086 33 Zborov 
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu obstarávateľa. 

Ján Lukáč - starosta, tel. 052/4798 306  
Zborov 10, 086 33 Zborov 
E-mail:  jan.lukac@zborov.sk  
web :  http://www.zborov.sk 

  

  

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

Ján Lukáč - starosta, tel. 052/4798 306  
Zborov 10, 086 33 Zborov 
E-mail:  jan.lukac@zborov.sk  
web :  http://www.zborov.sk 
 
ENVIO, s.r.o., Ing. Ján Stano 
spracovateľ ZaD č. 1 ÚPN O Zborov 
Levočská 2, 080 01 Prešov,  
tel. 051/7495620 

 e.mail:  envio.sro@gmail.com 
  janostano63@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jan.lukac@zborov.sk
http://www.zborov.sk/
mailto:jan.lukac@zborov.sk
http://www.zborov.sk/
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
 
1. Názov 
 Zmeny a doplnky č. 1 UPN O Zborov (ZaD č. 1 UPN O Zborov) 
 
2. Charakter 
 Územný plán obce Zborov spracovaný firmou ENVIO, s.r.o. bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom v Zborove uznesením č. A-3.1/2011 zo dňa 24.02.2011. 
Záväzná časť Územného plánu obce Zborov je vyhlásená VZN obce č. 1/2011.  

 ZaD č. 1 UPN O Zborov sa týkajú zmeny funkčného vyuţitia územia s miestnym 
dosahom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 12 
vyhlášky MŢP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. 

   
3. Hlavné ciele 
 Hlavným cieľom spracovania ZaD č. 1 UPN O Zborov, sú poţiadavky, 

územnotechnických zmien a z aktuálnej poţiadavky a dopytu.  
  Oznámenie o strategickom dokumente zisťuje, či ZaD č. 1 UPN O Zborov 

podliehajú zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

   
4. Obsah  
  Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náleţitosti zákona č. 

50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obsah 
návrhu riešenia ZaD č. 1 UPN O Zborov sa skladá z textovej a grafickej časti, ktorá 
je súčasťou tohto dokumentu. 

  Textová časť sa skladá zo smernej a záväznej časti, vrátane prílohy 
„Vyhodnotenie perspektívneho pouţitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy  na 
nepoľnohospodárske účely“.  

  Grafická časť sa skladá z náloţiek k výkresom č 1 aţ 7 a schémy záväznej časti  
 
Textová časť : 
Kapitoly, ktoré sú predmetom ZaD č.1 ÚPN O Zborov (kurzíva vo fialovej farbe): 
 
OBSAH : 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ......................................................................................................................... 4 

1.1. 
Údaje o základnej územnej jednotke 
.......................................................................................     4 

1.2. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši ..........................................      4 
1.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu .....................................................................      5 
1.4. Údaje o súlade riešenia so zadávacím dokumentom ....................................................... 5 
1.5. Východiskové podklady ................................................................................................................ 5 
2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU .................................................................................................  8 
2.1. Vymedzenie územia a základné charakteristiky ................................................................ 8 
2.1.1. Vymedzenie riešeného a záujmového územia .................................................................... 8 
2.1.2. Fyzickogeografická charakteristika územia ........................................................................ 8 
2.1.3. Územná charakteristika prírodného potenciálu ................................................................ 11 

2.2. 
Zásady ochrany prírodných a kultúrnohistorických hodnôt územia obce 
............. 12 

2.2.1. Ochrana prírodných hodnôt územia obce ............................................................................ 12 
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2.2.2. Ochrana kultúrnohistorických hodnôt ................................................................................... 16 
2.3. Základné demografické údaje .................................................................................................... 18 
2.4. Väzby vyplývajúce zo záväzných častí nadradených dokumentácií ......................... 20 
2.5. Širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia .... 27 
2.6. Sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce ...................................................... 28 
2.7. Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania ...................................................... 29 
2.8. Funkčné využitie územia .............................................................................................................. 29 
2.8.1. Obytné územia .................................................................................................................................. 30 
2.8.1.1. Koncepcia rozvoja súčasného obytného územia ............................................................... 30 
2.8.1.2. Rozvojové plochy bývania ...........................................................................................................   30 
2.8.2. Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra .............................................................. 31 
2.8.3. Výrobné územia ............................................................................................................................... 36 
2.8.3.1. Koncepcia rozvoja hospodárskej základne .......................................................................... 36 
2.8.3.2. Stanovenie ochranných pásiem výroby ................................................................................. 38 
2.8.3.3. Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby .............................................. 38 
2.8.4. Plochy zelene ..................................................................................................................................... 39 
2.8.5. Rekreácia, kúpeľníctvo a cestovný ruch ................................................................................ 40 
2.9. Verejné dopravné a technické vybavenie ............................................................................. 43 
2.9.1. Doprava ................................................................................................................................................ 43 
2.9.2. Vodné hospodárstvo ...................................................................................................................... 53 
2.9.3. Energetika a energetické zariadenia ....................................................................................... 56 
2.9.4. Telekomunikácie ............................................................................................................................. 59 
2.10. Ochrana prírody ............................................................................................................................... 60 
2.10.1. Koeficient ekologickej stability ................................................................................................. 60 
2.10.2. Prvky územného systému ekologickej stability ................................................................ 62 
2.11. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie ................................................................... 66 
2.11.1. Krajinnoekologické opatrenia ................................................................................................... 66 
2.11.2. Odpadové hospodárstvo .............................................................................................................. 67 
2.12. Riešenie záujmov obrany štátu a ochrany obyvateľstva ............................................... 67 
2.13. Vymedzenie zastavaného územia ............................................................................................   70 
2.14. Vymedzenie ochranných pásiem a plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu ............ 71 
2.15. Vyhodnotenie použitia poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu na 

nepoľnohospodárske využitie .................................................................................................. 75 
2.16. Hodnotenie navrhovaného riešenia ....................................................................................... 75 
 

 

Záväzná časť 
 
Príloha:  Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy  na 

nepoľnohospodárske účely  
 
Grafická časť (náložky):   
Výkres č. 1  Výkres širších vzťahov M 1:50 000 
Výkres č. 2  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:10 000 
Výkres č. 3  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

a verejného 
                     dopravného vybavenia M 1:5 000 
Výkres č. 4  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo M 

1:5 000 
Výkres č. 5  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika, 

telekomunikácie 1:5 000 
Výkres č. 7  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na  

          nepoľnohospodárske účely M 1:5 000 
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5. Uvažované variantné riešenia    
  Pre navrhované zmeny a doplnky funkčného vyuţitia územia neboli 

spracované variantné riešenia z dôvodu jasne koncipovaných poţiadaviek 
obce. 

 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
 Spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Zborov,ich prerokovanie podľa 

§ 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 7 aţ § 15 
zák. č. 24/2006 Z. z. a schválenie podľa § 26 ods.3 zák. č.50/1976 Zb. 
vrátane Všeobecne záväzného nariadenia v termíne, ktorý určí 
obstarávateľ.   

 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom  
  Záväzným podkladom pre ZaD č. 1 UPN O Zborov, je ÚPN VÚC 

Prešovského samosprávneho kraja z roku 1998 v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie  
  Obecné zastupiteľstvo obce Zborov 
 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu   
  Uznesenie obecného zastupiteľstva 
 
10. Zmeny v ZaD č. 1 UPN O Zborov 
   
Zmeny v zmysle ZaD č. 1 UPN O Zborov – Záväzná časť, ktorými sa mení a dopĺňa 

Záväzná časť Územného plánu obce Zborov sú (zmeny sú uvedené kurzívou vo fialovej 

farbe, číslovanie Zásad a regulatívov je podľa UPN O Zborov): 

 

 

Záväzná časť Územného plánu obce Zborov sa mení a dopĺňa: 

 

3.2.3.          Plochy výroby  

3.2.3.1.       Plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb  

Regulatív   3.2.3.1.3.  sa vypúšťa 

 

3.2.3.3.       Plochy technického vybavenia územia  

Dopĺňa sa regulatív 3.2.3.3.4.,  3.2.3.3.4.1.,  3.2.3.3.4.2.   

3.2.3.3.4.    Plocha zberného dvora odpadov v juhozápadnej časti obce a v centrálnej 

časti  obce je určená na  separovanie TKO. 

3.2.3.3.4.1.  Prípustné je oplotenie, zásobníky a strojné zariadenia.  

3.2.3.3.4.2.  Neprípustné je deponovanie a separovanie iného druhu odpadu. 

 

3.2.5.          Plochy zelene  

Regulatív 3.2.5.3. sa mení         

3.2.5.3.       Plochy vyhradenej zelene  

3.2.5.3.1.    Hlavnou funkciou plôch vyhradenej zelene je funkcia izolačná a plocha 

cintorína.  
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3.2.5.3.2.    Prípustné je umiestnenie dopravnej a technickej infraštruktúry (chodníky, výtoky vody, 

odpadové nádoby), skulpturálnej architektúry (hrobky, kaplnky) a doplnenie zelene 

podľa projektu sadových úprav. 

3.2.5.3.3.    Za podmienky vylučujúce vyuţitie týchto plôch je nutné pokladať 

umiestňovanie hygienicky závadných či hlučných prevádzok, vyuţívanie 

podzemnej vody na pitné účely.  

 

3.2.5.3.        Plochy izolačnej zelene  

3.2.5.3.1.     Hlavnou funkciou je funkcia izolačná (ochranná).  

3.2.5.3.2.     Prípustné je umiestnenie vybavenosti dopravnej a technickej infraštruktúry 

(chodníky, odpadové nádoby) a skulpturálnej architektúry. 

3.2.5.3.3.     Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať 

umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, činností s rizikom havárie či 

zamorenia. 

 

Dopĺňa sa regulatív 3.2.5.5.        

3.2.5.5.        Plochy zelene cintorína  

3.2.5.4.1.     Hlavnou funkciou je plocha cintorína.  

3.2.5.4.2.     Prípustné je umiestnenie súvisiacich zariadení občianskej vybavenosti (domu 

smútku –nádeje), dopravnej a technickej infraštruktúry (chodníky, výtoky vody, 

odpadové nádoby), skulpturálnej architektúry (hrobky, kaplnky). 

3.2.5.4.3.     Za podmienky vylučujúce vyuţitie týchto plôch je nutné pokladať 

umiestňovanie hygienicky závadných či hlučných prevádzok, vyuţívanie 

podzemnej vody na pitné účely.  

 

3.3.             Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 

Regulatívy 3.3.7., 3.3.10., 3.3.12., sa vypúšťajú 

 

Regulatív 3.3.11. sa mení:    

3.3.11. V rámci rozvoja športových aktivít realizovať výstavbu nového futbalového 

ihriska, verejnej krytej plavárne a obecných rybníkov.  

 

Regulatív 3.3.13. sa mení:    

3.3.13.        Vytvoriť podmienky pre realizáciu výstavby motorestu a penziónu. 

a motorestu pri navrhovanej čerpacej stanici pohonných hmôt. 

 

3.4.             Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického 

vybavenia územia.  

3.4.1.          Doprava a dopravné  zariadenia (viď. výkres číslo 2,3) 

Regulatív 3.4.1.11. sa mení a dopĺňa:    

3.4.1.11.     Dobudovať plochy statickej dopravy:   

                   1. na umiestnenie verejných parkovísk  P 1 – P 20,  P1 – P3, P5 - P16, P18 – 

P20, 

                   2. odstavné plochy v obytnom území dimenzovať na stupeň motorizácie 1:3,5, 

                   3. garáţe pre rodinné domy situovať na vlastných pozemkoch, resp. ako 

súčasť lokalít 

                       rodinných domov v pomere 1:1. 
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3.4.2.        Vodné hospodárstvo  (viď. výkres číslo 2,3,4) 

Regulatív 3.4.2.3. sa vypúšťa 

 

3.4.5.          Technické vybavenie územia (viď. výkres číslo 2,3,4,5) 

Regulatív 3.4.5. sa mení a dopĺňa:  

                   Rezervovať plochy pre umiestnenie: plochy na kompostovanie organického 

odpadu vo východnej časti obce, vedľa areálu ţivočíšnej výroby (viď. kapitoly 

3.2.3.3.1. a 3.6.2.4.), a plochy dvoch zberných dvorov odpadov (viď kapitola 

3.2.3.3.),  

                    plochy parkovísk  P1 – P3, P5 - P16, P18 – P20, (viď kapitola 3.4.1.), ČOV 

(viď kapitola 3.4.2.), trafostaníc TS 8, TS 9, TS 11, TS 12, TS 13 a TS 14 (viď 

kapitola 3.4.3.)  

 

3.6.             Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie  

3.6.2.          Odpadové hospodárstvo 

Dopĺňa sa regulatív 3.6.2.6. 

3.6.2.6.  Zabezpečiť zriadenie dvoch zberných dvorov odpadov, ktoré budú umiestnené                      

v centrálnej časti obce a v juhozápadnej časti obce. 

 

3.9.             Plochy na verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania   

pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny 

3.9.1.                          Plochy verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej 

infraštruktúry  

Regulatívy 3.9.1.2 a 3.9.1.3. sa vypúšťajú 

 

3.9.2.                           Plochy verejnej dopravy a verejného technického vybavenia  

3.9.2.1.                        Plochy dopravy a dopravných zariadení 

Regulatív 3.9.2.1.10.  sa mení:    

3.9.2.1.10.  PVS 16   Plochy na umiestnenie verejných parkovísk P1 P20, P1- P3, P5 - 

P16,  

                                    P18 - P20. 

 

3.9.2.2.                        Plochy vodného hospodárstva 

Regulatív 3.9.2.2.3.  sa vypúšťa:    

 

3.9.3.                           Plochy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

Dopĺňa sa regulatív 3.9.3.5. 

3.9.3.5.       PVS 27   Plochy na umiestnenie zberného dvora odpadov v centrálnej časti 

obce a v juhozápadnej časti obce. 

 

 

3.11.           Zoznam verejnoprospešných stavieb 

3.11.1.                        Stavby verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej 

infraštruktúry  

Regulatívy 3.11.1.2 a 3.11.1.3. sa vypúšťajú 
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3.11.2.                        Stavby verejnej dopravy a verejného technického vybavenia  

3.11.2.1.                     Stavby dopravy a dopravných zariadení 

Regulatív 3.11.2.1.10.  sa mení:    

3.11.2.1.10.  VS 16    Stavby verejných parkovísk  P1  P20, P1- P3, P5 - P16, P18 - P20. 

 

3.11.2.2.                      Stavby vodného hospodárstva 

Regulatív 3.11.2.2.3.  sa vypúšťa:    

 

3.11.3.                         Stavby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

Dopĺňa sa regulatív 3.9.3.5. 

3.11.3.5.       PVS 27  Stavba zberného dvora odpadov v centrálnej časti obce 

a v juhozápadnej časti obce. 

 

Zoznam verejnoprospešných stavieb (viď grafická časť – výkresy číslo 2 aţ 6).  

 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb moţno podľa ustanovení zákona 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pozemky, 

stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 

 

Ostatné regulatívy záväznej časti ÚPN obce Zborov zostávajú v pôvodnom znení. 

 
III.  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na 

životné prostredie vrátane zdravia 
 

1. Požiadavky na vstupy  
  Obec definovala svoje poţiadavky na  spracovanie  ZaD č. 1 UPN O Zborov.  
  Základným vstupom pre spracovanie ZaD č. 1 UPN O Zborov je platný ÚPN obce 

Zborov z roku 2010 spracovaný firmou ENVIO, s.r.o. Prešov.  
 
a. Pôda   
  Z celkovej výmery 1 982 ha kat. územia obce predstavuje 1148 ha (58%) 

poľnohospodárska pôda a 558 ha (28 %)  predstavujú lesné pozemky.  
  Kontaminácia nebola zistená nad rámec beţného znečistenia z poľnohospodárskej 

prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Územie leţí v hladine A1 
obsahu kovov v pôde (0 – 2,0 mg.kg), ktoré majú prevaţne antropogénny pôvod, 
čo je vlastne fónový obsah, zhodný s prirodzeným výskytom týchto prvkov 
v prostredí.  

  Navrhovanými zmenami v ZaD č. 1 UPN O Zborov nedochádza k degradácii pôd.  
 
b. Voda  

Obec Zborov sa rozprestiera na brehoch potoka Kamenec a čiastočne okolo toku 

Rosucká voda a Rakovec. Tok Kamenec je v úseku intravilánu obce upravené 

dlaţbou z lomového kameňa na kapacitu Q50. Jeho prítoky Rakovec a Rosucká 

voda sú čiastočne upravené.  

Toky odvádzajú aj daţďové vody, ktoré sú zachytené priekopami, rigolmi 

a daţďovou kanalizáciou. Potoky sú na niektorých miestach zanesené.  Obec 

nemá vybudované záchytné priekopy. Čistota toku v obci sa nesleduje.  

Katastrálne územie obce Zborov sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa 
vodárenského zdroja Topľa – nad Giraltovcami.    
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Na zabezpečenie ochrany intravilánu obce pred povrchovými daţďovými vodami je 

potrebné vybudovať záchytné priekopy. Je potrebné rekonštruovať alebo 

vybudovať priekopy,  rigoly a úpravu potoka na Q100 ročne. Na začiatku úprav 

potokov je potrebné vybudovať prepáţky na zachytenie splavenín. Úpravu tokov 

a priekop - rigolov je potrebné vybudovať čo najjednoduchšie – polo vegetačné. 

 V severnej časti obce pri navrhovanej lokalite obecných rybníkov a prírodného 
kúpaliska na ploche cca 72 580 m2 je navrhovaná záchytná nádrţ povrchových 
vôd.  
 

c. Suroviny 
  V katastrálnom území obce sa nenachádzajú loţiská vyhradených a 

nevyhradených nerastov, chránené loţiskové územia, ani dobývacie a prieskumné 
územia.  

 
d. Energetické zdroje  
  Obec Zborov je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z distribučných 

trafostaníc 22/0,4 kV.  Navrhované trafostanice v ZaD č. 1 UPN O Zborov sú 
napájané po VN strane od kmeňového vzdušného vedení VSD pod označením VN 
č. 472 prípojkami VN, respektíve káblovým úloţným vedením v zemi, čím 
nedochádza k degradácii ŢP.  

 
e. Plyn  

 Obec je plynofikovaná od roku 1995 pri tlakovej hladine 0,3 MPa, STL a NTL, oceľ 
a PE.  
 Zdrojom zemného plynu naftového je distribučný plynovod (VTL) Prešov – 

Bardejov - Medzilaborce, DN 200, PN 4,0 MPa, z ktorého cez VTL prípojku DN 

100 mm a regulačnú stanicu  (RS) 1 200 m3 vybudovanú severne pod obcou a cez 

rozvodné STL plynovody D 160 sú zásobovaní odberatelia. Cez plynovody D 160 

v Zborove sú zásobované obce Smilno, Chmeľová a Stebník. Obec je zásobovaná 

potrubím D 160, PN 0,3 MPa. Rozvodné STL plynovody sú nové a bezporuchové 

s kapacitnou rezervou pre rozvoj obce. 

Pre navrhovanú zástavbu sa rozšíria STL plynovody D 63, ktoré sa pripoja na 

jestvujúce plynovody. Trasovanie plynovodov je v zelenom páse alebo chodníku. 

Plynovodné potrubia navrhujeme zokruhovať tak, aby spoľahlivo zásobovali 

jestvujúce a navrhované objekty.  

Územný plán obce rešpektuje ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení slúţiacich na rozvod zemného plynu v obci a rieši potrebné 

rozšírene plynovodov v zmysle ustanovení zákona 656/2004 Z. z.   

 
f. Nároky na dopravu 
  Dobudovanie dopravnej infraštruktúry v podobe miestnej komunikácie v súlade 

s STN 73 61 10. Katastrálnym územím obce prechádzajú cesty I/77 Bardejov  – 
Svidník, cesta  II/545 Zborov – Bechereov - hranica PR a cesta  III/54524 Zborov - 
Stebnická Huta.  

  V územnom pláne je rezervované územie pre výhľadovú preloţku cesty I/77 v 
juţnej a východnej časti obce Zborov, (UPN O Zborov). 

  V zastavanom území budú: 
- cesta  III. triedy vo funkčnej triede B2 
- miestne obsluţné komunikácie  

 Mimo  zastavaného územia  budú: 
- účelové komunikácie  
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 Nové rozvojové plochy budú dopravne sprístupnené predlţením existujúcich 
obsluţných komunikácii s prípadnou redukciou v stiesnených pomeroch. 

 
2. Údaje o výstupoch. 
  Výstupom procesu obstarávania sú navrhované Zmeny a doplnky č. 1 územného 

plánu obce Zborov.  Návrh ZaD č. 1 UPN O Zborov je spracovaný v súlade 
s ustanoveniami §12 vyhlášky MŢP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej 
dokumnetácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerne a záväzné 
regulatívy. Záväzné regulatívy budú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením 
obce Zborov. 

 
a. Ovzdušie  

 Nepresahuje rámec beţného znečistenia z malých zdrojov v obci 
 V riešenom území sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré 
predstavujú väčšinou plynové kotolne a kotolne na tuhé palivo, ďalej je to doprava 
na ceste I/77 a II/545. Navrhované zmeny a doplnky územného plánu nemajú 
zásadný vplyv na  stav ovzdušia v obci (nezhoršujú súčasný ani navrhovaný stav 
oproti UPN O Zborov). 

 
b. Voda  

Obec má vybudovaný kombinovaný vodovod z roku 1993. Ako zdroj vody pre obec 

sú vybudované studne severovýchodne nad obcou vedľa toku Rosucká voda. 

Studne majú vybudované PHO 10 a 20. Voda zo studní číslo 1 a 2 kapacity Q = 8,80 

l/s je čerpaná potrubím z PVC, D 90 do akumulačnej nádrţe vedľa čerpacej stanici. 

Voda je čerpacej stanici čerpaná potrubím z PVC, D 90 a 160 mm do vodojemu. 

Z vodojemu objemu 2 x 400 m3 vybudovaného na kóte dna 362,50 m.n.m. a kóte 

hladiny 367,50 m.n.m. sú odberatelia zásobovaní cez prívodné potrubie PVC, D 225 

a 160 mm a rozvodné potrubia z PVC, D 225 aţ D 110 mm a cez prípojky D 32. 

Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom miestnych ciest 

a štátnych ciest. Na základe urbanistického riešenia je rozvodné vodovodné 

potrubie maximálne zaokruhované tak, aby spoľahlivo zásobovalo jestvujúce 

objekty v potrebnom mnoţstve vody a poţadovanom tlaku.  

Obec má vybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu z r. 2005, gravitačná splašková 

kanalizáciu DN 300 s dvoma čerpacími stanicami na dolnom konci obce odvádza 

odpadové vody cez prípojky od producentov do MB ČOV pod obcou. Potrubia stok 

sú trasované v zelenom páse alebo okrajom miestnych a štátnych ciest.  

Daţďové vody z intravilánu sú odvádzané priekopami, rigolmi a daţďovou 

kanalizáciou, ktoré sú zaústené do potokov. Priekopy a rigoly sú neudrţiavané a 

zanesené. Daţďové vody sú cez  daţďové vpuste a cez prípojky dopravené do 

daţďovej kanalizácie DN 300 aţ 1 000 mm, ktorá je cez vyustné objekty zaústená 

do tokov.  

Poľnohospodárske druţstvo na hospodárskom dvore má vybudovanú splaškovú 

kanalizáciu zaústenú do ţumpy. Obsah  ţumpy sa pouţíva na hnojenie. 

c. Odpady  
  Nakladanie s vyprodukovanými tuhými komunálnymi odpadmi na území obce bude 

zabezpečované v súlade so s Plánom odpadového hospodárstva obce, ktorý musí 
byť spracovaný v súlade s Plánom odpadového hospodárstva Prešovského 
samosprávneho kraja.  

  Biologicky rozloţiteľný odpad sa zhodnocuje individuálne. 
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 d. Hluk a vibrácie  
  Obec zaťaţuje hluk a vibrácie z dopravy od cesty I/77, ktorá pretína obec v smere 

juhozápad - severvýchod, po kriţovatku s cestou II/545, ktorá pokračuje od 
kriţovatky v strede obce, na sever cez Becherov na hraničný priechod Becherov - 
Koniecna,  cesta I/77 ďalej pokračuje východným smerom na obec Smilno 

 V územnom pláne je rezervované územie pre výhľadovú preloţku cesty I/77 
juhovýchodnej časti obce Zborov, s odklonom východným smerom od pôvodnej 
komunikácie (ZaD č. 1 UPN O Zborov). 

 
e. Žiarenie a iné fyzikálne polia 
  Nie je predpoklad vplyvov z tepelných, magnetických a iných fyzikálnych polí. 
 
f. Doplňujúce údaje 
  Neuvaţuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok 

negatívny zásah do krajiny, resp. umoţnili zosuvy pôd. 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie. 
  Návrh riešenia dokumentu ZaD č. 1 UPN O Zborov predstavuje územnoplánovací 

dokument, ktorý nemá priamy negatívny vplyv na ţivotné prostredie. Za nepriame 
vplyvy strategického dokumentu môţeme povaţovať zmenu priestorového 
usporiadania a funkčného vyuţívania územia, vznik nových plôch, perspektívny 
záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky 
na novú infraštruktúru. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný 
strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím 
prispieva k skvalitneniu ţivotného prostredia v obci. 

 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

  Zámery navrhované v ZaD č. 1 UPN O Zborov nemajú negatívny vplyv na zdravie 
obyvateľstva pri dodrţaní stanovených regulatívov a limitov vyuţitia územia.  

 
5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území Natura 
2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske 
oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.  

  V rámci miestneho územného systému ekologickej stability bolo navrhnutých 19 
lokalít popísaných v územnom pláne.  V katastrálnom území obce Zborov sa 
z národnej siete chránených území nachádza PR Zborovský hradný vrch s 
ochranným pásmom v juţnej časti katastra (5. st. ochrany) a NPR Stebnická 
Magura v juhozápadnej časti katastra (5. st. ochrany). .  

  Z európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia európskeho 
významu – „SKUEV“  a  chránené vtáčie územia – „SKCHVÚ“) do katastrálneho 
územia obce Zborov zasahuje  územie SKUEV 0754 Stebnícka Magura v 
juhozápadnej časti katastra. 

  Z uvedeného vyplýva, ţe vo zvyšku katastrálneho územia obce platí 1. stupeň 
ochrany podľa zákona číslo 543/2002 Z.z.  

  Podľa Územného plánu VÚC Prešovského kraja v znení neskorších zmien 
a doplnkov je katastrálne územie obce a jeho najbliţšie okolie zaradené do priestoru 
ekologicky štandardného.   

 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu. 
  Navrhované zmeny ZaD č. 1 UPN O Zborov nevytvárajú moţné rizika pre zhoršenie 

kvality ţivotného prostredia v obci.  
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7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
  Dotknuté územie a ich zmenené funkčné vyuţitie územia nemá vplyv na územia 

susedných štátov. 
IV. Dotknuté subjekty 
 
1.   Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení. 

 
 V znení Zákona 408/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 24   

a) fyzická osoba podľa §24a, 
b) právnická osoba podľa §24b alebo §27, 
c) občianska iniciatíva podľa §25, 
d) občianske zdruţenie podporujúce ochranu ţivotného prostredia podľa §26 

 
2.  Zoznam dotknutých subjektov.  
Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej 
dokumentácie obce sú orgány vyplývajúce z § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
 
 Zoznam dotknutých subjektov:  

1.   Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 
2.  Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Nám. mieru 2, 081 

92 Prešov  
3.  Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 081 92 

Prešov 
4.  Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov,  Nám. mieru 3, 081 92 

Prešov 
5.  Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
6.  Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. 

mieru 2, 081 92 Prešov 
7.  Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Dlhý rad 16, 085 

01 Bardejov 
8.  Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov 
9.  Okresný úrad Bardejov, Odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
10.  Okresný úrad Bardejov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý 

rad 16, 085 01 Bardejov  
11.  Obvodný banský úrad, Markušovská cesta 132, 052 01 Spišská Nová Ves  
12.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 685/1,  085 77 

Bardejov 
13.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 
14. ŠOP SR, RCOP v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov   
15.  Ministerstvo obrany SR, Správa NMaV, Komenského 39/A, 040 01 Košice  
16.  Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov, pracovisko Bardejov, Dlhý 

rad 16, 085 01 Bardejov 
17.  Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
18.  Obec Chmeľová, Chmeľová 145, 086 33 p. Zborov 
19.  Obec Smilno, Smilno 194, 086 33 p. Zborov 
20.  Obec Andrejová, Andrejová 39, 086 37 p. Šarišské Čierne 
21.  Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 p. Zborov 
22.  Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

 
Dotknuté fyzické osoby: 
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23.  Obyvatelia obce Zborov 
 
 
3.  Dotknuté susedné štáty. 
 Nie sú 
 
V. Doplňujúce údaje 
 
1.  Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu). 
ZaD č. 1 UPN O Zborov - textova a grafická časť 

 
2.  M ateriály použité pri vypracovaní strategického dokumentu. 
 - pôvodný ÚPN O Zborov, 2010 
 - ZaD č. 1 UPN O Zborov 
  
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
  Zborov, október  2015 
 
VII.  Potvrdenie správnosti údajov 
 
1.  Meno spracovateľa oznámenia. 

Ing. Ján STANO  
 
 
 
 
 Podpis 
 
 
 
 
 
2.  Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka.  
Ján Lukáč  - starosta     

 
 
 
 
 
 
 
Pečiatka, podpis 


