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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
v zmysle zákona č. 24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

„Územný plán obce Hertník“ 
 
 

I.  Základné údaje o obstarávateľovi 
 
1. Názov: 
Obec Hertník 
 
2. Identifikačné číslo: 
Obec Hertník: 00332275 
 
3. Adresa sídla: 

Obecný úrad Hertník 
Hertník 162 
086 42 HERTNÍK  
 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: 
 Ing.Jozef Kapec, starosta obce Hertník,  č. t.: 054/ 479 1128, e-mail: obechertnik@centrum.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: 
Ing. Stanislav Imrich, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie  ÚPP a ÚPD - zabezpečujúca podľa § 2a 
stavebného zákona obstarávateľské činnosti pri obstarávaní  Územného plánu obce Hertník,  č.t.: 0917 566 851 
Ing.arch.Vladimír Ligus, autorizovaný architekt SKA, spracovateľ Územného plánu obce Hertník, č.t. 0905 242 
508. 
 

II.  Základné údaje o strategickom dokumente 
 
1. Názov: 
                                                   Územný plán obce Hertník 
 
2. Charakter: 

Územnoplánovacia dokumentácia obce v zmysle §11ods.(2) a ods.(4) a §21 ods.(2) zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon). 
 
3. Hlavné ciele: 

Cieľom spracovania územného plánu obce Hertník je navrhnutie a schválenie základného 
územnoplánovacieho dokumentu obce v súlade s cieľmi a úlohami územného plánovania, stanovenými v §1 
stavebného zákona.  
 
4. Obsah: 
  Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ÚPN-O je spracovaná 
v rozsahu: 

• Textová časť územného plánu  
• Grafická časť územného plánu 
• Návrh záväznej časti územného plánu 
 

5. Uvažované variantné riešenia: 
Variantné riešenia nie sú navrhované. Porovnanie vplyvov na ŽP sa vykoná voči nulovému variantu, 

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

a) Spracovanie návrhu územného plánu: ...................................................................november 2011 
b) prerokovanie a schválenie územného plánu: .............................................január 2012 – máj 2012 
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom a podkladom : 
V Zmenách s doplnkoch 2011 Územného plánu obce Hertník bude rešpektovaná nadradená 

územnoplánovacia dokumentácia - Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja /ÚPN – VÚC/, 
ktorý bol schválený uzn. vlády SR č. 268/1998 a jeho záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády SR č. 216/1998 
Z.z., Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja, schválené vládou SR  a ich  záväzná časť vyhlásená 
Nariadením vlády SR č.679/2002 Z.z., Zmeny a doplnky 2004, schválené Zastupiteľstvom   PSK uzn. č. 228 zo 
dňa 22. 06. 2004 a ich  záväzná časť vyhlásená VZN PSK č. 4/2004, Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského 
kraja 2009, schválené Zastupiteľstvom PSK uzn. č. 588/2009 dňa 27.10.2009 a ich  záväzná časť vyhlásená VZN 
PSK č.17/2009, schváleným Zastupiteľstvom PSK uzn. č.589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 6.12.2009. 

 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 
  Obecné  zastupiteľstvo obce Hertník  (§ 26, ods. 3 stavebného zákona ). 
 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:    

- Uznesenie o schválení Územného plánu obce Hertník 
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Hertník,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  územného plánu 

obce Hertník. 
 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 
prostredie vrátane zdravia 
 
1. Požiadavky na vstupy: 

Vstupom pre spracovanie Územného plánu obce Hertník boli Prieskumy a rozbory pre ÚPN-O Hertník, 
spracované v roku 2011, Zadanie pre ÚPN-O Hertník, vypracované, prerokované a schválené v roku 2011, 
a Zmeny a doplnky 2009 ÚPN VÚC Prešovský kraj. 

 
2. Údaje o výstupoch: 

Dokumentácia územného plánu obce obsahuje  v  zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov návrh smernej a záväznej časti územného plánu.  Regulatívy 
funkčného využitia územia a zoznam verejnoprospešných stavieb uvedené v záväznej časti v  rozsahu podľa § 12 
vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú rozhodujúcim 
výstupom procesu obstarania tejto ÚPD.  

 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
  Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom  na „zlepšenie životného prostredia, 
dosiahnutie ekologickej stability a  zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1, písm. j) stavebného 
zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku).  V rámci územného plánu sú navrhnuté aj opatrenia na 
tvorbu a skvalitnenie životného prostredia a ochranu prírody a tvorbu krajiny. Tieto opatrenia budú mať priamy 
aj nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie obyvateľov aj prírodné prostredie.  
    
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
              Navrhovaný územný plán obsahuje opatrenia na tvorbu a skvalitnenie životného prostredia v obci. Ich 
dodržanie bude mať pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľov obce.  Splaškové vody budú odvádzané do 
obecnej čistiarne odpadových vôd, tuhý komunálny odpad bude vyvážaný zmluvným vývozcom okrem 
biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bude zhodnocovaný v bioplynovej elektrárni.              
 
5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 
        V rámci katastrálneho  územia obce Hertník sa nachádzajú nasledujúce chránené územia: 

         Do severozápadnej časti katastra zasahuje územie navrhovanej prírodnej rezervácie Bukový vrch, 
ktoré má mať 4. stupeň ochrany. Lesy v západnej časti katastra sú súčasťou územia európskeho významu 
SKÚEV 0332 Čergov, súčasti NATURA 2000, a biocentra regionálneho významu RBc Pastovník podľa 
R-ÚSES Prešovského kraja. Na území SKÚEV platí 2. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a 
krajiny. Lesy v severnej časti katastra sú súčasťou biocentra nadregionálneho významu Čergov - Minčol. 
Ostatné územie v katastri obce leží v 1.stupni ochrany prírody. Aj v tomto území sa nachádzajú biotopy 
európskeho alebo národného významu – lúčne biotopy na lúkach na hranici lesa a lesné biotopy okolo 
Tichšieho potoka na severnom okraji katastra. V území je aj ďalší prvok systému NATURA 2000 – celá 
zalesnená časť a podhorské lúky a pasienky sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Čergov. Lesné 
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porasty na severovýchodnom okraji katastra sú zase súčasťou navrhovaného chráneného areálu Stavenec, 
kde už v súčasnosti je potrebné uplatňovať 3.stupeň ochrany prírody. 
        Podľa riešenia regionálneho územného systému ekologickej stability Prešovského kraja údolie 
Raslavickej brázdy, v ktorej leží východná časť katastra, je súčasťou regionálneho biokoridoru. 
Významným ekologickým prvkom územného systému ekologickej stability je miestny hydrický biokoridor 
Tichšieho potoka, ktorý prepája biokoridor Sekčova a regionálne biocentrum Stavenec s pohorím 
Čergova. Menší lokálny význam má aj tok Pastovníka, jeho prirodzené koryto je ale prerušené v 
zastavanom území obce regulovaným tokom a zlikvidovanou prirodzenou sprievodnou vegetáciou a preto 
nemôže plniť funkciu biokoridoru. Pre zapojenie uvedených základných prvkov ekosystému do 
navrhnutého lokálneho systému ekologickej stability je podľa krajinnoekologického plánu navrhnuté 
využiť krajinnú zeleň a trvalé trávnaté porasty. Na úpravu mikroklimatických podmienok, životných 
podmienok drobného vtáctva i zvere ale aj obrazu krajiny je navrhnutá výsadba sprievodných alejí pozdĺž 
komunikácií mimo zastavané územie obce. Pozdĺž automobilových ciest je vhodnejšie vysádzať neovocné 
dreviny, tie sú vhodné okolo poľných ciest, turistických chodníkov a cykloturistických trás v krajine. 
Izolovaným prvkom ekosystému ostane len pôvodný park kaštieľa na okraji centra obce Hertník. 
V územnom pláne nie sú navrhnuté žiadne funkcie alebo činnosti na plochách uvedených záujmových 
prvkov ochrany prírody a ekologickej stability územia, ktoré by narušili alebo ohrozili záujmy ochrany 
prírody a krajiny. Rozvoj zastavaného územia obce je navrhovaný mimo plochy prvkov NATURA 2000 
a územného systému ekologickej stability. Uplatňovanie regulatívov záväznej časti územného plánu 
zabezpečí dlhodobú ochranu záujmových plôch ochrany prírody pred nežiadúcimi vplyvmi. 

    Na území obce je evidovaná 1archeologická lokalita, ktorou je historické jadro obce. Historické 
jadro obce tvorí areál kostola a kaštieľa s pozostatkami pôvodného parku, nazývaného „panská záhrada“. 
Kostol je kompozičnou dominantou celej obce. V obci sa nezachovali ucelenejšie skupiny pôvodnej 
ľudovej architektúry.  
         V Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok (ďalej ÚZPF),  sú evidované v k. ú. Hertník štyri kultúrne pamiatky: 

1. Rímskokatolícky kostol sv.Kataríny – č. ÚZPF 183/0 – neskorogotický, parc. číslo 1/2  
2. Kaštieľ – č. ÚZPF 182/0 , renesančný, parc.č.93  
3. Socha sv.Antona Paduánskeho na podstavci – č. ÚZPF 184/0, rokoková, jej rekonštrukčná kópia severne 

od kostola na parc.č.120 
4. Rímskokatol. kaplnka sv.Kríža – č. ÚZPF č.1819/0 – baroková, na cintoríne parc.č.630. 

      Národná kultúrna pamiatka kaštieľ má vymedzené ochranné pásmo, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave č. PU-10/350-10/6241/BAK zo dňa 18.11.2010. 
Tvorí ho plocha pôvodného parku a záhrady kaštieľa. V ochrannom pásme je vylúčená výstavba nových 
objektov, pamiatkovým zámerom je obnovenie a udržiavanie parku ako areálu verejnej zelene. 
V územnom pláne je zahrnutá obnova zachovanej časti parku a pôvodnej kompozičnej severovýchodnej 
osi formou výstavby pešieho chodníka s alejou od kostola do parku, prestavba areálu futbalového ihriska 
na polyfunkčný športovo – spoločenský areál a výstavbu detského ihriska. Časť plochy v ochrannom 
pásme bude začlenená do rozširovaného areálu domova dôchodcov. 
              Na ploche  národných kultúrnych pamiatok je nevyhnutné dodržať ustanovenia §32 
pamiatkového zákona. Podmienky ochrany archeologického náleziska zabezpečuje Krajský pamiatkový 
úrad Prešov v územnom a stavebnom konaní.   
 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 
 Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia. Dodržanie záväzných 
regulatívov územného plánu bude mať pozitívny vplyv na tvorbu životného prostredia v obci a krajiny v celom 
jej katastri. 
  
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Vzhľadom na polohu v území, charakter a rozsah návrhu tento nevyvolá žiadne vplyvy na životné 
prostredie presahujúce štátne hranice. 
 
 

IV. Dotknuté subjekty 
 
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

Obyvatelia obce Hertník, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetko-právne záujmy na 
území obce. 
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2. Zoznam dotknutých subjektov: 
1. Krajský stavebný úrad Prešov, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 
2. Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 
3. Krajský pozemkový úrad v Prešove, Masarykova 10, 080 01 Prešov 
4. Krajský lesný úrad v Prešove, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 
5. Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov  
7. Obvodný úrad životného prostredia  Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
8. Obvodný banský úrad, Timonova 23, Košice  
9. Obvodný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov 
10. Obvodný pozemkový úrad Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov 
11. Obvodný lesný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
12. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie ÚP a ŽP, Námestie mieru 

č.2, 080  01 Prešov 
13. Slovenská správa ciest, IVSC Košice,  Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
14. Obec Fričkovce, Obecný úrad, Fričkovce 103, 086 42 Hertník 
15. Obec Bartošovce, Obecný úrad, Bartošovce 148, 086 42 Hertník 
16. Obec Šiba, Obecný úrad, Šiba 142, 086 22 Kľušov 
17. Obec Kríže, Obecný úrad, Kríže 8, 086 04 Kružlov 
18. Obec Olejníkov, Obecný úrad, Olejníkov 44, 082 57 Ľutina 
19. Obec Terňa, Obecný úrad, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa 
 
3. Dotknuté susedné štáty: 

Dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty. 
 
 

V.  Doplňujúce údaje 
 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 
 Je spracovaná v súlade s § 12, ods. 7 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. ako súčasť ÚPN-O. 
 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 
 Pre vypracovanie Územného plánu obce Hertník boli ako podklad využité Prieskumy a rozbory a Zadanie pre 
Územný plán obce Hertník a Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu VÚC Prešovský kraj.  

 
 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Prešov, november 2011 
 
 
 Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka 
 
Ing.Jozef Kapec,  starosta  
 
 
 
 

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


