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Oznámenie o strategickom dokumente 
 „Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Radvaň nad Laborcom“  

v zmysle zákona č. 24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  
 
 
I.  Základné údaje o obstarávateľovi 
 
1. Názov:  Obec Radvaň nad Laborcom      
2. Identifikačné číslo: 00323454  
3. Adresa sídla:  Obecný úrad, Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: 
                 Michal Svičin  - starosta obce Radvaň nad Laborcom, č.t.: 057/7394102,  

e-mail: obecradovan@stonline.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. arch. Stanislav Dučay - autorizovaný architekt, spracovateľ Zmien a doplnkov č.1 Územného 
plánu obce Radvaň nad Laborcom, Petofiho 14, 080 01 Prešov, tel.: 0949 45 00 21,     mail: 
minorplan@centrum.sk 
Ing. arch. Katarína Štofanová -  odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie  ÚPP a ÚPD - 
registračné č.  212 - zabezpečujúca podľa § 2a stavebného zákona obstarávateľskú činnosť  pri 
obstarávaní Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Radvaň nad Laborcom  č.t.:  0907972701   

 
II.  Základné údaje o strategickom dokumente 
 
1. Názov:      „Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Radvaň nad Laborcom“ /ZaD ÚPN-O/ 
 
2. Charakter: 
Územnoplánovacia dokumentácia obce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej 
stavebný zákon). 
 
3. Hlavné ciele: 
Ciele riešenia Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Radvaň nad Laborcom vyplývajú z účelu a 
zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. V riešení Zmien a doplnkov č.1 Územného  plánu obce je 
potrebné na základe požiadaviek obce riešiť – dobudovanie rekreačného areálu Malá na parc. č. KNC 784/1, 
784/6, 785, prehodnotiť ochranné pásmo hospodársko-prevádzkového areálu ( v súčasnosti nevyužívaného ), 
doplniť do ÚPN-O výstupy z máp povodňového ohrozenia územia. 
 
4. Obsah: 
Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ZaD č.1 ÚPN-O Radvaň nad Laborcom  bude 
spracovaná formou stanovenou v § 12 a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. v základnom členení – textová 
a grafická časť, a v hĺbke a podrobnosti riešenia stanovených Metodickým usmernením obstarania 
a spracovania územného plánu obce (MŽP SR, rok 2001). 
Rozsah dokumentácie bude primeraný požadovanej zmene, ktorá bola definovaná  v zadávacom dokumente:  
Dokumentácia bude spracovaná  v týchto etapách: 
 Návrh    ZaD č.1 ÚPN-O Radvaň nad Laborcom 
 Čistopis   ZaD č.1 ÚPN-O Radvaň nad Laborcom 
 
5. Uvažované variantné riešenia: 
Pri vypracovaní návrhu  ZaD č.1 ÚPNO Radvaň nad Laborcom sa  neuvažuje s variantnými riešeniami, nakoľko 
spôsob riešenia zadaných  úloh je jednoznačne vymedzený v zadávacom dokumente a požadované zmeny  si to 
svojou podstatou a rozsahom nevyžadujú. Varianty sú riešené návrhom a nulovým variantom (ponechanie 
jestvujúceho stavu). 
 
 6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 
Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a  schvaľovania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu 
obce Radvaň nad Laborcom bol stanovený nasledovne:  

a) prípravné práce: .......................................................................................  október 2016 – február 2017 
b) spracovanie Návrhu  ZaD č.1 ÚPN-O  a jeho prerokovanie: ........................................ apríl – jún 2017 
c) spracovanie Čistopisu územného plánu, jeho preskúmanie a schválenie: ........................  október 2017 
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 
Pri spracovaní ZaD č.1 ÚPN-O obce Radvaň nad Laborcom sa bude vychádzať z existujúceho platného 
ÚPN-O Radvaň nad Laborcom, pričom bude rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia 
Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho zmien a doplnkov 2009 
a aktualizovaná Koncepcia územného rozvoja Slovenska. 
Pri riešení ZaD č.1 ÚPN-O obce Radvaň nad Laborcom bude preskúmaná potreba  priemetu aktualizovaných 
skutočností v dostupných relevantných krajských, regionálnych a lokálnych  koncepciách a dokumentoch 
vzťahujúcich sa k riešenému  územiu, ktoré boli použité pri spracovaní ÚPN-O, prípadne budú premietnuté 
nové územné súvislosti vyplývajúce z  územného priemetu cieľov, priorít a opatrení  dokumentov 
regionálneho rozvoja.  

 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 
Obecné zastupiteľstvo Radvaň nad Laborcom  
 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:    

- Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Radvaň nad Laborcom 
- Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu obce Radvaň nad Laborcom  

v znení  Zmien a doplnkov č.1ÚPN-O Radvaň nad Laborcom 
 
 
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 Radvaň nad Laborcom sú všetky 
podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území, získané v rámci prípravných prác (§19b 
stavebného zákona).   
 
2. Údaje o výstupoch: 
Výstupom strategického dokumentu bude dokumentácia Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Radvaň 
nad Laborcom , ktorá obsahuje v  zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti riešenia.  Záväzné časti v  
rozsahu podľa § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii sú rozhodujúcim výstupom procesu obstarania tejto ÚPD. V tomto zmysle výstupy Zmien 
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Radvaň nad Laborcom budú definované v etape  spracovania návrhu ZaD 
č.1 ÚPN-O. 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
Územno-plánovacia 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). Priame a nepriame vplyvy na ŽP vyplývajúce z dokumentu  môžu 
byť identifikované až v etape spracovania návrhu ÚPN-O. V ZaD č.1 ÚPN-O sa bude uvažovať s rekreačnou 
funkciou formou využitia jestvujúceho nevyužitého areálu mimo zastavané územie – rekreačný areál Malá. 
 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
Vo väzbe na ciele spracovania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu tento dokument predpokladá pozitívny 
nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia obce pre rekreáciu, 
šport a trávenie voľného času obyvateľov obce. 
 
5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 
V rámci administratívneho  územia obce Radvaň nad Laborcom sa nachádzajú tieto chránené územia: 
 

5.1  Ochrana prírody a tvorba krajiny 
Na k.ú. obce Radvaň nad Laborcom platí 1. stupeň ochrany.  
Poľnohospodársky pôdny fond (PPF) v dotknutom katastrálnom území predstavuje z väčšej časti lúčne 
a pasienkové spoločenstvá, intenzifikované, po starších rekultiváciách, so zmeneným druhovým zložením. 
Pomiestne sa nachádzajú na poľnohospodárskom pôdnom fonde poloprirodzené, resp. prirodzené 
pasienkové a lúčne spoločenstvá patriace najmä do zväzov Arrhenatherion elatioris a Cynosurion cristati 
(podzväz Lolio-Cynosurenion). V predmetnom katastrálnom území je na PPF evidovaný výskyt biotopu 
európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a biotopu národného významu Lk3 a 
Mezofilné pasienky a spásané lúky. 
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 VÝZNAMNÉ  BIOTOPY: 

Najviac zastúpeným biotopom na LPF je v danom k. ú. biotop európskeho významu Ls5.1 Bukové 
a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), menej je zastúpený biotop národného významu Ls2.1 Dubovo-
hrabové lesy karpatské (-) a prioritný biotop európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné 
lesy (91E0*). Najviac zastúpenou drevinou v lesných porastoch je buk lesný (Fagus sylvatica), hrab 
obyčajný (Carpinus betulus), menšie zastúpenie v porastoch má smrekovec opadavý (Larix decidua), smrek 
obyčajný (Picea abies) a pomiestne aj cenné listnáče.  
Zo vzácnejších druhov rastlín bol v danom k. ú. pozorovaný výskyt prilbovky dlholistej (Cephalanthera 
longifolia  (L.) Fritsch),  vemeníka dvojlistého (Platanthera bifolia (L.) Rich.), telekie ozdobnej (Telekia 
speciosa (Schreb.) Baumg.). 
Krajinotvorný a estetický významný prvok v intraviláne obce, t.j. vzrastom i vekom zaujímavý exemplár 
stromu -  duba letného ( quercos robur ) 
Lesné biotopy  
V riešenom území sa vyskytujú nasledujúce biotopy európskeho a národného významu: 
-  lesné biotopy europského významu – Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.1 
-  lesné biotypy národného významu – Dubovo-hrabové lesy karpatské Ls2.1 
- lesné biotopy europského významu – Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy Ls1.3 
Najviac zastúpenou drevinou v lesných porastoch je buk lesný (Fagus sylvatica), hrab obyčajný (Carpinus 
betulus), menšie zastúpenie v porastoch má smrekovec opadavý (Larix decidua), smrek obyčajný (Picea 
abies) a pomiestne aj cenné listnáče.  
Travinno-bylinné biotopy 
V riešenom území sa vyskytujú nasledujúce biotopy európskeho a národného významu: 

- biotop európskeho významu - Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) Lk1 
- biotopu národného významu - Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 

 
 NATURA 2000: 
K.ú. obce sa nachádza v CHVÚ Laborecká vrchovina. vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 438 zo 
17.septembra 2009 na účel zabezpečenia priaznivého  stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu 
a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, orla krikľavého, bociana čierneho, haje 
červenej, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, penice jarabej, 
jariabka hôrneho, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, lelka lesného, 
škovránka stromového, rybárika riečneho, ďatľa prostredného, bociana bieleho, včelára lesného, prhľaviara 
čiernohlavého, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, hrdličky poľnej, prepelice poľnej, 
strakoša sivého, brehuľu hnedú . 

 
 ÚSES 
Do územia obce zasahuje  regionálny hydrický biokoridor Laborec, ktorý je  tvorený vodným tokom  
Laborec a jeho bohatými brehovými porastmi.  RBk Laborec je podľa RÚSES-u okresu Humenné radený 
aj ku genofondovo významným lokalitám fauny „Územie tvorí najvýznamnejší biokoridor. Pozdĺž celého 
úseku sa striedajú obojstranné i jednostranné brehové porasty, na niektorých miestach tvoriace charakter 
lužného lesa. Významná ťahová cesta vtákov. Vzácne druhy živočíchov: rybárik obyčajný, vodnár obyčajný, 
kalužiačik malý, kulik riečny, kúdelníčka lužná.“  
ÚPN-O rešpektuje uvedené prvky R-USES, prevezal ich do svojej dokumentácie, stanovil zásady ich 
ochrany a vo väzbe na ne navrhol  miestny územný systém ekologickej stability ( M-USES). 
V katastrálnom území obce Radvaň nad Laborcom sme vyčlenili 3 miestne biocentrá (MBc), 4 miestne 
biokoridory a jeden miestny interakčný prvok (Mip ) 
MBc Chotár – miestny ostrov nelestnej drevinnej zelene uprostred plôch TTP pôsobí ako útočisko vtákov 
a drobnej zveri v severnej časti katastrálneho územia. 
MBc Cierťaž – lesná enkláva uprostred pasienkov ako útočisko vtákov a drobnej zveri. Nachádza sa 
v severnej časti katastra. 
MBc Suchá stráň – lesný masív vo východnej časti katastrálního územia. Nachádzajú sa tu biotopy 
národného a európskeho významu, je to lesná enkláva uprostred pasienkov ako útočisko vtákov a drobnej 
zveri.  
MBk Belianka – tvorí ho tok potoka Belianka s neupravovaným korytom s prirodzenou pobrežnou 
vegetáciou. Rorprestiera sa od hranice katastra s katastrom obce Zbudská Belá, po št. cestu II/559. tr. 
MBk Jedľovec – tvorí ho tok potoka Jedľovec a jeho menšími bezmennými prítokmi pozdĺž cesty 
III/559012. Jeho tok s neupravovaným korytom s prirodzenou pobrežnou vegetáciou a navezujúce plochy s 
lesným biotopom europského významu sú útočiskom vzácnych druhov živočíchov a vtáctva.   
MBk Malá – biokoridor tvorí tok bezmenného potoka južnej časti katastrálneho územia. Naviazaný na 
navrhované plochy rekreácie v časti chotára Malá s obecnou chatou. 
MBk Brestovský potok – prepajá reg. Biokoridor so MBc Suchá Stráň.  Tvorí ho tok Brestovského potoka 
vlievajúceho sa do rieky Laborec.  Neupravované koryto s obojstrannou prirodzenou pobrežnou vegetáciou 
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prepája pobrežnú vegetáciu rieky Laborec s lesným masívom Suchá stráň.. Rorprestiera sa na južnej hranici 
katastra. 
Mip ( miestny interakčný prvok ) Vlčí kruh a Suchá stráň -  ekologicky vypľňa priestor medzi lesným 
masívom Vlčí kruh a Suchá stráň s výskytom biotopu národného významu PPF. Svieže nízkosteblové 
kvetnaté porasty, intenzívne spásané pestro kvitnúce trávnaté porasty využívané ako jednokosné lúky alebo 
pasienky.   
 
5.2 Ochrana pamiatok - národné kultúrne pamiatky a archeologické lokality: 
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných NKP sú evidované dve kultúrne 
pamiatky: 

- Grécko-katolícky kostol Nanebevzatia panny Márie – č. ÚZPF – 156/0  barokovo-klasicistický, 
postavený v rokoch 1790 – 1791, v roku 1901 a 1935 obnovený. Jednoloďová stavba, 
s polygonálne uzavretým presbytériom  predstavanou vežou. 

Cintorín židovský – č. ÚZPF – 11308/0 parc.č. 803              
Krajský pamiatkový úrad Prešov určil na základe evidovaných archeologických lokalít územia s 
predpokladanými archeologickými nálezmi : 

- historické jadro časti Radvaň – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia 
stredoveku až novoveku 

- historické jadro časti Nižný Harbok – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
z obdobia stredoveku až novoveku 

- poloha Čertiž – kóta 321 s bližšie nelokalizovanými a ojedinelými nálezmi štiepanej kamennej 
industrie zo staršej doby kamennej 

 
5.3. Ochrana vôd: 

 
V riešenom území sa nenachádzajú vodné zdroje ani doň nezasahujú žiadne pásma ochrany vodných 
zdrojov. 
 
V riešení Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Radvaň nad Laborcom sa bude postupovať v súlade 
s príslušnými ustanoveniami  stavebného zákona, a v súlade s ustanoveniami zákona č.543/2002Z.z. 
(OPaK), zákona č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní PPF, zákona č. 326/2005Z.z. o lesoch, zákona 
č.364/2004 Z.z. o vodách a zákona č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, tak aby boli všetky záujmy 
ochrany prírody a prírodných zdrojov v území rešpektované. 

 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 
Uplatnenie dokumentu nepredstavuje rizika z hľadiska životného prostredia, ale naopak dokumentácia  spracuje 
v rámci návrhu trvalo udržateľného rozvoja riešeného územia aj stupeň a formu rozvoja urbannej činnosti 
v území vo vzťahu k stabilizácii a ochrane krajiny a prírody. 
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 
Katastrálne územie obce, ktoré je riešeným územím,  sa nedotýka hraníc SR.  V riešenom území sa nenachádzajú 
prevádzky, ani sa neprevádzajú činnosti, ktoré by ovplyvňovali kvalitu životného prostredia presahujúcu štátne 
hranice a v tomto štádiu prípravy prác na ÚPN-Obce  nie sú známe žiadne zámery majúce uvedený vplyv. 
 
 
IV. Dotknuté subjekty 
 
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

- obyvatelia obce,  
- fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetko-právne vzťahy na katastrálnom území obce 

Radvaň nad Laborcom, 
- občianske združenia, 
- záujmové združenia, 
- spoločenské organizácie. 

 
2. Zoznam dotknutých subjektov: 

Dotknuté orgány verejnej správy: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 

Bratislava 
2. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava   
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru.3, 080 01 Prešov 
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5. Okresný  úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov – referát pôdohospodárstva, Námestie mieru 3, 080 

01 Prešov 
7. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce 
8. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP, Mierová 4,  06801 Medzilaborce 
9. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01  

Humenné 
10. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné 
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom,  26. novembra 1507, 066 18 

Humenné 
12. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné 
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Kudlovská 172, 066 01 Humenné 

 
Dotknuté krajské samosprávne orgány 

14. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja a  odbor dopravy, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov  

 
Dotknuté obce 

15. Obec Volica, č. 64, 067 01 
16. Obec Hrabovec nad Laborcom, č. 156, 067 01 
17. Obec Brestov nad Laborcom č. 21, 067 01 
18. Obec Rokytov, č. 151, 067 13 
19. Obec Zbojné č. 5, 067 13 
20. Obec Zbudská Bela č. 72, 067 01 
21. Obec Čabiny č. 141, 067 02 
22. Obec Oľka č. 174, 067 04  
23. Obec Hrubov č. 97, 067 23  
 

3. Dotknuté susedné štáty: 
Dokumentom nebudú dotknuté susedné štáty. 
 
V.  Doplňujúce údaje 
 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 
Bude spracovaná v súlade s § 12, ods. 7 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. ako súčasť návrhu ÚPN-O. 
 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 
Pre vypracovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Radvaň nad Laborcom budú využité všetky 
podklady a informácie získané v rámci prípravných prác  a najmä výstupy dokumentácie ÚPN-O Radvaň nad 
Laborcom vrátane dokumentov uvedených v kapitole II.7. 
 
 
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Prešov, jún 2017 
 
 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 
1. Meno spracovateľa oznámenia: 
  Ing. arch. Sergej Pastorok,  

spracovateľ strategického dokumentu ZaD č.1 ÚPN-O Radvaň nad  Laborcom 
  ARCHCOMPLET, 17.novembra 160, 080 01 Prešov, ateliér Jarková 59, 080 01 Prešov,  
  tel.: 0903 602010, mail: jana.pastorokova@gmail.com 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka obce 
    Michal Svičin - starosta obce Radvaň nad Laborcom 
 
 
 
 

...................................................... 
       Michal Svičin , starosta obce 


