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Správa (informácia)  o  postupe  obstarávania  a  prerokovania           
návrhu zmeny Územného  plánu  mesta  Bardejov �. 34

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadania a funk�né 

využívanie územia, ur�ujú sa zásady jeho využívania tak, aby boli zachované jeho kultúrno-historické 
hodnoty a aby bol zabezpe�ený rozvoj a tvorba krajiny v súlade s princípmi jej trvalo udržate�ného 
rozvoja. 

Mesto v snahe aktivizova� možný rozvojový potenciál sa snaží získa� ucelený poh�ad na 
možný proporcionálny rozvoj  mesta, mikroregiónu a jej záujmového územia. Práve územný plán je 
tým zákonným nástrojom pre usmer�ovanie investi�ných procesov v území. Nové podmienky v území 
podnecujú aj nové rozvojové impulzy, ktoré pri akceptovaní jestvujúcich a navrhovaných chránených 
území rôzneho stup�a a druhu sa môžu sta� zdrojom aj ekonomického rastu mesta.  V súvislosti 
s týmito trendmi je potrebné položi� dôraz na kvalitu životného prostredia ako celku a nezanedbáva�
ani technické vybavenie územia. 

Hlavným cie�om územného plánu je stanovi� únosné limity a regulatívy územného rozvoja 
v rámci riešeného územia s rešpektovaním zachovania skvalitnenia stavu životného prostredia a trvalo 
udržate�ného rozvoja.  

Optimálna ve�kos� rozvojových plôch jednotlivých funkcií, ich vzájomné väzby a nekolízna 
koexistencia, bude základom pre harmonický rozvoj  mesta s rešpektovaním historických, kultúrnych 
hodnôt krajiny. 

Taktiež zmena spolo�enských pomerov hlboko zasiahla do vývoja  mesta. Práve tieto zmeny si 
vyžiadali nový poh�ad na možný vývoj územia. Z daných dôvodov mesto pristúpilo k spracovaniu 
zmien a doplnkov územného plánu pod�a zákona �. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  
a požiadaviek verejností a obstarávate�a. 

Na základe vyššie uvedených skuto�nosti,  mesto Bardejov zahájilo práce na obstarávaní  
zmeny „Územného plánu  mesta Bardejov“ (�alej len “ÚPN“). V zmysle zákona �.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je obstarávate�om ÚPN – 
obce (mesta) obec (mesto) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.  

Zmena Územného plánu  mesta Bardejov je spracovaná v zmysle zákona �. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Podrobnosti stanovuje vyhl. MŽP SR �. 55/2001 Z.z. o územno-plánovacích podkladoch a územno-
plánovacej dokumentácii. 

Priebeh doterajšieho obstarávania a prerokovania zmeny ÚPN mesta Bardejov �. 34:

1. Na základe  podnetov verejností  bola spracovaná architektonickou kanceláriou Arka s.r.o. 
Košice dokumentácia pre posúdenie zmeny Územného plánu mesta Bardejov �. 34. 

2. Oznámenie   o  prerokovaní   návrhu  zmeny ÚPN mesta Bardejov �. 34 bolo  pre  verejnos�  
realizované  ú�innou  formou a spôsobom v mieste obvyklým (t.z. verejnou vyhláškou resp. 
oznámením vyveseným na úradných tabuliach mesta, v Bardejovskej televízii a na 
internetovej stránke mesta) v dobe  od   02.02.2016 do 07.03.2016, kde verejnos� bola 
oprávnená poda�  pripomienky k návrhu zmeny ÚPNO do 30 dní odo d�a oznámenia.  
Na   základe    oznámenia    o    prerokovaní   návrhu zmeny  ÚPN mesta Bardejov �. 34 zo   
d�a 01.02.2016, bol tento návrh  prerokovaný s dotknutými  obcami, dotknutým  
samosprávnym  krajom,  s  dotknutými  právnickými    osobami   a   dohodnutý   s  
dotknutými   orgánmi   štátnej   správy   s   termínom možnosti  pre vydanie stanoviska 
(vyjadrenia, doru�enia pripomienok) v lehote 30  dni odo d�a doru�enia oznámenia. Týmto 
dotknutým orgánom bolo oznámenie zaslané osobitne. Predstavenie návrhu ÚPN mesta 
Bardejov zmena �. 34 s odborným výkladom spracovate�a  sa uskuto�nilo  d�a 25.02.2016. 
Zmena záporného stanoviska SVP š.p bola riešená spracovaním hydrotechnického posúdenia 
zmeny zaplavovaného územia s následným novým stanoviskom SVP š.p. Košice zo d�a 
21.11.2016. 



3. Stanoviská a pripomienky k návrhu ÚPN mesta Bardejov zmena �. 34  boli obstarávate�om 
spracované a vyhodnotené v samostatnej tabu�kovej prílohe.  

4. Zapracovanie pripomienok do návrhu ÚPN mesta Bardejov zmena �. 34. 
5. Ku prerokovaniu strategického dokumentu „Územný plán mesta Bardejov zmena �. 34“ bolo 

od OÚ Bardejov – odboru starostlivosti o ŽP mestu Bardejov doru�ené rozhodnutie �.j. OÚ-
BJ-OSZP/2016/002530-0015-Cej zo d�a 23.05.2016, pod�a ktorého sa posudzovaný 
strategický dokument nebude posudzova� pod�a zákona �. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (�alej len „zákon“).  

6. Spracovanie návrhov dokumentov (uznesenia, VZN, ...) na schválenie návrhu ÚPN mesta 
Bardejov zmena �. 34   v  mestskom zastupite�stve v Bardejove. 

7. Proces obstarávania návrhu ÚPN mesta Bardejov zmena �. 34 bude ukon�ený jeho schválením 
v mestskom zastupite�stve (v súlade so stanoviskom Okresného úradu Prešov – odboru 
výstavby a bytovej politiky), zabezpe�ením spracovania jeho �istopisu, zabezpe�ením 
vyhlásenia jeho záväznej �asti, jeho uloženia a vyhotovenia registra�ného listu a jeho 
doru�enia na príslušné ministerstvo Slovenskej republiky. 

8. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie 
pod�a § 2a zákona �.50/1976 Zb.  bol Ing. Slavomír Kmecik  – držite� „Preukazu o odbornej 
spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie reg. �. 303“, ktorý bol vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR d�a 03.05.2012. 

Spracoval: 
Ing. Slavomír Kmecik, vedúci odd. ŽP MsÚ Bardejov a odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP 
a ÚPD, reg. �. 303. 



ÚPN Mesta Bardejov,  Zmeny a doplnky – zmena �. 34   
– Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

Spracoval : Ing. Slavomír Kmecik 
                   odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD. 

P.�. Ú�astník prerokovania návrhu ÚPN mesta Bardejov,  Zmeny a doplnky – zmena �. 34 
Stanovisko  a pripomienka ku návrhu ÚPN mesta Bardejov,  Zmeny a doplnky – zmena �. 34

Vyhodnotenie  stanoviska  
a pripomienky, s návrhom na 
rozhodnutie o stanovisku 
a pripomienke

1. Dotknuté orgány štátnej správy pre ÚPD: 
1.1 Okresný úrad  Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky 

K predloženej územnoplánovacej dokumentácii mame tieto pripomienky: 
Textová �as�: 
Na str. 2 je potrebné opravi� skratku pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, ktoré vydáva preukaz o odbornej spôsobilosti a registra�né �íslo. Správne má by� MDVRR SR. 
Kapitola 1.1  - Dôvody vypracovania zmien a doplnkov územného plánu mesta 
- Doplni� informáciu o predchádzajúcich zmenách a doplnkoch a o schválenom úplnom znení záväznej �asti. 
- Zárove� je potrebné doplni� informáciu o zmenách a doplnkoch, ktoré boli schválené po úplnom znení záväznej �asti 
územného plánu mesta. 
Kapitola 1.2 - Predmet a vymedzenie riešeného územia 
- Požadujeme zosúladi� pomenovanie riešených lokalít v celej textovej �asti s grafickou �as�ou a pokra�ova� v zaužívanom 
zna�ení lokalít písmenami malej abecedy. 
- V lokalite �. 1 ("a") doplni� aj zmenu plôch verejnej zelene na plochy športovej vybavenosti a verejných športovísk. Zárove�
je potrebné opravi� navrhované funk�né využitie, pretože ide o funk�né využitie pre obytné plochy s nízkopodlažnou zástavbou, 
nie o územie �istého bývania. Územie �istého bývania je regula�ným kódom prípustného stavebného využitia na tejto ploche. 
- V lokalite �. 2 ("b) upravi� popis zmeny, pretože pod�a grafickej �asti sa mení (nie dop��a) �as� plochy športovej vybavenosti 
a verejných športovísk na plochu funk�ne zmiešanú s polyfunk�nou zástavbou. 
Kapitola 2.1 - Širšie vz�ahy riešeného územia 
- Upravi� text tejto kapitoly pod�a pripomienok ku kap. 1.2. 
- Doplni� konkrétnejší popis, kde sa nachádzajú riešené lokality. 
Kapitola 2.2 - Priestorové usporiadanie a funk�né využitie územia 
- Doplni� regulatívy (regula�né kódy) pre všetky navrhované plochy. Zárove� je potrebné uvies�, ktoré regulatívy pre akú 
lokalitu platia. 
- Požadujeme prepracova� posledný odstavec. Regulatívy nemôžu by� smerné, ke�že su sú�as�ou záväznej �asti. 
- Riešená plocha lokality "a" sa nachádza na území, pre ktoré je pod�a záväznej �asti ÚPN mesta Bardejov, �lánok 15 ods. 1, 
potrebné vypracova� podrobnejšiu (zonálnu) dokumentáciu, preto požadujeme uvies�, �i je potrebné spracova� aj pre túto 
lokalitu územný plán zóny. 
- Zárove� Váš upozor�ujeme na regulatívy záväznej �asti ÚPN mesta Bardejov �lánok 12 ods. 7 siedma a ôsma odrážka, pod�a 
ktorého správca vodných tokov neodporú�a rozvoj lokalít situovaných v blízkosti vodného toku Kamenec. 
Grafická �as�: 
- Dopracova� náložku na výkres širších vz�ahov. 
- Ozna�i� v náložkách lokality. 

Pripomienka akceptovaná, 
opravené 
Pripomienka akceptovaná, 
opravené 
Pripomienka akceptovaná, 
doplnené 

Pripomienka akceptovaná, 
opravené  
Pripomienka akceptovaná, 
opravené

Pripomienka akceptovaná, 
opravené 

Pripomienka akceptovaná, 
upravené 
Pripomienka akceptovaná, 
upravené 
Pripomienka akceptovaná, 
upravené 
Pripomienka akceptovaná, 
upravené 
Pripomienka akceptovaná - 
riešené v návrhu úpravy záväznej 
�asti – �as� štvrtá, �l. 12 doplnením 
bodu 8 
Pripomienky  akceptované, 
upravené 
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- Doporu�ujeme uvies� do podkladových výkresov legendu aspo� pre tie plochy, ktorých sa zmena týka. Pripomienka akceptovaná, 
upravené 

1.2 Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o  životné prostredie   
Na základe oboznámenia sa s návrhom riešenia zmien a doplnkov ÚPN mesta Bardejov a vychádzajúc zo stanoviska ŠOP SR, 
RCOP Prešov (�. 599/2016 z 11.04.2016) z h�adiska záujmov ochrany prírody a krajiny, k navrhovanej zmene �. 34 ÚPN mesta 
Bardejov okresný úrad nemá pripomienky. 

Berie sa na vedomie

1.3 Krajský pamiatkový úrad v Prešove 
S predloženým návrhom  „Návrh zmeny ÚP M Bardejov – zmena �. 34“ Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí bez 
pripomienok

Berie sa na vedomie 

1.4 Okresné  riadite�stvo H a ZZ,  Bardejov  
Okresné riadite�stvo Hasi�ského a záchranného zboru v Bardejove ako dotknutý orgán pod�a § 22 ods. 5 zákona �. 50/1976 Z.z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po preštudovaní návrhu "Návrh 
zmeny ÚP M Bardejov - zmena �. 34" a z h�adiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky k predmetnému návrhu. 

   

Berie sa na vedomie

1.5 Okresný úrad, odbor CO a krízového riadenia Bardejov 
V zmysle § 140 a ods.l písm. a) Zákona �. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zakon) v znení 
neskorších predpisov § 6 ods.l, písm. g) a §14 ods.2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky �.42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane obyvate�stva v znenÍ neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky �.532/2006 Z.z. o 
podrobnostiach na zabezpe�enie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 
Okresný úrad Bardejov vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii -ÚPN M Bardejov, zmena �. 34, nako�ko je v 
dokumentácii zahrnutý záujem civilnej ochrany, Okresný úrad Bardejov nemá žiadne pripomienky. Berie sa na vedomie  
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie 

ŠSOH – Z h�adiska záujmov odpadového hospodárstva k Návrhu zmeny ÚP M Bardejov – zmena �. 34 nemáme pripomienky. Berie sa na vedomie
1.6 

OPaK - (SEA) – Navrhovaný strategický dokument „Územný plán mesta Bardejov, zmeny a doplnky, zmena �. 34“, uvedený 
v predloženom oznámení sa nebude posudzova� pod�a zákona EIA v platnom znení. Pre uvedenú �innos� je preto možné 
požiada� o povolenie pod�a osobitných predpisov. 

Berie sa na vedomie 

1.7  Okresný úrad Bardejov, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  
K dopravnému riešeniu nemáme pripomienky. 
Pri realizácii predložených zámerov treba dodrža� zákon �. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorškh 
predpisov, v nadväznosti na vyhlášku �. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN (73 6110, 73 6102, 73 6056, 01 8020). Jednotlivé 
stupne projektovej dokumentácie je potrebné odsúhlasi� s príslušným správnym orgánom pre miestne a ú�elové komunikácie 
(Mestský úrad v Bardejove, odd. PC) a OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Bardejove. 

  
Berie sa na vedomie 

Akceptuje sa – bude riešená 
v �alších stup�och  

1.8 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov 
Žiadosti Mesta Bardejov, Radni�ne Námestie 16,085 01 Bardejov, ICO: 00321 842,  sa vyhovuje a s návrhom Územného pánu 
mesta Bardejov, Zmeny a doplnky, zmena �. 34 sa súhlasí. Berie sa na vedomie 

1.9 Správa nehnute�ného majetku a výstavby MO SR, Košice - nevyjadril sa Berie sa na vedomie 
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1.10 Obvodný pozemkový úrad Bardejov - nevyjadril sa Berie sa na vedomie
1.11 Obvodný lesný úrad v Bardejove  -  nevyjadril sa Berie sa na vedomie
 1.12 Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov -  nevyjadril sa, pretože nedochádza k novým záberom PPF Berie sa na vedomie  

  

2. Dotknuté právnické osoby 
2.1  Slovenský plynárenský priemysel a.s. Košice 

1.  V prílohe zasielame trasovanie existujúcich plynárenských zariadení v záujmovej oblasti mesta Bardejov. 
2.  Požadujeme v návrhu zmien a doplnkov �.34 územného plánu mesta Bardejov , ako aj �alších stup�och projektovej 
dokumentácie týkajúcich sa umiestnenia stavieb v záujmových lokalitách, dodrža� v zmysle zákona 251/2012 Z.z. ochrane a 
bezpe�nostnée pásma od existujúcich plynárenských zariadení.  
3.  Zakreslenie všetkých existujúcich plynárenských zariadení (plynovodov, prípojok, RS, DRS, zariadení katódovej  ochrany, 
elektrických káblov atd.) pre potreby územného plánu, ako aj �alších stup�och projektovej dokumentácie, je povinný si 
spracovate� vyžiada� na SPP distribúcia, a.s. Bratislava, pracovisko Košice , ulica Pavlovova Rozvojová 6 - pán Uhrín a p. 
Varga. 
Ide o orienta�ne znázornenie plynárenských zariadení, ktoré má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytý�enie 
plynárenských zariadení pre ú�ely presného umiestnenia alebo realizácie stavby alebo výkonu iných �inností. 
4.  Pre presné vytý�enie plynárenských zariadení do Územného plánu, môžete požiada� na kontaktných údajov pre vyty�ovanie, 
ktoré sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk
5.  Plánovane pripojenie na existujúce plynárenské zariadenie a následne rozšírenie plynárenského zariadenia v záujmových 
lokalitách, bude riešené na základe podanej žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribu�nej sieti budúceho 
odberate�a plynu, resp. podaním žiadosti o vydanie technických podmienok rozšírenia distribu�nej siete. Žiadosti a pokyny pre 
žiadate�ov sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk
6.  Postup a podmienky budúceho pripájania odberate�ov, priemyselných alebo obytných zón na distribu�nú sie� SPP- 
distribúcia, a.s., sa nachádzajú v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovate�a distribu�nej siete. 
7.  Preložky existujúcich plynárenských zariadení v prevádzke SPP- distribúcia, a.s. su možne. Náklady na preložky pod�a 
Zákona NR SR �.251/20 12 Z.z. je povinný uhradi� ten, kto ich vyvolal. 

   

Berie sa na vedomie 
Akceptuje sa  

Berie sa na vedomie 

Berie sa na vedomie 

Berie sa na vedomie 

Berie sa na vedomie 

Berie sa na vedomie 

2.2 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Košice 
Upozor�ujeme Vás, že bol ukon�ený projekt: "Mapy povod�ového ohrozenia a mapy povod�ového rizika vodných tokov 
Slovenska", v rámci ktorého su pre geografické oblasti s výskytom potenciálne významného povod�ového rizika spracované 
mapy povod�ového ohrozenia (MPO) a mapa povod�ového rizika (MPR). Medzi tieto geografické oblasti bolo zaradené aj 
mesto Bardejov, v prípade ZaD �. 34 úsek vodného toku Top�a v rkm 101,200 106,500 a vodného toku Kamenec v úseku rkm 
0,000 - 3,900. výstupy vyššie uvedeného projektu boli mestu odovzdané koncom minulého roka. 
Mesto po obdržaní MPO má zabezpe�i� vyzna�enie všetkých záplavových �iar do územného plánu obce alebo územného plánu 
zóny a využíva� v �innosti stavebného úradu v zmysle § 6 odst. 10 zákona �. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povod�ami v znení 
neskorších predpisov. 

Berie sa na vedomie 

Akceptuje sa – bude riešená 
v �alších stup�och 

Dohodnuté na pracovnom stretnutí 
štatutárov SVP a mesta Bardejov 



ÚPN Mesta Bardejov,  Zmeny a doplnky – zmena �. 34   
– Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

Spracoval : Ing. Slavomír Kmecik 
                   odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD. 

Do doby ur�enia rozsahu inunda�ného územia, ktorý bude následným krokom využitia výsledkov projektu, MPO slúži ako 
podklad pre posudzovanie návrhov umiestnenia stavieb, prípadne povolení �innosti v záplavovom území. 
Pri návrhu ZaD �. 34 ÚPN mesta Bardejov požadujeme rešpektova� priebeh záplavovej �iary pre prietok QIOO ro�nej ve�kej 
vody toku Top�a a toku Kamenec a rešpektova� obmedzenia využitia územia v zmysle § 20 zákona �. 7/2010 Z.z. o ochrane 
pred povod�ami v znení neskorších predpisov. 
Lokalita �.l - územie �istého bývania (B�) a zmiešané územie s polyfunk�nou zástavbou v blízkosti pravého brehu vodného toku 
Kamenec a lokalita �.2 - doplnenie vybavenosti a verejných športovísk o polyfunk�nú výstavbu v blízkosti �avého brehu 
vodného toku Top�a sa nachádzajú v záplavovom území vodného toku Top�a a toku Kamenec preto s výstavbou v týchto 
lokalitách z h�adiska protipovod�ovej ochrany nemôžeme súhlasi�. 
Prehodnotené stanovisko zo d�a 21.11.2016 
Zmena územného plánu v predmetných lokalitách bude možná za dodržania nasledovných podmienok : 
- Zabezpe�i� ochranu územia uvažovaného pre zmenu funk�ného využitia na návrhový prietok Q100, s dodržaním v posudku 

vypo�ítaných hladín Q100 s bezpe�nostným prevýšením. Návrh technických opatrení na ochranu pred povod�ami by mal 
by� sú�as�ou návrhu zmien ÚPN aj s rešpektovaním územno-priestorových nárokov na ich realizáciu. 

- Pri akýchko�vek aktivitách vykonávaných v predmetných lokalitách požadujeme zachova� manipula�ný priestor min. 10 m 
od brehovej �iary toku Kamenec a toku Top�a, pre potreby správcu toku, �o vyplýva z § 49 ods.2 zákona �. 364/2004 Z.z. 
o vodách v znení neskorších predpisov, ako aj z výh�adového zámeru správcu toku realizova� �alšiu etapu protipovod�ovej 
ochrany mesta Bardejov. 

- Pri terénnych úpravách na pravom brehu Kamenca je potrebné o. i.  rešpektova�  našou organizáciou pripravovanú stavbu : 
„Bardejov – Dlhá Lúka – úprava potoka Kamenec“, na ktorú je v sú�asnosti spracovaná dokumentácia pre územné 
rozhodnutie. 

d�a 9.12.2016 – v roku 2017 sa 
bude realizova� aktualizácia ÚPN 
M Bardejov, ktorá túto oblas� bude 
rieši�

Akceptuje sa – návrh požadované 
územno-priestorové nároky 
rešpektuje 
Akceptuje sa – návrh ponecháva 
územnú rezervu pre protipovod�ové 
opatrenia 

Akceptuje sa – návrh ponecháva 
územnú rezervu pre protipovod�ové 
opatrenia 

2.3 VVS a.s. Košice 
Po oboznámení sa s Návrhom zmien ÚPN mesta Bardejov - zmenou c. 34/2015 dávame nasledovné stanovisko: 
1. K navrhovaným zmenám funk�ného využitia územia nemáme zásadné pripomienky. 
2. Pri návrhu budúcej zástavby na lokalita. �.l  je však potrebné uvažova� s ochranným pásmom pre verejnú kanalizáciu, ktorej 
trasa je vedená cez predmetnú parcelu pozd�ž hlavnej cesty. Poznamenávame, že v blízkosti lok. �.2 nie je vedená trasa 
vodovodu a kanalizácie, preto môže vzniknú� problém s napojením na odber pitnej vody a na verejnú kanalizáciu. 
3. Pri projektovej príprave a pri realizácii jednotlivých investi�ných zámerov žiadame rešpektova� naše vybudované 
vodohospodárske zariadenia a dodrža� ich ochranné pásma v zmysle zák. c. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
kanalizáciách. 
4. Pri spracovaní �alších stup�ov UPD je potrebné spôsob a miesto napojenia  nových lokalít na naše jestvujúce siete je 
potrebné odkonzu1tova� a odsúhlasi� s prevádzkovate�om VVS, a.s. závod Bardejov. 
Toto stanovisko je vydané pre potreby schválenia Zmeny �. 34/2015 ÚPN mesta Bardejov a nenahrádza vyjadrenie k 
technickému riešeniu na úrovni PD. �alšie stupne územnoplánovacej dokumentácie ako aj spracovanú projektovú 
dokumentáciu žiadame predloži� k nám na vyjadrenie. 

Berie sa na vedomie 

Akceptuje sa  

Akceptuje sa  

Akceptuje sa  

Berie sa na vedomie 

2.4 VsD a.s. Košice  -   
K predloženému návrhu zmeny c.34 UPN M Bardejov nemáme záväzné pripomienky. 



ÚPN Mesta Bardejov,  Zmeny a doplnky – zmena �. 34   
– Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku  a pripomienke  

Spracoval : Ing. Slavomír Kmecik 
                   odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD. 

Trasy našich podzemných vedení su orienta�né zakreslené v priloženej situácii. Upozor�ujeme, že podzemné elektrické vedenia 
su v zmysle §43 zákona 251/2012 Z.z. chranené ochranným pásmom. Ustanovenia zákona požadujeme dodrža�. 
Prípadné preložky elektrických zariadení požadujeme rieši� v zmysle aktuálne platnej legislatívy. 

Berie sa na vedomie 

2.5 Towercom  a.s. Bratislava -  nevyjadril sa Berie sa na vedomie
2.6 Slovak Telecom a.s. Bratislava, pracovisko Košice -  nevyjadril sa Berie sa na vedomie
2.7 Orange Slovensko a.s. TD – IM Košice -  nevyjadril sa Berie sa na vedomie
2.8 T – Mobil Slovensko a.s. Bratislava -  nevyjadril sa Berie sa na vedomie

3. Prešovský samosprávny kraj
3.1 Úrad PSK, Odbor RR, ÚP a ŽP 

Pod�a ÚPN VÚC Prešovského kraja je pri zmene �. 34 v danej lokalite potrebné rezervova� koridor pre navrhovanú železni�nú 
tra� v úseku Bardejov – Zborov - Vyšný Orlík – Svidník – Duplín – Stropkov – Lomné - Turany nad Ondavou – Strážske. 
Zárove� požadujeme uvedenú železni�nú tra� zapracova� do grafickej �asti pod�a ÚPN VÚC Prešovského kraja.  
Západne od riešenej lokality �. 1 je pod�a VÚC potrebné rešpektova� koridor na preložku štátnej cesty II/545. 

Akceptuje sa  
železni�ná tra� je zapracovaná 
v graf. �asti;  
navrhovaná zmena je v súlade 
dokumentáciou pre preložku štátnej 
cesty I/77 ( nie cesty II/545 )

4.  Verejnos�  - nevyjadrila sa 



Uznesenie 
�íslo : .../2017   

mestského zastupite�stva 
zo d�a ...2017  

k návrhu zmeny  
Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) 

a Všeobecne záväzného nariadenia �. ......../2017, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná �as�  

ÚPN M Bardejov zmena �.34 

Mestské  zastupite�stvo  Bardejov 

A.  berie na vedomie 
       A.1.   Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove  �. j.  
                 OU-PO-OVBP1-2017/10610/19575 zo d�a  27.2.2017  pod�a § 25 zákona �. 50/1976   
                 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení   
                 neskorších  predpisov 
       A.2.   Správu o postupe obstarávania a o prerokovaní územného plánu mesta, zmenu �.34

B.   schva�uje 
       B.1   Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu �.34  
       B.2  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as�   
                Územného plánu Mesta Bardejov, zmena �.34 s ú�innos�ou 15-ym d�om od  
                vyvesenia            
       B.3   Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M  
                Bardejov, zmenu �.34 

C.   žiada 
1. Primátora mesta prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v sú�innosti s odborne 

spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD pod�a § 2a stavebného zákona  
-    zverejni� záväzné �asti ÚPN M Bardejov zmena �.34  vyvesením na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní 
-     zabezpe�i� spracovanie �istopisu ÚPN M Bardejov, zmena �.34 a zaslanie jednej sady 
Okresnému úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky  
-    zabezpe�i� ozna�enie textovej �asti ÚPN M Bardejov, zmena �.34,  hlavných výkresov 
a záväznej  �asti schva�ovacou doložkou, ktorá bude obsahova� ozna�enie schva�ovacieho 
orgánu, �íslo uznesenia s dátumom schválenia a odtla�kom pe�iatky, menom oprávnenej osoby 
s jej podpisom 
-     spracova� registra�ný list ÚPN M Bardejov, zmena �.34  a spolu s kópiou uznesenia 
o schválení ho doru�i� na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky.  

        

       MUDr. HANUŠ�AK Boris 
                primátor mesta  
  



  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov
�íslo    /2017  zo d�a  ....2017 

 ktorým sa vyhlasuje záväzná �as�  
Územného plánu Mesta Bardejov zmena �.34  

          Mestské zastupite�stvo Bardejov vydáva pod�a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR �. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 odseku  3  zákona �íslo 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov :  

�lánok  1 
Základné ustanovenie 

/1/     Vyhlasuje sa záväzná �as� Územného plánu Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmena �. 34 
/2/   Záväzná �as� ÚPN M Bardejov, zmena �. 34 je uvedená v prílohe, ktorá je neoddelite�nou 
sú�as�ou tohoto VZN 

�lánok 2 
Uloženie Záväznej �asti  zmeny ÚPN M Bardejov 

Dokumentácia schváleného Územného plánu Mesta Bardejov zmena �.34  je uložená a možno do 
nej nahliadnu�  
a) na  Meste Bardejov, 
b) na Stavebnom úrade Mesta Bardejov 
c) na Okresnom úrade v Prešove – odbore výstavby a bytovej politiky..  

�lánok 3 
Závere�né ustanovenia 

VZN schválené Mestským zastupite�stvom v Bardejove uznesením �. ..../2017 d�a ....2017 
VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené d�a  ....2017 
VZN je platné d�om vyvesenia na úradnej tabuli, teda d�om  .....2017 
VZN nadobúda ú�innos� 15-ym d�om od vyvesenia, teda  d�a  .....2017 

                                                                      MUDr. Boris Hanuš�ak 
                                                                   primátor mesta 



  

Príloha �. 1 : 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov �. .../2017 zo d�a ....2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as�
Územného plánu Mesta Bardejov, zmena �. 34 .

Zmenami a doplnkami �ís. 34 sa mení grafická �as� a mení sa písomná �as� platnej 
záväznej �asti územného plánu mesta Bardejov schválenej Mestským zastupite�stvom v Bardejove 
d�a 13.9.2007, �. uznesenia: 104/2007  a úplné znenie Záväznej �asti ÚPN M Bardejov vyhlásené 
VZN �. 154/2015 schválené MsZ Bardejov d�a 25.6.2015 uznesením �.48 /2015 takto : 
� a s �   š t v r t á C h r á n e n é   ú z e m i a   a   o c h r a n n é   p á s m a
�lánok 12 
dop��a sa nasledujúci bod 
(8) Podmienkou za�atia výstavby v územiach ohrozovaných záplavami je realizácia 
protipovod�ovej ochrany proti Q100 ro�nej vode.  

. 

                                                               MUDr. Boris Hanuš�ak 
                                                                                                      primátor mesta 






