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A.1.   

Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Označenie: Mesto Prešov 

 

2. Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov 

 

3. Meno a priezvisko, kontakt na oprávneného zástupcu obstarávateľa a osoby, od 

ktorej možno dostať informácie k strategickej dokumentácii a miesto na konzultácie: 
 

Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja  

Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 

odbor strategického rozvoja  

tel.: 051/3100161 

e-mail: magdalena.artimova@presov.sk 

  

a 

 

RNDr. Ivana Malinovská, PhD, odborná referentka 

Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 

odbor strategického rozvoja, oddelenie riadenia projektov  

tel.: 051/3100161 

e-mail: ivana.malinovska@presov.sk 

 

 

 

 

A.2.  

Základné údaje o spracovateľovi správy o hodnotení 
 

Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja,  

Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov  

a 

RNDr. Ivana Malinovská, PhD.  
odborná referentka oddelenia riadenia projektov na odbore strategického rozvoja,  

Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 

 

(kontakty sú uvedené v A.1.) 
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B.1.  

Úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu „Program rozvoja 

mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025“ 

  
Úplnosť správy o hodnotení  rámcovo predurčuje príloha č.4 k zákonu č. 24/2006 Z.z.  o hodnotení vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá taxatívne určuje obsah a štruktúru správy o hodnotení 

územnoplánovacej dokumentácie. 
Spracovateľ posudku v tejto kapitole hodnotí predovšetkým skutočnosť, či správa o hodnotení obsahuje všetky informácie 

predpísané v prílohe zákona, nadväzujúce na obsah a štruktúru správy o hodnotení, prípadne formálne a vecné nedostatky 

v správe o hodnotení. 

 

     Okrem základných údajov o obstarávateľovi (v kapitole I.) správa o hodnotení v kapitole 

II. Základné údaje o strategickom dokumente uvádza o.i. dotknuté obce, dotknuté orgány 

a schvaľujúci orgán a obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným 

strategickým dokumentom; strategický dokument pre plánované obdobie definuje vízie a ciele 

v rámci vyšpecifikovaných rozvojových oblastí – v doprave, ekonomickom rozvoji mesta, 

výchove a vzdelávaní, sociálnej starostlivosti, životnom prostredí, kultúre, športe a cestovnom 

ruchu; bezpečnosti a efektívnom spravovaní. 

     V kapitole III. správa o hodnotení podáva základné údaje o súčasnom stave životného 

prostredia dotknutého územia. V podkapitole III.1. podáva vyčerpávajúce informácie o 

súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia (s predpokladom jeho pravdepodobného 

vývoja, ak sa strategický dokument nebude realizovať) – podkapitola sa predovšetkým venuje 

stavu kvality ovzdušia, nakladaniu s komunálnym odpadom, čistote povrchových 

a podzemných vôd, pôdam a definuje 4 regióny kvality životného prostredia, zároveň ich aj 

primerane charakterizuje. 

V podkap. III.2. podáva informácie vo vzťahu k environmentálne dôležitým územiam – 

chráneným územiam a mokradiam. 

V podkap. III.3. charakterizuje životné prostredie vrátane zdravia v oblastiach, ktoré 

pravdepodobne budú významne ovplyvnené. Okrem negatívnych charakteristík viažucich sa 

k čistote ovzdušia, za prínos je považovaný budúci vzťah k udržiavanej a etapovito budovanej 

kostre územného systému ekologickej stability. 

Kap. III.4. identifikuje environmentálne problémy vátane zdravotných problémov, ktoré sú 

relevantné z hľadiska strategického dokumentu; plánované aktivity zameriava do oblastí 

budovania manažmentu riadenia životného prostredia, výstavby, mestskej dopravy a 

plánovania. Výsledkom implementácie strategického dokumentu sú činnosti predovšetkým 

zamerané na zeleň, elimináciu prašnosti, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie, 

zlepšovanie triedenia odpadu a jeho využívanie, rekultivácie a sanácie plôch 

s environmentálnou záťažou a tzv. hnedých plôch a ich využitie, adaptovania sa na zmeny 

klímy a zvyšovanie environmentálneho povedomia. 

Podkap. III.5.sa venuje environmentálnym aspektom zisteným na medzinárodnej a národnej 

úrovni (relevantným z hľadiska strategického dokumentu) a zohľadneniu týchto dokumentov 

počas prípravy strategického dokumentu. Správa pri určovaní cieľov a priorít v rámci 

programových oblastí PRM Prešov 2015 – 2020 uvádza relevantné medzinárodné, národné a 

regionálne dokumenty, ktoré primerane zohľadňuje a rešpektuje v podpore záujmov 

starostlivosti o životné prostredie alebo podpore uplatňovania trvalo udržateľného rozvoja.  

     V kapitole IV. správa potenciálne identifikuje pravdepodobne významné environmentálne 

vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie v parciálnych programových oblastiach. Pre 

všeobecný charakter dokumentu v jeho parciálnych častiach nie je v súčasnosti možné 

jednoznačne špecifikovať riziká súvisiace s ich realizáciou a identifikovať kategórie vplyvov. 
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Každá navrhovaná činnosť definovaná v Programe rovoja mesta Prešov, ktorá bude 

realizovaná v sledovanom období, sa bude posudzovať v súlade so zákonom o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie. . 

     V kapitole V. správa navrhuje možné opatrenia zamerané na odvrátenie, zníženie alebo 

zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane 

zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu v oblastiach zlepšenia 

kvality ovzdušia, vody a v oblasti nepriaznivých dopadov zmeny klímy. 

     V kapitole VI., ktorá je obvykle venovaná porovnaniu alternatív (variantov) je 

zdôvodnené nevariatné riešenie problematiky strategického dokumentu. 

     Kapitola VII. sa zaoberá návrhom monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane 

vplyvov na zdravie prostredníctvom systému indikátorov výsledkov v programovej oblasti 

životného prostredia. 

     Kapitola VIII. konštatuje, že strategický dokument si nevyžaduje cezhraničné 

posudzovanie a že pri realizácii vybraných aktivít a projektov nie sú predpokladané priame 

cezhraničné environmentálne vplyvy.   
     Kapitola IX. obsahuje netechnické zhrnutie poskytnutých informácií.  

     V kapitole X. správa primerane podáva informáciu o ekonomickej náročnosti. Na 

financovanie plánovaných aktivít PRM Prešov plánuje mesto Prešov využívať vlastné zdroje, 

cudzie návratné zdroje a cudzie nenávratné zdroje. 

     Kapitola XI. uvádza zoznam riešiteľov, podieľajúcich sa na vypracovaní správy 

o hodnotení a kapitola XII. potvrdenie správnosti a úplnosti údajov, obsiahnutých v správe 

o hodnotení.  

 

 

B.1.1.   

Formálne (nepodstatné) a vecné nedostatky v správe o hodnotení 
 

● V podkapitole III.2. na str.12 správa o hodnotení medzi chránené územia zaraďuje aj 

mokrade. Ak uvádzané mokrade neboli vyhlásené podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

v jednej z kategórií chránených území, alebo za chránené územie podľa osobitných predpisov, 

nepatria medzi chránené územia. Mokrade sú však natoľko významným prvkom v krajine 

(vzhľadom na ich ekologické funkcie), že je potrebné ich chrániť aj v území s prvým stupňom 

ochrany, v ktorom sa vymenované mokrade vyskytujú ako významné prvky krajiny a zároveň 

ako biotopy chránených druhov. 

Pripomienka je však vzhľadom k povahe strategického dokumentu nepodstatná a formálneho 

charakteru.  

 

● V podkapitole III.2. (alebo v podkapitole III.3.) absentuje informácia o prírodných 

biotopoch európskeho a národného významu na území mesta Prešov (k ich ochrane sa 

vzťahuje § 6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov).   

 Na území mesta Prešov sa nachádzajú napríklad brehové porasty - Ls1.1. Vŕbovo-topoľové 

nížinné lužné lesy, 91E0⃰ - prioritný biotop európskeho významu (miestami lemujú Torysu 

a sútok s Delňou); Ls1.3. Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, 91E0⃰ - prioritný biotop 

európskeho významu (lemujú toky Sekčov - redukovane, Delňu, menšie prítoky Sekčova 

a Torysy), niektoré vodné biotopy národného významu (v prostredí mokradí), niektoré 

nelesné brehové porasty európskeho a národného významu, niektoré typy lúk a pasienkov 

európskeho i národného významu a niektoré lesné spoločenstvá európskeho a národného 

významu. 
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Pripomienka je vzhľadom na možné prieniky záujmov závažná, vzhľadom k povahe 

strategického dokumentu (bez deklarovania konkrétnych plánov) v tomto štádiu nepodstatná.  
Poznámka: Informácie k biotopom európskeho a národného významu sú k dispozícii v odbornej organizácii ochrany prírody 

– Regionálnom centre ochrany prírody (RCOP) v Prešove. 

 

● V podkapitole III.3. je o.i. prezentovaný územný systém ekologickej stability, t.z. reálne 

prvky nadregionálneho a regionálneho významu v riešenom území. Absentuje aspoň rámcová 

zmienka o dôležitosti územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni, ktorý 

definuje kostru ekologickej stability vo všetkých hodnotových úrovniach (nadregionálna, 

regionálna a miestna úroveň). Aktuálny dokument miestneho ÚSES mesta Prešov nebol 

vypracovaný (reálne prvky miestneho ÚSES v dotknutom území existujú), je však všeobecne 

pre územie akéhokoľvek sídla z hľadiska životného prostredia podstatný. 

Pripomienka je však vzhľadom k povahe strategického dokumentu nepodstatná a formálneho 

charakteru. 

 

 

B.1.2.  

Záver k hodnoteniu úplnosti správy o hodnotení strategického dokumentu 

 

Správa o hodnotení vplyvu strategického dokumentu „Program rozvoja mesta Prešov 

na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025“ na životné prostredie, vypracovaná 

podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahuje všetky náležitosti a štrukturálne je 

zoradená tak, ako ich predpisuje príloha č. 4 k zákonu: „Obsah a štruktúra správy 

o hodnotení strategického dokumentu“. 

Podané informácie a hodnotenia sú vyčerpávajúce a dostatočné. Nedostatky 

a absentujúce informácie uvedené vyššie (v B.1.1.) vzhľadom k povahe strategického 

dokumentu sú formálneho charakteru, v tomto štádiu bez podstatného vplyvu na 

predmet riešenia ako celku.   

 

 

 

 

 

B.2.     

Stanoviská podľa § 12 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Podľa § 12 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov dotknté orgány a iné doručili v stanovenej lehote stanoviská príslušnému orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, námestie mieru 2, Prešov). Stanoviská doručilo 6 subjektov, z nich 5 stanovísk je bez 

pripomienok, 1 stanovisko s odporúčaním (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove). Dotknuté obce sa 

nevyjadrili.  

Poznámka: V prehľade stanovísk (nižšie) ich pôvodný text môže byť zhutnený a skrátený, bez straty závažnosti. 

Pod pojmom „vyhodnotenie stanoviska“ je vyjadrené vyhodnotenie zo strany spracovateľa odborného posudku. 

Legenda: S-01 (až S-xx) = stanovisko s číselným poradím.. 

 

S-01 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

         prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2,  

         081 92 Prešov, č.OU-PO-0SZP3-2015/047940/02 zo 16.novembra 2015. 

Stanovisko k správe o hodnotení (výňatok): 
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(Ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia) .... v zmysle § 26 

ods.3 písm.r) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov dávame 

nasledujúce stanovisko: 

K predmetnému návrhu nemáme pripomienky. 

Vyhodnotenie stanoviska: Bez pripomienok, zobraté na vedomie. 
 

S-02 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov, 

         č. 15/2015/001895/Šte z 18.novembra 2015. 

Vyjadrenie k správe o hodnotení (výňatok): 

RVPS berie na vedomie Správu o hodnotení strategického dokumentu.Porgram rozvoja mesta 

Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. 

Vyhodnotenie stanoviska: Bez pripomienok, zobraté na vedomie. 

 

S-03 Dopravný úrad/Transport authority, 

         č. 19386/2015/ROP-002/39835 z 18.novembra 2015. 

Stanovisko k správe o hodnotení (výňatok): 

Dopravný úrad ako dotknutý úrad štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. § 

28 ods.3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá k predloženej správe o hodnotení 

pripomienky. 

Vyhodnotenie stanoviska: Bez pripomienok, zobraté na vedomie. 

 

S-04 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 

         080 01  Prešov, č.2015/03060-02/B.14 z 20.novembra 2015.  

Stanovisko k správe o hodnotení (výňatok): 

Z pohľadu orgánu verejného zdravotníctva odporúčame prioritne riešiť automobilovú dopravu 

v meste a to dobudovaním cestných obchvatov a vylúčením nákladnej dopravy z obytných 

častí mesta (najmä zo sídlísk), aby sa znížilo zaaťaženie obyvateľov mesta hlukom, smogom 

a vibráciami. 

Uvedenú správu o hodnotení strategického dokumentu ...... odporúčame schváliť. 

 Vyhodnotenie stanoviska: Bez pripomienok, zobraté na vedomie, odporúčanie 

zakomponovať do návrhu Záverečného stanoviska (v prílohe) v kap. 6.3. Odporúčania 

na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu. 

 

S-05 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany  

         prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2,  

         081 92 Prešov, č. OU-PO-0SZP3-2015/047945-02 z 20.novembra 2015. 

Stanovisko k správe o hodnotení (výňatok): 

.... príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm.c) zákona č.364/2004 

Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. dáva podľa § 12 ods.1 zákona č.24/2006 

Z.z. stanovisko: 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k správe o hodnotení nemáme pripomienky. 

Vyhodnotenie stanoviska: Bez pripomienok, zobraté na vedomie. 

 

S-06 Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov,  

         č.KRUPO-2015/16240-8/85202/Onf z 27.novembra 2015. 

Záväzné stanovisko (výňatok): 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 30 ods.4 pamiatkového zákona po preštudovaní 

Správy o hodnotení strategického dokumentu Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 

2020 s výhľadom do roku 2025 z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, archeologických 
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nálezov a archeologických nálezísk súhlasí s predloženou správou o hodnotení strategickho 

dokumentu bez pripomienok, keďže predložená správa o hodnotení .... zohľadňuje ochranu 

pamiatkového fondu. 

Vyhodnotenie stanoviska: Bez pripomienok, zobraté na vedomie. 

 

 ● Stanovisko spracovateľa odborného posudku k diskusným témam z verejného 

prerokovania strategického dokumentu, uskutočneného 22.októbra 2015: 

     Klasicky ponímanej oblasti životného prostredia (bez nadstavbovej „sociosféry“) sa zo 7 

pripomienok dotýka len pripomienka č.6 (Ing.arch. Viktor Tkáčik) - o.i. „vo vízii je potrebné 

prepojiť dopravne, pešími koridormi a pod. Sekčov s centrom mesta“. 

     Spracovateľ posudku súhlasí s týmto názorom, je ale potrebné citlivo narábať so zatiaľ 

voľným priestorom medzi „starým mestom“ a sídliskom Sekčov, resp. Ľuboticami  (napríklad 

vytvoriť možnosti relaxácie a oddychu s využitím a ochranou existujúcich prírodných prvkov 

- mokradí, trstinových porastov, zostatkov prírodnej kulisy stromovej vegetácie naviazanej na 

mokrade, solitéry vŕb v miestne nazývaných „bombových jamách“ – pamiatke po 

bombardovaní Prešova v 2.svetovej vojne, súčasne účinne eliminovať rozširovanie inváznych 

druhov rastlín). 

     Ostatných 6 pripomienok sa dotýka konkrétne alebo všeobecne oblastí výchovy 

a vzdelávania, kultúry, sociálnej sféry,  športu a cestovného ruchu, nie základným zložkám 

a prvkom životného prostredia, preto tu nie sú hodnotené. 

 

 

 

 

B.3.    

Úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu 

na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia 
 
Úplnosťou zistenia vplyvov strategického dokumentu (kladných alebo záporných, prípadne indiferentných) sa deklaruje, či 

v správe o hodnotení neboli opomenuté niektoré skutočnosti, závažne ovplyvňujúce životné prostredie.  

 

     Predložený strategický dokument Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 

s výhľadom do roku 2025 sa týka 8 programových oblastí: ekonomického rozvoja, dopravy, 

životného prostredia, bezpečnosti, sociálnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania, kultúry, 

športu a cestovného ruchu a efektívneho spravovania. Každá z týchto programových oblastí 

má stanovené ciele s predpokladaným vplyvom na životné prostredie. 

     V programovej oblasti ekonomického rozvoja cieľom je vytvoriť podmienky pre tvorbu 

nových pracovných miest; vplyvy na životné prostredie sú neznáme (v sociosfére, t.z. 

v nadstavbovej sfére životného prostredia sú vplyvy jednoznačne pozitívne). 

     V programovej oblasti dopravy jedným z dvoch cieľov je zvýšenie prejazdnosti, 

plynulosti a bezpečnosti dopravy, druhým cieľom je zvýšiť podiel nemotorovej dopravy, 

pričom v oboch podoblastiach sa očakávajú priame pozitívne vplyvy –  zníženie negatívnych 

vplyvov na životné prostredie a zdravie, kvalitatívne i kvantitatívne zníženie znečistenia 

ovzdušia, hlukom, smogom a vibráciami. 

     V programovej oblasti „životné prostredie“ je cieľom strategického dokumentu 

dosiahnuť skvalitnenie životného prostredia, pričom sa tiež očakávajú priame pozitívne 

vplyvy – zlepšené hodnoty ukazovateľov stavu zložiek životného prostredia, zvýšená kvantita 

zelene v zastavanom území, zvýšená separovanosť komunálneho odpadu, zníženie uhlíkovej 

stopy, zhodnocovanie bioodpadu, sanácia environmentálnych záťaží, rekultivácia 

a revitalizácia tzv. hnedých plôch. 
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     V programovej oblasti bezpečnosti je cieľom zvýšiť ochranu obyvateľov mesta a ich 

majetku s očakávanými pozitívnymi vplyvmi – na vybavenie mestskej polície, na 

monitorovanie mimoriadnych udalostí a na účinné predchádzanie negatívnym prejavom. 

     V programovej oblasti sociálnej starostlivosti sa cieľovo plánuje skvalitnenie 

a rozšírenie systému sociálnych služieb a sociálnej pomoci s dopadom na sociosféru a zdravie 

klientov pobytových a komunitných sociálnych služieb. 

     V programovej oblasti výchovy a vzdelávania správa o hodnotení a strategický 

dokument prezentujú dva základné ciele – skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v materských školách a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základnom 

vzdelávaní a záujmovo-umeleckom vzdelávaní; oba ciele budú mať priame pozitívne vplyvy 

v sociosfére životného prostredia a na zdravie detí. 

     V programovej oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu strategický dokument si 

stanovuje ciele skvalitnenia ponuky pre kultúrne a športové využitie obyvateľov 

i návštevníkov mesta, resp. z mesta Prešov vytvorenia východiskovej destinácie a zázemia 

služieb cestovného ruchu pre región Šariš, s priamymi pozitívnymi vplyvmi na sociosféru 

životného prostredia a na zdravie obyvateľov. 

     V programovej oblasti efektívneho spravovania je cieľom zvýšiť kvalitu spravovania 

v súvislosti s dosiahnutím vyššej dynamiky rozvoja územia; očakávajú sa priame pozitívne 

vplyvy – energetické zvýhodňovanie budov v správe mesta, resp. v správe organizácií 

v zriaďovateľkej pôsobnosti mesta a zvýšenie úrovne a kvality v oblasti manažmentu 

životného prostredia.  

 

     Predpokladané vplyvy činností v programových oblastiach strategického dokumentu: 

     Plnenie stanovených cieľov môže postupne pozitívne vplývať primárne i sekundárne, 

kumulatívne, synergicky a v závislosti od charakteru zdroja vplyvu i dlhodobo alebo relatívne 

trvalo, čo v predoženom rámcovom a všeobecne stavanom dokumente nie je možné 

konkretizovať. 

     V programovej oblasti Ekonomický rozvoj, v opatreniach 1.1. a 1.2. nie sú uvádzané 

činnosti, ktoré realizovaním strategického dokumentu priamo ovplyvnia životné prostredie. 

Vo vzťahu k činnostiam v ďalších programových oblastiach je možný predpoklad vplyvu 

v niektorých činnostiach z oblasti Ekonomický rozvoj, v etape etablovania strategického 

dokumentu sa konkrétne vplyvy nedajú identifikovať (ide o činnosti napr. v opatreniach 1.1. – 

vyhľadávanie investorov a plnenie ich potrieb v medziach možností mesta; presadzovanie 

národných opatrení na zvýšenie dopravnej dostupnosti mesta; plánovanie a príprava nových 

plôch pre lokalizáciu investícií; prípravu PPP projektov, v opatreniach 1.2. – prípravu nových 

plôch na pozemkoch mesta pre realizáciu potenciálnych investícií). 

     V programovej oblasti Doprava, v opatrení 2.1. pozitívne vplyvy na ŽP možno očakávať 

predovšetkým v činnostiach – technická a ekologická obnova vozidlového parku; zvyšovanie 

podielu elektromobility v MHD, v opatrení 2.2. pozitívne i možné negatívne plyvy počas 

realizácie – oprava, rekonštrukcia, budovanie dopravných ciest; rozšírenie trolejbusovej siete, 

v opatrení 2.3. pozitívne i negatívne vplyvy – revitalizácia existujúcich a budovanie nových 

parkovacích kapacít v obytných zónach; hromadné podzemné a povrchové parkoviská; 

výstavba parkovísk pri termináloch integrovaného dopravného systému, v opatrení 3.1. 

pozitívne vplyvy v činnostiach – oprava, rekonštrukcia a budpvanie cyklodopravných ciest; 

dobudovanie cyklodopravného vybavenia, v opatrení 3.3. pozitívne vplyvy v činnostiach – 

zvyšovanie komfortu pešej dopravy; rozširovanie zón s voľným pohybom osôb a osobitným 

režimom dopravnej obsluhy, opatrenie 3.2. je vo vzťahu k ovplyvňovaniu ŽP indiferentné. 

     V programovej oblasti Doprava dominujú predpokladané pozitívne vplyvy, negatívne 

vplyvy dočasného charakteru sa očakávajú počas realizácie niektorých konkrétnych opatrení 

(hluk, prašnosť, vibrácie, zmeny v miestnej doprave, ovplyvňovanie plynulosti dopravy a i.). 
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     V programovej oblasti Životné prostredie všetky opatrenia (4.1. – 4.8.) s obsiahnutými 

plánovanými činnosťami budú mať na životné prostredie jednoznačne pozitívne vplyvy. 

Negatívne vplyvy sú v podstate vylúčené. 

     V programovej oblasti Bezpečnosť v opatrení 5.1. možno očakávať pozitívne vplyvy 

v niektorých činnostiach – napr. zameraných na vybavenie a doplnenie vozového parku MsP 

vozidlami na alternatívny pohon. Ostatné plánované činnosti a zároveň činnosti v opatreniach 

5.2. a 5.3 sú voči klasicky ponímanému životnému prostrediu indiferentné, pozitívne vplyvy 

budú mať na sociosféru životného prostredia. 

     V programovej oblasti Sociálna starostlivosť všetky deklarované činnosti v opatreniach 

6.1. – 6.6. budú pozitívne vplývať na sociosféru životného prostredia. Vplyvy na zložky 

a prvky životného (prírodného) prostredia sa neočakávajú. 

     V programovej oblasti Výchova a vzdelávanie detí a mládeže vo vzťahu k životnému 

prostrediu budú dominantné pozitívne vplyvy a časovo obmedzené negatívne vplyvy pri 

činnostiach (hluk, prašnosť, vibrácie a pod.) v opatrení 7.1. – rekonštrukcia budov a areálov 

MŠ; vytváranie moderných detských a dopravných ihrísk v areáloch MŠ, v opatrení 8.1. – 

rekonštrukcia budov a areálov školských ihrísk a plôch na hranie v ZŠ. 

     Ostatné činnosti deklarované v opatreniach 7.1., 7.2. a 8.1., 8.2. sú vo vzťahu k životnému 

prostrediu indiferentné. 

     V programovej oblasti Kultúra, šport, cestovný ruch deklarované činnosti 

v opatreniach 9.1. – 9.4. a 10.1. – 10.3. sú voči životnému prostrediu z pohľadu vplyvu 

indiferentné, až na činnosti, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu pamiatkových objektov 

(opatrenie 9.2.), rekonštrukcia športovej infraštruktúry; vybudovanie siete cykloturistických 

trás, turistických chodníkov, tratí pre bežecké lyžovanie, bežeckých tratí; budovanie rôznych 

foriem športovej infraštruktúry (opatrenie 9.3.), rekonštruovanie a dobudovanie ihrísk 

v obytných súboroch (opatrenie 9.4.). V týchto vybraných činnostiach jednoznačne dominujú 

pozitívne vplyvy na životné prostredie (predovšetkým na jeho sociosféru) a na sído 

umiestnené v krajine, negatívne vplyvy sú časovo obmedzené a týkajú sa ovplyvňovania 

zložiek životného prostredia stavebnými zásahmi (hluk, vibrácie, prašnosť, dočasná strata 

pohody v blízkosti stavebných zásahov). 

 

 

 

 

B.3.1.  

Záver k úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického 

dokumentu na životné prostredie 
 

     Celkovo je možné konštatovať, že vplyvy strategického dokumentu Program rozvoja 

mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 na životné prostredie 

v drvivej väčšine vyznievajú vysoko pozitívne a že predpokladané negatívne vplyvy sú  

v plánovaných činnostiach v jednotlivých programových oblastiach časovo obmedzené a 

nepodstatné, viacmenej sa týkajú ovplyvňovania zložiek životného prostredia a zdravia 

obyvateľov počas stavebných a rekonštrukčných prác. Do prírodného prostredia územia 

mesta Prešov a jeho hodnôt mimo zastavaného územia činnosti nezasahujú (resp. 

potenciálne s predpokladanou možnosťou len do okrajových častí zastavaného územia), 

nepredpokladajú sa negatívne zásahy do prvkov územného systému ekologickej 

stability, biotopov európskeho a národného významu. Ovplyvňovanie území NATURA 

2000 je vylúčené (do územia mesta Prešov nezasahujú). 

     Z obsahu a povahy strategického dokumentu bez podrobnejších konkrétnosti 

(charakter dokumentu si ich nevyžaduje) nie je možné jednoznačne identifikovať 
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primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, časovo obmedzené alebo relatívne 

trvalé vplyvy strategického dokumentu  na životné prostredie a vplyvy na zdravie. Je tu 

však vysoký predpoklad postupného kumulovania a synergie pozitívnych vplyvov 

v pánovanom a výhľadovom období predovšetkým preto, že predpokladané negatívne 

vplyvy sú časovo obmedzené a teda dočasné. 

 

      

 

 

B.4. a  B.5.   
Použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií 
Varianty riešenia strategického dokumentu 
     Z povahy a obsahu predloženého návrhu strategického dokumentu Program rozvoja mesta 

Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 je zrejmé, že deklarovaný dokument 

vzhľadom k rámcovému ponímaniu logicky nemôže byť postavený na variantnosti. 

     Je to dokument, ktorý jednoznačne naznačuje rozvojové tendencie a preto v porovnaní 

s tzv. nulovým variantom (t.z. stavom, ktorý nastane, ak strategický dokument nebude 

realizovaný, resp. nerealizovaním strategického dokumentu môže dochádzať k degradačným 

tendenciám) nadobúda, resp. nadobudne pozitívne tendencie.  

     Správa o hodnotení – v dôsledku nevariantneho riešenia strategického dokumentu – 

nezakladá hodnotenie vplyvov rámcových činností navrhovaných v dokumente na súbore 

kritérií, ktoré by z toho hľadiska porovnali varianty. 

     Nulový variant, resp. stav pred aplikáciou strategického dokumentu je podrobne popísaný 

v správe o hodnotení v kapitole III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia 

dotknutého územia. Sú tu prezentované informácie o súčasnom stave životného prostredia 

vrátane zdravia a jeho pravdepodobnom vývoji, ak sa strategický dokument nebude 

realizovať. Prezentácia súčasného stavu sa týka predovšetkým základných zložiek životného 

prostredia – čistoty ovzdušia, nakladania s komunálnym odpadom, čistoty povrchových 

a podzemných vôd, znečistenia pôd a zemín a charakteristiky kvality životného prostredia vo 

vyčlenených regiónoch (región doliny Sekčova s veľmi nízkou kvalitou životného prostredia; 

prevažne poľnohospodársky región Toryskej pahorkatiny s nízkou kvalitou životného 

prostredia a priemernou hustotou zaľudnenia; obytno-službový región doliny Torysy 

s priemernou i vysokou kvalitou životného prostredia a vysokou hstotou zaľudnenia; prevažne 

lesoparkový podvrchovinový región s veľmi vysokou kvalitou životného prostredia a veľmi 

nízkou hustotou zaľudnenia). 

 

Záver: Porovnávanie deklarovaného variantu s nulovým – aj bez vytvorenia súboru 

porovnávacích kritérií - korešponduje s povahou a cieľmi strategického dokumentu. 

Oproti nulovému variantu je jednoznačne výhodnejší deklarovaný variant. 

Variantné riešenia sa všeobecne môžu platniť na úrovni konkrétnych projektov v rámci 

implementácie strategického dokumentu.  
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B.VI.  

Návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých 

vplyvov strategického dokumentu 

 
     Správa o hodnotení predkladá návrh opatrení v kapitole V. Navrhované opatrenia na 

prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie. 

Sú to možné opatrenia, zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia (v oblasti verejnoprospešných 

prác, v oblasti regulácie dopravy, v oblasti regulácie domácností), možné opatrenia na 

zlepšenie kvality vody, možné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dopady klímy (zvýšenej 

frekvencie a intenzity extrémnych prejavov v klíme).  

     Navrhované opatrenia, prezentované v správe o hodnotení sú v podstate skrátenou verziou 

opatrení uvedených v programovej oblasti „životné prostredie“ strategickej a programovej 

časti predkladaného strategického dokumentu. 

     V programovej časti sú uvádzané programové oblasti; okrem životného prostredia sú tu 

riešené oblasti ekonomický rozvoj, doprava, bezpečnosť, sociálna starostlivosť, výchova 

a vzdelávanie, kultúra, šport, cestovný ruch a efektívne spravovanie. 

     Na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu sú zamerané 

aj opatrenia, uvedené v návrhu záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

(v prílohe posudku – návrhu záverečného stanoviska).  

 

 

 

C.I.      Návrh záverečného stanoviska (v prílohe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spracovateľ posudku 

Odborný posudok k strategickému dokumentu Program rozvoja mesta Prešov na roky 

2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, k správe o hodnotení strategického dokumentu 

a návrh záverečného stanoviska podľa §§ 13 a 14 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na základe určenia za spracovateľa odborného posudku Okresným úradom 

Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie z 18.novembra 2015 vypracoval 

  

Mgr. Marián Buday 

Exnárova 14, 080 01 Prešov 

Tel.: 0904 416 468,  

e-mail: marian.buday46@gmail.com 
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