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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

 
1. Názov: Obec Soľ 
2. Identifikačné číslo: 00332861 
3. Adresa sídla: Obecný úrad Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa: 
 Ing. Jozef Berta, starosta obce, č.tel.: 057 / 44 96 382,  

e-mail: ocu.sol@slovanet.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: 

  spracovateľ ZaD č. 1 ÚPN O Soľ   Invest Leasing, s. r.o. 
 Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  
 e.mail:  jkuzma55@gmail.com 

  janostano63@gmail.com 
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
1. Názov   Zmeny a doplnky č. 1 UPN O Soľ (ZaD č. 1 UPN O Soľ) 
 
2. Charakter Územný plán obce Soľ bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Soli 

uznesením č.  166/2016  zo dňa 21.10.2016. Záväzná časť Územného 
plánu obce Soľ je vyhlásená VZN obce č. 23/2016 ( Uznesenie k VZN – 
165/2016 z 2.10.2017). 

   
3. Hlavné ciele 
 Hlavným cieľom spracovania ZaD č. 1 UPN O Soľ, sú požiadavky, ktoré 

vyplynuli z  územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu.  
K zmenám došlo predovšetkým vo funkčnom využití plôch a to bývania, 
športu, služieb a sieti technickej infraštruktúry v hraniciach súčasného 
a navrhovaného zastavaného územia obce. To má dopad aj na s tým 
súvisiace demografické a sociálne aspekty obce, rozvojové zámery 
s aktuálnymi majetko-právnymi možnosťami obce a zhodnotenie 
využiteľnosti územia.      

Oznámenie o strategickom dokumente zisťuje, či ZaD č. 1 UPN O Soľ 
podliehajú zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

   
4. Obsah   Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náležitosti 

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 Soľ 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 použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy  
na nepoľnohospodárske účely“.  

  Grafická časť sa skladá z náložiek k výkresom č 2 až 5, 7 a schémy 
záväznej časti  

 
Textová časť : 
Kapitoly, ktoré sú predmetom ZaD č.1 ÚPN obce So ľ sú vyzna čené ružovou farbou  
 
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 zadaním ........... .............. ...................................................... 5 
1.5. Východiskové podklady ........................ ......................................................................... 6 
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 kultúrnohistorických a prírodný ch hodnôt územia obce ...................... 13 
2.2.1. Ochrana prírodných hodnôt územia obce ...... ................................................................. 13 
2.2.2. Ochrana kultúrnohistorických hodnôt ........ .................................................................... 14 
2.3. Väzby vyplývajúce zo záväzných častí nadradených dokumentácií ..................... ......... 15 
2.4. Širšie vz ťahy dokumentujúce za členenie obce do systému osídlenia ................. ........... 24 
2.5. Základné demografické, sociálne a ekonomické r ozvojové predpoklady obce .............   25 
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2.6. Urbanistická koncepcia priestorového usporiada nia ............................................... ....... 28 
2.7. Funk čné využitie územia ................................ ................................................................ 29 
2.7.1. Obytné územia .............................. .................................................................................. 29 
2.7.1.1. Koncepcia rozvoja sú časného obytného územia ............................ ................................ 29 
2.7.1.2. Rozvojové plochy bývania .......................... ...................................................................   30 
2.7.2. Občianska vybavenos ť a sociálna infraštruktúra ........................ .................................... 31 
2.7.3. Výrobné územia ............................. ................................................................................. 37 
2.7.3.1. Koncepcia rozvoja hospodárskej základne .. ................................................................... 37 
2.7.3.2. Stanovenie pásiem hygienickej ochrany výroby ....... ..................................................... 38 
2.7.3.3. Požiadavky na vymiest ňovanie škodlivých prevádzok výroby ................ ...................... 38 
2.7.4. Rekreácia, kúpe ľníctvo a cestovný ruch ............................ ............................................. 38 
2.7.5. Plochy zelene ............................... ................................................................................... 39 
2.8. Verejné dopravné a technické vybavenie ........ ............................................................... 41 
2.8.1. Doprava .................................... ...................................................................................... 41 
2.8.2. Vodné hospodárstvo .......................... ............................................................................. 47 
2.8.3. Energetika a energetické zariadenia ......... ...................................................................... 51 
2.8.4. Telekomunikácie ............................ ................................................................................ 55 
2.9. Ochrana prírody .............................. ................................................................................ 56 
2.9.1. Koeficient ekologickej stability .................. .................................................................... 56 
2.9.2. Prvky územného systému ekologickej stability ....... ...................................................... 57 
2.10. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie  ................................................................. 57 
2.10.1. Krajinnoekologické opatrenia .............. .......................................................................... 57 
2.10.2. Odpadové hospodárstvo ..................... ............................................................................ 58 
2.11. Riešenie záujmov obrany štátu a ochrany obyva teľstva .............................................. .. 60 
2.12. Vymedzenie zastavaného územia ............... ....................................................................   62 
2.13. Vymedzenie častí územia pre riešenie vo vä čšej podrobnosti.................................... .... 62 
2.14. Vymedzenie ochranných pásiem a plôch vyžadujúcich z výšenú ochranu..................... 63 
2.15. Vyhodnotenie použitia po ľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu na    

nepo ľnohospodárske využitie............................. ............................................................. 66 
2.16. Hodnotenie navrhovaného riešenia ............ ..................................................................... 66 
 
Záväzná časť 
Príloha:  Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy  

na nepoľnohospodárske účely  
Grafická časť (náložky):   
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 

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

M 1:5 000 
Výkres č. 6  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika, 

telekomunikácie M 1:5 000 
Výkres č. 8 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na 

nepoľnohospodárske účely M 1:10  000 
 
5. Uvažované variantné riešenia    
  Pre navrhované zmeny a doplnky funkčného využitia územia neboli 

spracované alternatívne riešenia z dôvodu jasne koncipovaných 
požiadaviek obce. 

 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schva ľovania 
 Spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Soľ, ich prerokovanie podľa 

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

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

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

 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie  
  Obecné zastupiteľstvo obce Soľ 
 
9. Druh schva ľovacieho dokumentu   
  Uznesenie obecného zastupiteľstva 
 
10. Zmeny v ZaD č. 1 UPN O Soľ 
   
Väzby vyplývajúce zo záväzných častí nadradených dokumentácií 

Pri spracovaní ZaD č. 1 UPN O Soľ bol zapracovaný priemet záväznej časti UPN 
VUC PO kraja v znení všetkých zmien a doplnkov.   

Predpokladané zmeny a doplnky: 

� lokalita č.1: SOĽ – Zberný dvor (pri Mlynskom potoku) 
- zmena plochy športu na Zberný dvor 

� lokalita č.2: SOĽ – plocha IBV 
- úprava lokality bytových a rodinných domov 

� lokalita č. 3: SOĽ – centrum 
- zmena plochy rodinných domov a plochy zelene rodinných domov na plochu 
občianskeho vybavenia s obchodnou prevádzkou (požiadavka p. Milana Revaja) 

� lokalita č. 4: SOĽ – centrum 
- zmena plochy rodinných domov na plochu občianskeho vybavenia 
s pekárenskou prevádzkou (požiadavka firmy FRAPEK, s.r.o.) 

 
III.  Základné údaje o predpokladaných vplyvoch str ategického dokumentu na 

životné prostredie vrátane zdravia 
 

1. Požiadavky na vstupy  
Obec definovala svoje požiadavky na  spracovanie  ZaD č. 1 UPN O Soľ.  
Základným vstupom pre spracovanie ZaD č. 1 UPN O Soľ je platný ÚPN 
obce Soľ z roku 2016 spracovaný Invest Leasing, s. r. o. , Duchnovičovo 
námestie 1, 080 01 Prešov  

 
a. Pôda    Z celkovej výmery 1028 ha kat. územia obce predstavuje 86 % t. j. 882 ha 

tvorí poľnohospodárska pôda a lesné kultúry sa v katastri nenachádzajú.  
  Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia 

z poľnohospodárskej prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších 
činností. Územie leží v hladine A1 obsahu kovov v pôde (0 – 2,0 mg.kg), 
ktoré majú prevažne antropogénny pôvod, čo je vlastne fónový obsah, 
zhodný s prirodzeným výskytom týchto prvkov v prostredí.  
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  Navrhovanými zmenami v ZaD č. 1 UPN O Soľ nedochádza k degradácii 
pôd.   

 
b. Voda  Obcou preteká rieka Topľa, potok Surovica a Slaný Potok zo západu na 

východ.  
  Obec sa rozprestiera na pravom brehu rieky Topľa a jej prítokov. Toky 

odvádzajú aj dažďové vody, ktoré sú zachytené priekopami, rigolmi 
a dažďovou kanalizáciou.  

  ZaD č. 1 UPN O Soľ nedopĺňajú riešenie protipovodňovej ochrany obce.  
 

c. Suroviny V severozápadnej časti katastrálneho území obce Soľ sa nachádza 
výhradné ložisko „Soľ – kamenná soľ (113)“, na ktoré bolo vydané 
osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL), ktoré je v evidencii Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Toto výhradné ložisko sa 
nachádza asi 0,5 – 1,0 km severozápadne od obce Soľ a asi 1 km 
východne od obce Rudlov.  
Podľa stanoviska Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa v 
katastrálnom  území obce Soľ nenachádzajú staré banské diela ani 
objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana nerastných surovín. Nie je 
určené prieskumné územie pre vyhradený nerast. Na katastrálne územie  
obce Soľ sa nevzťahuje ochrana záujmov podľa zákona číslo 538/2005 
Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a 
doplnenia niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

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

trafostaníc 22/0,4 kV.  Navrhované trafostanice v ZaD č. 1 UPN O Soľ sú 
napájané po VN strane od kmeňových vzdušných vedení VSD pod 
označením VN č. 498 a prípojkami VN tvorenými vodičmi 3x35 AlFe 6 na 
podperných bodoch, respektíve káblovým úložným vedením v zemi, čím 
nedochádza k degradácii ŽP.  

 
e. Plyn Obec je plynofikovaná pri tlakovej hladine 300 kPa potrubím z ocele. 

Zdrojom zemného plynu naftového je VTL plynovod DN 300 a DN 100, 
tlakovej úrovne 4Mpa a regulačná stanica RS 3 000 m3 /hod. plynu Soľ. V 
obci je vybudovaná stredotlaká – STL distribučná sieť tlakovej úrovne 300 
kPa DN 80 – 100 mm a NTL distribučná sieť  tlakovej úrovne 2,1 kPa DN 
40 – DN 80 mm.   
Odberatelia plynu sú zásobovaní plynom z miestnej STL siete, buď 
priamo cez STL prípojky plynu (VO),  alebo cez STL prípojky a regulátory 
tlaku STL/NTL, alebo z NTL plynovodov.   
 STL plynové potrubia v obci sú nové, bezporuchové, s kapacitnou 
rezervou pre ďalší rozvoj.  

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

v súlade s STN 73 61 10. Katastrálnym územím obce prechádzajú cesty 
III/3611 Soľ – Rudlov  a III/3612 Soľ – Jastrabie nad Topľou a cesty 
III/3613 Železničná stanica - centrum obce. 
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 V zastavanom území budú: 
- cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej triede B2 
- miestne obslužné komunikácie C3 – MO 4,25/30, MO 6,5/30, MOK 

7,0/30, MO 7,5/30. MO 8,0/30 a MOK 3,75/30 
  Mimo  zastavaného územia  budú: 

- účelové komunikácie v kategórii C3 7,0/30 
  Nové rozvojové plochy budú dopravne sprístupnené predlžením 

existujúcich obslužných komunikácii v kategórii C3 MOK 7,50/40(30) 
s prípadnou redukciou v stiesnených pomeroch. 

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

územného plánu obce Soľ.  Návrh ZaD č. 1 UPN O Soľ je spracovaný 
v súlade s ustanoveniami §12 vyhlášky MŽP 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 Soľ. 

 
a. Ovzdušie  Nepresahuje rámec bežného 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 
prevádzka dopravy na cestách I. a III. triedy. Navrhované zmeny 
a doplnky územného plánu nemajú zásadný vplyv na  stav ovzdušia 
v obci (nezhoršujú súčasný ani navrhovaný stav oproti UPN O Soľ). 

 
b. Voda  Obec Soľ má vybudovanú splaškovú verejnú kanalizáciu DN 300 a 400 

mm zaústenú do mechanickobiologickej ČOV pod obcou a je súčasťou 
skupinovej kanalizácie „Soľ – Jastrabie n. T. – Rudlov“.    
Kanalizačná sieť je vybudovaná z potrubia PVC. Kmeňová stoka do ČOV 
je DN 400, prepad z ČS pred vstupom do ČOV je vybudovaný z potrubia 
PVC DN 400 do blízkeho potoka. Vyčistené vody z ČOV sú výtlačným 
potrubím HDPE DN 100 dopravené k železničnej trati Soľ – Čaklov a 
odtiaľ gravitačne potrubím DN 300 vyústené do Tople. Potrubie je nové 
bezporuchové.  

 
  
 
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 rozložiteľný odpad sa zhodnocuje individuálne. 
 
 d. Hluk a vibrácie  

Obec je plynofikovaná pri tlakovej hladine 300 kPa potrubím z ocele. 
Zdrojom zemného plynu naftového je VTL plynovod DN 300 a DN 100, 
tlakovej úrovne 4Mpa a regulačná stanica RS 3 000 m3 /hod. plynu. V 
obci je vybudovaná stredotlaká – STL distribučná sieť tlakovej úrovne 300 
kPa DN 80 – 100 mm a NTL distribučná sieť  tlakovej úrovne 2,1 kPa DN 
40 – DN 80 mm.   
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Odberatelia plynu sú zásobovaní plynom z miestnej STL siete, buď 
priamo cez STL prípojky plynu (VO),  alebo cez STL prípojky a regulátory 
tlaku STL/NTL, alebo z NTL plynovodov.   
Rozvodné potrubia sú trasované v zelenom páse alebo okrajom 
miestnych ciest a štátnych ciest. Plynovody v obci sú nové, bezporuchové 
s kapacitnou rezervou pre ďalší rozvoj obce.   

 
e. Žiarenie a iné fyzikálne polia 
  Nie je predpoklad vplyvov na tepelné, magnetické a iné fyzikálne polia. 
 
f. Dopl ňujúce údaje 
  Neuvažuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za 

následok negatívny zásah do krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd. 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životn é prostredie. 
  Návrh riešenia dokumentu ZaD č. 1 UPN O Soľ predstavuje 

územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy negatívny vplyv na 
životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme 
považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia, vznik nových plôch, 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 životného prostredia v obci. 

 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvate ľstva. 
  Zámery navrhované v ZaD č. 1 UPN O Soľ nemajú negatívny vplyv na 

zdravie obyvateľstva pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov 
využitia územia.  

 
5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chrá nené vtá čie územia, územia 

európskeho významu, súvislá európska sústava chráne ných území Natura 
2000, národné parky, chránené krajinné oblasti, chr ánené vodohospodárske 
oblasti a pod.) vrátane návrhu opatrení na ich zmie rnenie.  

V rámci miestneho územného systému ekologickej stability boli navrhnuté 
lokality popísané v územnom pláne.  ZaD č. 1 neriešia nové lokality, ani 
zmenu už navrhnutých lokalít. 
V katastrálnom území obce Soľ sa z národnej siete chránených území 
nenachádza žiadne územie.  

  Z európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia 
európskeho významu – „SKUEV“  a  chránené vtáčie územia – 
„SKCHVÚ“) do katastrálneho územia obce Soľ nezasahuje  žiadne 
územie. 

  Z uvedeného vyplýva, že v katastrálnom území 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 najbližšie okolie zaradené 
do priestoru ekologicky štandardného.   

 
6. Možné riziká súvisiace s uplat ňovaním strategického dokumentu. 
  Navrhované zmeny ZaD č. 1 UPN O Soľ nevytvárajú možné rizika pre 

zhoršenie kvality životného prostredia v obci.  
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7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. 
  Dotknuté územie a ich zmenené funkčné využitie 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 životné 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 združenie podporujúce ochranu životného 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. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, 

Komenského 39/A, 040 01 Košice 
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 

812 35 Bratislava 
3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia cestnej dopravy, pozemných 

komunikácií a investičných projektov, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 
Bratislava 

4. Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, nám. Mieru 3, 080 01 Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP kraja, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov, 
6.  Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, nám. Mieru 

3, 080 01 Prešov 
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
8. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice 
9. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
10. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nám. Mieru 2, 080 

01 Prešov 
11.  Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov 
12.  Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov 
13.  Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, nám. Mieru 2, 080 01 Prešov  
14.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov 
15.  Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie, Levočská 112, 080 01 Prešov 
16.  Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja a plánovania, 

Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov  
17.  Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov 
18.  Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
19.  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 2 
20.  Štátna ochrana prírody SR - RCOP Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov 
21.  Obec Hlinné 
22.  Obec Rudlov 
23.  Obec Čaklov 
24.  Obec Jastrabie n/T 
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25.  Obec Komarany 
26.  Obec Zamutov 

 
Dotknuté fyzické osoby: 
23.  Obyvatelia obce Soľ 
 
3.  Dotknuté susedné štáty. 
 Keďže nejde o hraničnú obec, susedné štáty nie sú dotknuté. 
 
V. Doplňujúce údaje 
 
1.  Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkre s širších vz ťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického do kumentu). 
ZaD č. 1 UPN O Soľ - textova a grafická časť 

 
2.  Materiály použité pri vypracovaní strategického  dokumentu. 
 - pôvodný ÚPN O Soľ, 2016 
 - ZaD č. 1 UPN O Soľ 
  
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
  Soľ, August 2017 
 
VII.  Potvrdenie správnosti údajov 
 
1.  Meno spracovate ľa oznámenia. 

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

obstarávate ľa, pečiatka.  
Jozef Berta - starosta     

 
 
 
 
 
 
Pečiatka, podpis 

 

  


