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Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z.  
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov 

 

   Navrhovateľ – SSC - IVSC Košice, Kasárenské námestie 4 , 040 01 Košice – 

predložil dňa 14.01.2020 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné 

prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov 

zámer: „I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany (prestavby mostov)“.  

    

Uvedeným dňom sa začalo správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné 

prostredie.  

 

Navrhovaná činnosť - „I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany (prestavby mostov)“ – 

podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA => uvedená činnosť je 

podľa prílohy č.8 k zákonu EIA zaradená pod: 

 

 časť 13 – Doprava a telekomunikácie – pod pol. č. 8 – Výstavba cestných mostov (na 

cestách I. a II. triedy) a železničných mostov – kde je zisťovacie konanie pre časť B -    

bez limitu 

Príslušný orgán  Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor 

starostlivosti o životné prostredie 

-  ako príslušný orgán štátnej správy pre posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie - podľa § 5, zák. č. 

525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v 

znení nesk. predpisov, v spojení s § 53 zákona EIA 

Názov činnosti  „I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany (prestavby 

mostov)“ 

Predmet činnosti  Stavebné úpravy a rekonštrukcia vozovky cesty I/79 

Vranov nad Topľou v úseku Vranov nad Topľou – 

Sečovská Polianka s rekonštrukciou a výstavbou mostov 

v katastrálnych územiach Čemerné, Sačurov a Sečovská 

Polianka 

Dátum doručenia 

dátum rozposlania zámeru  

Doručené:         14. 01. 2020  

Rozposlané:      21. 01. 2020 

Navrhovateľ Slovenská správa ciest – IVSC Košice 

Kasárenské námestie 4 

040 01 Košice 

Povoľujúci orgán Okresný úrad Prešov – odbor CD a PK v sídle kraja 

Okresný úrad Vranov nad Topľou – OSZP-ŠSOPaK 

Druh požadovaného povolenia - stavebné povolenie 

- súhlas na výrub drevín 

Dotknutá obec Mesto Vranov nad Topľou 

Obec Sačurov 

Obec Sečovská Polianka 

http://www.minv.sk/
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o Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať 

na príslušnom orgáne a povoľujúcom orgáne. 

 

o odborné stanovisko štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 18 ods. 1 písm. 

g) zákona EIA => neuvádza sa 

 

o relevantné informácie o zámere sú sprístupnené na webovom sídle ministerstva 

v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese :  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-79-vranov-nad-toplou-parchovany-

prestavby-mostov- 

 

Podľa § 23 ods. 3 zákona EIA – dotknutá obec do 3-pracovných dní od doručenia 

zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy 

možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky 

a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený 

najmenej po dobu  21-dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

 

o Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu tunajšieho úradu:  

 

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou  

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou 

 

 

do 21-dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo zverejnenia 

oznámenia obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené 

v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

  

Stanoviská je možné tunajšiemu úradu doručiť aj elektronicky - elektronickým 

podaním s autorizáciou do elektronickej schránky prostredníctvom ústredného portálu 

verejnej správy (www.slovensko.sk) .  

 

 

Miesto realizácie  

 

kraj – Prešovský 

okres – Vranov nad Topľou 

obec  – Vranov nad Topľou (m.č. Čemerné), Sačurov, 

Sečovská Polianka 

kat. územie – Čemerné (Vranov nad Topľou)  

parc. č. –  2045, 2046/1, 2008/1, 1967, 1987/1, 1980/1, 

1979, 1973/1 

kat. územie – Sačurov  

parc. č. – 1118,  1304, 1121/1, 1225, 1363/1, 1236, 1234 

kat. ú. – Sečovská Polianka 

parc. č. – 1879/1, 1879/2, 1923, 1864 

http://www.minv.sk/
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o Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, 

že podľa § 33 ods. 2, zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“ účastníci konania 

a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 

k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do 

podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na tunajšom úrade – 

IV. poschodie, č. dv. 94. 

 

o Proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, sa podľa § 53 a § 54 

zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, možno odvolať do 

15-dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením jeho písomného vyhotovenia na 

tunajší Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie.  

 

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia 

považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 

29 ods. 15 zákona.   

 

Predmetné rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je 

preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.  Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov. 

http://www.minv.sk/

