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Z Á K O N

zo 14. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona
č. 242/1999 Z. z. a zákona č. 443/2000 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a

(1) Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí
nedostatky spočívajúce v nedodržaní podmienok po-
skytnutia štátnej prémie stavebnou sporite¾ňou, uloží
stavebnej sporite¾ni povinnos� vráti� sumu vo výške
neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho roz-
počtu.

(2) Ministerstvo môže, okrem opatrenia pod¾a odse-
ku 1, uloži� stavebnej sporite¾ni pod¾a závažnosti po-
rušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho sta-
vu pokutu až do výšky dvojnásobku neoprávnene
použitej sumy štátnej prémie; táto pokuta je príjmom
štátneho rozpočtu.

(3) Na konanie pod¾a odsekov 1 a 2 sa vz�ahujú
ustanovenia všeobecného predpisu o správnom kona-
ní.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona

č. 215/2002 Z. z. (správny poriadok).“.

2. V § 6 odsek 3 znie: 
„(3) Stavebné sporite¾ne sú na účely pod¾a odseku 1

povinné polročne vždy do desiatich dní po uplynutí
polroka predklada� ministerstvu údaje o nárokoch na
štátnu prémiu za uplynulý polrok.“.

3. V § 10 ods. 3 sa číslo „25“ nahrádza číslom „20“.

4. V § 10 ods. 5 sa číslo „25“ nahrádza číslom „20“.

5. V § 10b ods. 1 sa slovo „štvr�roka“ nahrádza
slovom „polroka“, slovo „štvr�ročne“ sa nahrádza slo-
vom „polročne“ a slovo „štvr�rok“ sa nahrádza slovom
„polrok“.

6. V § 10b ods. 4  písmeno d) znie: 
„d) vrátenie štátnej prémie do štátneho rozpočtu do

jedného mesiaca od zistenia, že stavebný sporite¾
nedodržal podmienky na poskytnutie štátnej pré-
mie.“.

7. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý znie:

„§ 13c

Stavebné sporite¾ne sú povinné prispôsobi� zásady
stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmien-
ky s ustanoveniami tohto zákona do 28. februára
2003.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona
č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona
č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona
č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona
č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona
č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z., zákona
č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z., zákona
č. 565/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona
č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa  odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) obce.“.

2. V § 9 písm. d) druhý bod znie:
„2. rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu

na spolufinancovanie príspevkov na aktívnu politiku
trhu práce pod¾a § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a,“.

3. V § 9 písm. d) sa vypúš�a tretí bod a štvrtý bod.

Doterajší piaty bod až jedenásty bod sa označujú ako
tretí bod až deviaty bod.

4. V § 15 písm. e) sa vypúš�ajú slová „§ 91a  a“.

5. V § 16 ods. 2 písm. c) tretí bod znie:
„3. návrh na rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho

rozpočtu na spolufinancovanie príspevkov na aktívnu
politiku trhu práce pod¾a § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a,“.

6. V § 16  ods. 2 písm. c) sa vypúš�a štvrtý bod
a piaty bod.

Doterajší šiesty bod až jedenásty bod sa označujú
ako štvrtý bod  až deviaty bod.

7. V § 20 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) predklada� správnemu výboru okresného úradu

práce na schválenie  návrhy na poskytnutie prí-
spevkov na aktívnu politiku trhu práce s výnimkou
návrhov  na poskytnutie príspevkov pod¾a § 95,
uzatvára� dohody o poskytnutí príspevkov na aktív-
nu politiku trhu práce a poskytova� príspevky,“.

8. V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom za), ktoré
znie:
„za) spolupracova� s obcou v rozsahu pod¾a § 22a.“.

9. V § 22 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
„c) obce,“.

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písme-
ná d) až n).

10. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a

(1) Obec spolupracuje pri riešení zamestnanosti
obyvate¾ov obce, ktorí sú vedení v evidencii nezamest-
naných občanov h¾adajúcich zamestnanie. Podrobnej-
šie podmienky spolupráce pod¾a prvej vety upraví do-
hoda o spolupráci uzatvorená medzi príslušným
okresným úradom práce a obcou, v ktorej má evidova-
ný nezamestnaný občan  h¾adajúci zamestnanie trvalý
pobyt.

(2) Okresný úrad práce poskytne obci raz mesačne
na účel uvedený v odseku 1 tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) adresu trvalého pobytu, 
c) dosiahnutý stupeň vzdelania a 
d) dĺžku vedenia v evidencii nezamestnaných občanov

h¾adajúcich zamestnanie.“.

11. V § 32 ods. 7 sa slovo „zabezpečuje“ nahrádza
slovom „h¾adá“.

12. V § 39 odsek 4 znie:
„(4) Evidovaný nezamestnaný je povinný pri spro-

stredkovaní zamestnania, poradenstve, nástrojoch ak-
tívnej politiky trhu práce, ako aj pri programoch, pro-
jektoch a iných aktivitách realizovaných v rámci
ïalších opatrení aktívnej politiky trhu práce pod¾a
§ 79 písm. i) spolupracova� s okresným úradom práce.
Evidovaný nezamestnaný je povinný aktívne si h¾ada�
zamestnanie. Okresný úrad práce pri zaradení do evi-
dencie nezamestnaných poučí evidovaného nezamest-
naného o jeho právach a povinnostiach a určí evido-
vanému nezamestnanému povinnos� najmenej raz za
14 kalendárnych dní osobne sa dostavi� na okresný
úrad práce alebo na miesto určené okresným úradom
práce na účely spolupráce alebo na účely preukázania,
že si h¾adá zamestnanie; spôsob preukázania h¾adania
si zamestnania evidovaným nezamestnaným určí Ná-
rodný úrad práce.“.

13. V § 39 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) bol vyradený pod¾a § 41 ods. 2, a to po dobu jeho

vyradenia z evidencie nezamestnaných.“.
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14. V § 41 odsek 2 znie:
„(2) Evidovaný nezamestnaný sa takisto vyradí z evi-

dencie nezamestnaných, ak
a) bez vážnych osobných alebo rodinných dôvodov

nespolupracuje s okresným úradom práce,
b) vykonával práce bez pracovnoprávneho vz�ahu na

základe písomného oznámenia príslušného orgá-
nu,8d)

c) požiada o vyradenie z evidencie nezamestnaných.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
„8d) Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 41 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) V prípadoch vyradenia z evidencie nezamestna-
ných z dôvodov pod¾a odseku 2 písm. a) až c) bude
evidovaný nezamestnaný znovu zaradený do evidencie
nezamestnaných po uplynutí šiestich mesiacov odo
dňa jeho vyradenia z evidencie nezamestnaných na
základe jeho osobného podania písomnej žiadosti.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4
až 6.

16. V § 41 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b) odmietnutie účasti na poradenstve, nástrojoch ak-

tívnej politiky trhu práce, programoch, projektoch
a iných aktivitách realizovaných v rámci ïalších
opatrení aktívnej politiky trhu práce pod¾a § 79
písm. i),

c) neskončenie poradenstva a neskončenie nástrojov
aktívnej politiky trhu práce, programov, projektov
a iných aktivít realizovaných v rámci ïalších opat-
rení aktívnej politiky trhu práce,“.

17. V § 41  sa odsek 4  dopĺňa písmenom f), ktoré
znie:
„f) nepreukázanie h¾adania si zamestnania.“.

18. V § 73 ods. 1 písmeno l) znie:
„l) účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na spolufinan-

covanie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce
pod¾a § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a, ak tak určí zákon
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.

19. V § 73 ods. 1 sa vypúš�ajú písmená m) a n).

20. V § 75 ods. 1 písmeno g) znie: 
„g) účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na spolufi-

nancovanie príspevkov na aktívnu politiku trhu prá-
ce pod¾a § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a, ak tak určí zákon
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,“.

21. V § 75 ods. 1 sa vypúš�ajú písmená h) a i). 
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno h).

22. V § 77a ods. 2 písmeno b) znie:
„b) účelová dotácia zo štátneho rozpočtu, ak tak určí

zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový
rok,“.

23. V § 77a odsek 4 znie:
„(4) Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu do garanč-

ného fondu sa poskytne štvr�ročne k poslednému dňu

prvého mesiaca príslušného štvr�roku vo výške jednej
štvrtiny zo sumy pod¾a § 77a ods. 2 písm. b). Ročné
zúčtovanie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu sa
riadi osobitným predpisom.12ba)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ba znie:
„12ba)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.

24. § 77b znie:

„§ 77b

Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu Národnému
úradu práce na  spolufinancovanie príspevkov na ak-
tívnu politiku trhu práce pod¾a § 84a, 86, 90a, 91a
a § 93a sa môže poskytnú� na základe žiadosti Národ-
ného úradu práce štvr�ročne  vo forme preddavku.
Ročné zúčtovanie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu
sa riadi osobitným predpisom.12ba)“.

25. V § 84a odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Zamestnávate¾ovi, ktorý je príjemcom investič-

ných stimulov obsahujúcich príspevok na rekvalifiká-
ciu,12c) okresný úrad práce môže poskytnú� príspevok
na rekvalifikáciu zamestnancov prijatých na vytvorené
nové pracovné miesta pod¾a § 93a.

(2) Okresný úrad práce môže poskytnú� príspevok
na rekvalifikáciu jedného zamestnanca pod¾a odse-
ku 1 najviac v sume 10 000 Sk, ak po skončení rekva-
lifikácie bude zamestnávate¾ tohto zamestnanca za-
mestnáva� najmenej počas dvanástich mesiacov.“.

26. § 86 znie:

„§ 86

(1) Náhrada cestovných výdavkov na účely tohto
zákona je náhrada cestovných výdavkov zamestnanca
formou mesačného paušálneho príspevku vo výške
zodpovedajúcej cestovnému hromadnými dopravnými
prostriedkami z miesta jeho trvalého pobytu13a)  alebo
z miesta  jeho prechodného pobytu13b) do miesta výko-
nu práce a spä�. Mesačný paušálny príspevok sa za-
okrúh¾uje na celé desa�koruny nahor. Náhrada cestov-
ných výdavkov sa neposkytuje, ak miesto trvalého
pobytu alebo miesto prechodného pobytu a miesto
výkonu práce zamestnanca sa nachádzajú na území
tej istej obce. Náhrada cestovných výdavkov za prísluš-
ný mesiac sa poskytuje v alikvotnej výške v závislosti
od počtu odpracovaných zmien na základe potvrdenia
zamestnávate¾a predloženého zamestnancom.

(2) Okresný úrad práce môže poskytova� náhradu
preukázaných cestovných výdavkov najdlhšie počas
12 mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru
a najviac v sume 1 500 Sk za mesiac.

(3) Okresný úrad práce do 30 dní od vzniku pracov-
ného pomeru môže uzatvori� so zamestnancom, ktorý
bol vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 12
mesiacov, alebo so zamestnancom, ktorý po absolvovaní
školy bol vedený v evidencii nezamestnaných najmenej
6 mesiacov, dohodu o náhrade cestovných výdavkov.
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(4) Dohoda uzatvorená pod¾a odseku 3 obsahuje
najmä
a) miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného

pobytu zamestnanca a miesto výkonu práce za-
mestnanca, 

b) dátum vzniku pracovného pomeru zamestnanca,
c) výšku mesačného paušálneho príspevku, dobu je-

ho poskytovania, spôsob a podmienky jeho úhrady,
d) záväzok okresného úradu práce, že bude poskyto-

va� zamestnancovi mesačný paušálny príspevok
ako náhradu cestovných výdavkov najneskôr do
desiatich dní odo dňa predloženia dokladov zamest-
nancom, ktoré potvrdzujú oprávnenos� úhrady me-
sačného paušálneho príspevku, ak sa okresný úrad
práce nedohodne so zamestnancom inak.“.

27. V § 87 ods. 2 sa slová „poskytne okresný úrad
práce“ nahrádzajú slovami „okresný úrad práce môže
poskytnú�“.

28. V § 90a odsek 2 znie:
„(2) Okresný úrad práce môže poskytnú� zamestná-

vate¾ovi príspevok na úhradu mzdy alebo platu za-
mestnanca vo výške mesačnej minimálnej mzdy plat-
nej k poslednému dňu mesiaca, za ktorý sa príspevok
poskytuje, a príspevok na úhradu poistného na zdra-
votné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpečenie platené zamestnávate¾om v sume urče-
nej z vymeriavacieho základu pod¾a osobitných pred-
pisov.13r) Ak okresný úrad práce poskytne príspevok na
úhradu mzdy alebo platu zamestnanca, poskytne aj
príspevok na úhradu poistného na zdravotné poiste-
nie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie
platené zamestnávate¾om v sume určenej z vymeria-
vacieho základu pod¾a osobitných predpisov.13r)“.

29. V § 91 ods. 2 sa za slovo „nákladov“ vkladajú
slová „na osobné ochranné pracovné prostriedky,“.

30. V § 91a odsek 7 znie:
„(7) Okresný úrad práce môže poskytnú� zamestná-

vate¾ovi príspevok na úhradu mzdy alebo platu za-
mestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pra-
covnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného najviac
vo výške mesačnej minimálnej mzdy platnej k posled-
nému dňu mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje,
príspevok na úhradu poistného na zdravotné poiste-
nie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie
platené zamestnávate¾om vo výške určenej osobitnými
predpismi13r) a príspevok na úhradu nákladov na osob-
né ochranné pracovné prostriedky v dohodnutej výške.
Pri uzatvorení pracovného pomeru na kratší pracovný
čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, okres-
ný úrad práce môže poskytnú� príspevok na úhradu
mzdy alebo platu zamestnanca na dohodnutom verej-
noprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo neza-

mestnaného len vo výške zodpovedajúcej dohodnuté-
mu týždennému pracovnému času a príspevok na
úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocen-
ské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie platené
zamestnávate¾om vo výške určenej osobitnými pred-
pismi.13r) Ak okresný úrad práce poskytne  príspevok
na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca, poskytne
aj príspevok na úhradu poistného na zdravotné pois-
tenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeče-
nie platené zamestnávate¾om vo výške určenej osobit-
nými predpismi.13r) Príspevok na úhradu nákladov na
osobné ochranné pracovné prostriedky aj v takomto prí-
pade môže poskytnú� v dohodnutej výške.“.

31. V § 93a ods. 1 sa slová „poskytne okresný úrad
práce“ nahrádzajú slovami „okresný úrad práce môže
poskytnú�“.

32. V § 93a odsek 1 druhá veta znie:
„Okresný úrad práce môže poskytnú� príspevok pod¾a
prvej vety len vtedy, ak  zamestnávate¾ preukáže ob-
sadenie vytvoreného nového pracovného miesta za-
mestnancom v pracovnom pomere počas týchto 12
mesiacov spolu najmenej 300 kalendárnych dní  a ak
celkový priemerný evidenčný počet jeho zamestnancov
vo fyzických osobách za kalendárny rok, v ktorom
nové pracovné miesto vzniklo, nebol nižší, ako bol
celkový priemerný evidenčný počet zamestnancov vo
fyzických osobách v kalendárnom roku pred rokom
vzniku nového pracovného miesta.“.

33. V § 93a ods. 4 sa slovo „regióne“  nahrádza
slovom „okrese“.

34. V § 93a ods. 5 prvá veta znie:
„Schválený príspevok sa poskytuje v mesačných splát-
kach po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku vytvo-
reného nového pracovného miesta.“.

35. V § 118 ods. 1 sa za slovo „ustanoví“ vkladajú
slová „tento zákon alebo“.

36. V § 118 ods. 2 sa v prvej vete za slovo „správy“
vkladá slovo „obciam“.

37. Za § 134a sa vkladá § 134b, ktorý znie:

„§ 134b

Ustanovenia § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a sa nevz�a-
hujú na dohody o poskytnutí príspevku uzavreté pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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679

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 27. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z.,
ktorým sa vyhlasuje záväzná čas� územného plánu ve¾kého územného celku Prešovský kraj

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 27 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997
Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998

Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná čas� územného
plánu ve¾kého územného celku Prešovský kraj, sa
mení a dopĺňa takto:

Príloha č. 2 znie:

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VE¼KÉHO ÚZEMNÉHO CELKU
PREŠOVSKÉHO KRAJA

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia
1.1 podporova� dobudovanie multimodálneho koridoru

1.1.1 vytvorením západovýchodného koridoru Bratislava — Žilina — Prešov — Košice,
1.1.2 vytvorením severojužného koridoru Po¾ská republika — Stará ¼ubovňa — Prešov — Košice — Maïarská

republika,
1.2 vytvori� územno-technické podmienky na rozvoj osídlenia

1.2.1 nadregionálnych sídelných rozvojových osí:
1. Česká republika — Žilina — Poprad — Prešov — Vranov nad Top¾ou — Michalovce —  Ukrajinská repub-

lika,
2. Po¾ská republika — Stará ¼ubovňa — Sabinov — Prešov — Košice — Maïarská republika,

1.2.2 regionálnej sídelnej rozvojovej osi Spišská Nová Ves  — Levoča — Kežmarok — Stará ¼ubovňa — Prešov —
Bardejov,

1.2.3 nadregionálnych sídelno-komunikačných rozvojových osí:
1. Prešov — Giraltovce — Svidník — Po¾ská republika,
2. Brezno — Poprad — Kežmarok — Spišská Belá — Javorina — Po¾ská republika,
3. Vranov nad Top¾ou — Humenné — Snina — Ukrajinská republika,

1.2.4 regionálnych sídelno-komunikačných rozvojových osí:
1. Stará ¼ubovňa — Bardejov — Svidník — Domaša — Vranov nad Top¾ou,
2. Spišská Belá — Spišská Stará Ves — Lysá nad Dunajcom — Po¾ská republika,

1.3 považova� za �ažiská osídlenia
1.3.1 �ažisko osídlenia medzinárodného významu košicko-prešovské s centrami osídlenia Prešov a Sabinov,
1.3.2 �ažiská osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu:

1. popradsko-spišskonovoveské s centrami osídlenia Kežmarok, Levoča, Poprad a Svit,
2. bardejovské s centrom osídlenia Bardejov,
3. michalovsko-vranovsko-humenské s centrami osídlenia Humenné a Vranov nad Top¾ou,

1.3.3 �ažiská osídlenia regionálneho významu:

„Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 216/1998 Z. z.
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1. staro¾ubovnianske s centrami osídlenia Podolínec a Stará ¼ubovňa,
2. svidnícko-stropkovské s centrami osídlenia Stropkov a Svidník,

1.3.4 �ažiská osídlenia miestneho významu:
1. Giraltovce, Hanušovce nad Top¾ou, Lipany, Medzilaborce a Snina,
2. Spišská Belá, Spišské Podhradie a Široké-Fričovce,
3. Spišská Stará Ves, Ma�ašovce, Spišské Hanušovce, Vysoké Tatry a Štrba,

1.4 vytvára� možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo �ažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociál-
no-ekonomického rozvoja,

1.5 podporova� rozvoj priestorov-mikroregiónov mimo �ažísk osídlenia charakterizovaných ekonomickou a demo-
grafickou depresiou a tento princíp aplikova� aj pri tvorbe subregiónov,

1.6 vytvára� priestorové podmienky na vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervova� plochy
pre ekologické stavby regionálneho a nadregionálneho významu,

1.7 rešpektova� podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Humenné, Kežmarok, Levoča,
Poprad, Prešov a Stará ¼ubovňa,

1.8 rešpektova� po¾nohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja
definovaný v záväznej časti územného plánu ve¾kého územného celku,

1.9 v územnoplánovacích dokumentáciách a podkladoch sídel na území národných parkov, v ich ochranných
pásmach a chránených krajinných oblastiach posudzova� všetky novonavrhované zóny a väčšie stavebné
komplexy z h¾adiska ich vplyvu na životné prostredie,

1.10 rešpektova� podmienky vyplývajúce z umiestnenia strategického skladovania pohonných hmôt pre potreby
štátnych hmotných rezerv „Nádržový blok Kapušany II“.

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
2.1 považova� za hlavné rekreačné krajinné celky Bachureň, Belianske Tatry, Branisko, Busov, Čergov, Domašu,

Duklu, Kozie chrbty, Levočské vrchy, ¼ubické predhorie, ¼ubovniansku vrchovinu, Nízke Beskydy, Pieniny,
Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty a Vysoké Tatry,

2.2 považova� za priestory spoločného záujmu pri zabezpečovaní ich rozvoja rekreačné priestory v prihraničnej
oblasti s Po¾skou republikou a Ukrajinskou republikou,

2.3 neprekračova� na území Tatranského národného parku z dôvodu zabezpečenia únosnosti za�aženia územia
hranice zastavaného územia obce vymedzené územným plánom obce
2.3.1 do schválenia územného plánu obce neprekračova� hranice zastavaného územia obce novými stavbami

okrem stavieb
a) na plochách s existujúcou funkciou športu,
b) verejného dopravného, technického a hygienického vybavenia územia,
c) na plochách jestvujúcich lokalít lyžiarskych areálov určených na obslužné vybavenie horskej služby

a vysokohorských chát, 
d) na plochách určených na bytovú výstavbu vo Vysokých Tatrách, v ich mestskej časti Dolný

Smokovec v lokalite Pod lesom a v miestnej časti Tatranská Štrba v lokalite Pod Lieskovcom,
e) na plochách ochranných obvodov na dobudovanie stredísk štátnych lesov Tatranského národného

parku stavbami na prevádzkovú a hospodársku činnos� bez stavieb na bývanie s výnimkou dobu-
dovania služobných bytov v ochrannom obvode F¾ak v katastrálnom území Tatranská Lomnica
a v ochrannom obvode Dolný Smokovec,

f) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vysoké Tatry,
2.3.2 nezvyšova� počet lôžok novými ubytovacími zariadeniami a ani prístavbou, nadstavbou v existujúcich

ubytovacích zariadeniach okrem lôžok na plochách s rekreačnou funkciou v miestnej časti Tatranská
Štrba v lokalite Lieskovec,

2.3.3 nevytvára� nové zastavané plochy na stavebných pozemkoch na účel výstavby bytových domov,
2.3.4 počet bytov bilancova� na základe počtu obyvate¾ov sídla,

2.4 v ochrannom pásme Tatranského národného parku nerozširova� existujúce a nezaklada� nové urbanizované
plochy v priamej nadväznosti na územie národného parku s výnimkou obcí Mlynčeky, Štôla, Tatranská
Kotlina, Tatranská Štrba a Ždiar,

2.5 uskutočňova� novú výstavbu v nadväznosti na jestvujúce sídelné útvary v turistických strediskách ležiacich
na území ochranného pásma Tatranského národného parku a na území Národného parku Nízkych Tatier,
Národného parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj, Pieninského národného parku a ich ochranných
pásem a na území chránených krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty,

2.6 zachova� typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich
ochranných pásem a v pripravovaných chránených krajinných oblastiach a pri novej výstavbe a rekonštruk-
ciách rešpektova� tradičnú architektúru a z h¾adiska krajinotvorby limitova� hmotu budov,

2.7 rezervova� plochy na uskutočňovanie vrcholových športových podujatí na
2.7.1

a) športoviská v Kežmarku, Lučivnej, Poprade, vo Svite, na Štrbskom Plese a v Tatranskej Štrbe,
b) ubytovanie účastníkov podujatí v Kežmarku, Lučivnej, Poprade, vo Svite a v Tatranskej Štrbe,
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2.7.2 vybavenie vybavenosti súvisiacej s vrcholovými športovými podujatiami na letisku Poprad-Tatry,
2.7.3 medzinárodné telekomunikačné centrum v Poprade,

2.8 uprednostňova� budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na rozvoj turistiky
a rekreácie,

2.9 v rekreačnej oblasti Domaša nezasahova� výstavbou v pásme od maximálnej hladiny vodnej nádrže Domaša
do 100 m, a to do schválenia územných plánov jednotlivých obcí, v ktorých katastrálnom území sa vodná
nádrž Domaša nachádza, okrem stavieb verejného dopravného, technického a hygienického vybavenia
územia.

3. V oblasti kúpe¾níctva
3.1 dobudova� a modernizova� kúpele medzinárodného a celoštátneho významu — Bardejovské kúpele, Vysoké

Tatry a Vyšné Ružbachy,
3.2 vytvori� predpoklady na vybudovanie kúpe¾ov celoštátneho a regionálneho významu,
3.3 striktne zachova� súčasnú funkciu jestvujúcich zariadení v zdravotníckych zariadeniach kúpe¾nej starostli-

vosti a v odborných liečebných ústavoch s možnos�ou zväčšenia lôžkových kapacít.

4. Ekostabilizačné opatrenia:
4.1 postupne zabezpečova� ochranu najcennejších častí prírodného potenciálu formou vyhlásenia chránených

území regiónu,
4.2 postupne odstraňova� environmentálne dlhy regiónu, najmä v priestore

4.2.1 Strážske — Humenné v lokalitách Bukóza, a. s., Vranov, Chemes, a. s., Humenné,
4.2.2 podtatranskej oblasti v lokalitách Chemosvit, a. s., Svit, Tatra¾an, a. s., Kežmarok,
4.2.3 okolo vodnej nádrže Ve¾ká Domaša,
4.2.4 �ažby nerastných surovín v blízkosti chránených území v lokalite lomu Brekov, lomu Dreveník, lomov

Hranovnica — Dubina, Jarabina — Lysá Skala, lomu Vechec, lomu Vernár a �ažby štrku v lokalite
Batizoviec,

4.3 zabezpeči� funkčnos� prvkov územného systému ekologickej stability pri ïalšom využití a usporiadaní územia,
4.4 pri spracúvaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach navrhovaných ako osobitne chránené oblasti

menšieho plošného rozsahu rešpektova� také formy obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia funkčnos�
zachovania a skvalitnenia hodnotných ekosystémov,

4.5 podporova� výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch
územného systému ekologickej stability,

4.6 podporova� v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania po¾nohospodárskeho pôdneho fondu zatráv-
ňovaním ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou,

4.7 uprednostňova� realizáciu ekologicky prijate¾ných premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri
výstavbe líniových stavieb a prispôsobova� vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa
netrieštil komplex lesov.

5. V oblasti dopravy
5.1 rezervova� koridor a priestory mimoúrovňových krížení pre trasu dia¾nice D1 na území kraja,
5.2 chráni� v rámci nadradenej cestnej siete

5.2.1 cestný �ah E 50 v trase cesty I/18 Žilina — Poprad — Prešov a v trase cesty I/68 v úseku Prešov — Košice,
5.2.2 cestný �ah E 371 v trase ciest I/18 Prešov — Lipníky a I/73 Lipníky — Svidník — hranica s Po¾skou

republikou ako súčas� severojužného rýchlostného cestného prepojenia v nadväznosti na európsku
cestu E 71 v trase cesty I/68 Košice — Seňa — hranica s Maïarskou republikou,

5.2.3 cestný �ah ciest I/18 a I/74 Prešov — Ub¾a — štátna hranica s Ukrajinskou republikou pre výh¾adovú
rýchlostnú komunikáciu,

5.3 chráni� koridory ciest I. a II. triedy a vybraných úsekov ciest III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane
prejazdných úsekov dotknutými sídlami na
5.3.1 ceste I/18

1. v úseku Svit — Poprad pre možnos� rozšírenia na štvorpruhovú cestu,
2. v súbehu s trasou dia¾nice D1 v úseku Spišský Štvrtok — Behárovce,
3. v severnom obchvate mesta Prešov v trase Malý Šariš — Ve¾ký Šariš — Kapušany pod¾a štúdie cest-

ného �ahu Prešov — Ub¾a,
4. v úseku Kapušany — Lipníky s územnou rezervou na obchvat obce Lada a súbežnú trasu cesty

E 371,
5. v úseku Lipníky — Vranov nad Top¾ou — Strážske — Humenné s územnou rezervou na súbežnú trasu

rýchlostnej komunikácie Prešov — Ub¾a v úseku Lipníky — Vranov nad Top¾ou,
5.3.2 ceste I/74 v úseku Humenné — Snina — Ub¾a s územnou rezervou na rýchlostnú komunikáciu Prešov —
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Ub¾a s obchvatmi sídel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín,
Kolonica, Ladomírov a Ub¾a,

5.3.3 ceste I/68
1. prie�ahom mestom Prešov pod¾a zadania stavby „1/68 Prešov Nábrežná komunikácia“ a s pokračo-

vaním južným smerom v trase ulica Obrancov mieru — Dúbrava pozdĺž východného okraja železnič-
nej trate Prešov — Plaveč,

2. v úseku Prešov  —  hranica Po¾skej republiky s obchvatmi sídel Šarišské Micha¾any, Sabinov (obchvat
centra), Pečovská Nová Ves, Červenica, Lipany (obchvat centra), Pusté Pole a Plavnica,

5.3.4 ceste I/67
1. v úseku Poprad — Matejovce — Spišská Belá s územnou rezervou na štvorpruhovú cestu, v určitých

úsekoch s obmedzeným prístupom (rýchlostná) s obchvatmi sídel Matejovce, Ve¾ká Lomnica a Kež-
marok,

2. v úseku Spišská Belá — Javorina s vylúčením kamiónov medzinárodnej cestnej (kamiónovej) dopravy
z hraničných priechodov Javorina a Podspády,

5.3.5 ceste I/77
1. v úseku Spišská Belá — Podolínec — Stará ¼ubovňa s územnou rezervou na obchvaty sídel Podolínec,

Nižné Ružbachy a Hniezdne,
2. v úseku ¼ubotín — Obručné — Bardejov — Nižná Polianka s územnou rezervou sídel Tarnov, Rokytov,

Mokroluh, Lenartov, Ma¾cov, Gerlachov a Bardejov (obchvat centra),
3. v úseku Nižná Polianka — Svidník,

5.3.6 ceste I/73 v celej dĺžke a jej koridor ako územnú rezervu na súbežnú trasu rýchlostnej komunikácie
sever  —  juh v trase Vyšný Komárnik — Svidník — Stročín — Giraltovce — Lipníky (cesta E 371),

5.3.7 ceste I/79 v úseku Vranov nad Top¾ou — Sečovská Polianka s územnou rezervou na obchvaty týchto
sídel,

5.3.8 ceste II/545
1. v úseku Kapušany — Bardejov s novým napojením na cestu I/18, s úpravou na cestu I. triedy

a územnou rezervou na obchvaty sídel Kapušany, Nižné Raslavice, Kobyly a K¾ušov. Obchvat sídla
Kapušany je podmieňujúcou investíciou na realizáciu stavby „Nádržový blok Kapušany II“,

2. v úseku Bardejov — Becherov — hranica Po¾skej republiky pre potreby turistiky a prihraničnej spo-
lupráce,

5.3.9 ceste II/546 v trase Prešov — Margecany s územnou rezervou na úpravu trasy v prepojení na Bajerov —
Kvačany — Klenov a Prešov — Cemjata,

5.3.10 ceste II/537 (Cesta slobody) v úseku Podbanské — Tatranská Kotlina s územnou rezervou na obchvaty
sídel Starý Smokovec a Tatranská Lomnica,

5.3.11 ceste II/538 v úseku Štrba — Štrbské Pleso s územnou rezervou na jej predĺženie v trase III/018144
s napojením na dia¾nicu D1 pri obci Štrba,

5.3.12 ceste II/539 Mengusovce — Vyšné Hágy,
5.3.13 ceste II/534 Poprad—mesto — Poprad, Ve¾ká (napojenie na dia¾nicu D1) — Starý Smokovec s územnou

rezervou na úpravu jej napojenia na cestu II/537 v Starom Smokovci,
5.3.14 ceste II/536 Kežmarok — Jánovce s územnou rezervou na obchvaty sídel ¼ubica, Vrbov a Vlková,
5.3.15 ceste II/540 Ve¾ká Lomnica — Tatranské Matliare,
5.3.16 ceste II/542 Spišská Belá — Slovenská Ves — Spišská Stará Ves s územnou rezervou na obchvaty týchto

sídel,
5.3.17 ceste II/543 s územnou rezervou na obchvaty sídel Červený Kláštor, Kamienka a Hniezdne,
5.3.18 ceste II/533 v úseku Levoča  —  napojenie na dia¾nicu D1 — Spišská Nová Ves s územnou rezervou na

úpravu cesty I. triedy s funkciou dia¾ničného privádzača dvoch okresných sídel,
5.3.19 ceste II/547 Spišské Podhradie — Spišské Vlachy s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,
5.3.20 ceste II/556 v úseku Giraltovce — Hanušovce,
5.3.21 ceste III/5565 v trase Bardejovská Nová Ves — Kučín — Giraltovce s územnou rezervou na úpravu cesty

II. triedy,
5.3.22 ceste II/575 Stropkov — Havaj — Krásny Brod — Medzilaborce — Palota s územnou rezervou na obchvaty

sídel Chotča, Bukovce, Makovce a Havaj,
5.3.23 ceste II/554 Havaj  —  Repejov — Ruská Kajňa — Košárovce — Tovarné — Nižný Hrušov,
5.3.24 ceste II/556 v úseku Fijaš — Ruský Kručov ako spojnicu ciest I/73 a II/557,
5.3.25 ceste II/559 Humenné — Čertižné s územnou rezervou na výh¾adovú preložku Kochanovce — Lackov-

ce — Humenné (Krámová),
5.3.26 ceste III/5516 v úseku Medzilaborce  —  Nižná Jablonka  —  Hostovice  —  Pčoliné  —  Snina s územnou

rezervou na jej úpravu na cestu II. triedy a na obchvaty sídel Výrava a Nižná Jablonka,
5.3.27 ceste II/558 v úseku Humenné  —  Tovarné  —  Vranov nad Top¾ou s územnou rezervou na súbežnú

rýchlostnú komunikáciu Prešov  —  Ub¾a,
5.3.28 ceste II/566 v prepojení Ulič (hraničný priechod do Ukrajinskej republiky) — Brezovec — Ub¾a — Ruský

Hrabovec,
5.3.29 ceste III/5439 Sabinov — Ražňany — Jarovnice — Hermanovce — Bertotovce s územnou rezervou na jej
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úpravu na cestu II. triedy s funkciou dia¾ničného privádzača na dia¾nicu D1 pre sídla situované
v hornotoryskej doline,

5.3.30 ceste v trase križovatka pred obcou Jalová po obec Príslop zladi� s požiadavkami prvého pásma
hygienickej ochrany vodnej nádrže Starina,

5.3.31 na výh¾adové vedenie trasy cesty II/557 v úseku Stročín  —  Stropkov  —  Turany nad Ondavou — Nová
Kelča  —  Holčíkovce,

5.3.32 homogenizáciu cesty III/55617 Lomné  —  Bžany,
5.3.33 úpravu účelovej komunikácie Bžany — Valkov na kategóriu cesty III. triedy, 
5.3.34 homogenizáciu cesty III/5561 v úseku Remeniny — Matiaška a III/5573 v úseku Matiaška — Detrik

a v úseku most cez Ondavu —  rekreačné stredisko Mládežnícka — Malá Domaša,
5.4 chráni� priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových hraničných priechodov, a to: 

5.4.1 medzinárodné hraničné priechody:
a) Becherov  —  Konieczna, cestný, na ceste II/545,
b) Kurov  —  Muszynka, cestný, na ceste III/5445,
c) Lysá nad Dunajcom  —  Niedzica, cestný, na ceste II/543,
d) Červený Kláštor  —  Sromowce Nižne, kompa na rieke Dunajec,
e) Medzilaborce  —  Lupków, železničný,
f) Palota  —  Radoszyce, cestný, na ceste II/575,
g) Tatranská Javorina  —  Lysá Po¾ana, cestný, na ceste I/67,
h) Podspády  —  Jurgów, cestný, na ceste III/06729,
i) Plaveč  —  Muszyna, železničný,
j) Mníšek nad Popradom  —  Piwniczna, cestný, na ceste I/68,

k) Lesnica  —  Sczawnica, peší, bicykle,
l) Čirč  —  Leluchów, cestný, na ceste I/77,

m) Vyšný Komárnik  —  Barwinek, cestný, na ceste E 371, I/73,
n) Ub¾a  —  Malyj Bereznyj, cestný, na ceste I/74,

5.4.2 hraničné priechody pre malý pohraničný styk:
a) Nižná Polianka  —  Ozenna, peší, bicykle,
b) Ve¾ká Franková — Kacwin, peší, bicykle,
c) Sulín  —  Zegiestów, peší, bicykle,
d) Legnava  —  Milik, peší, bicykle,
e) Čertižné  —  Jasliska, cestný, osobná doprava,

5.5 chráni� priestory na vnútroštátne regionálne cestné dopravné terminály Prešov — Šarišské Lúky a Vydrník
(pre okresy Prešov a Poprad),

5.6 zabezpeči� územnú rezervu na
5.6.1 modernizáciu hlavného tranzitného �ahu Žilina  — Poprad — Košice na rýchlos� 120 — 160 km/h,
5.6.2 modernizáciu a zdvojko¾ajnenie severojužného �ahu úseku hranica s Po¾skou republikou — Plaveč —

Prešov — Kysak na rýchlos� 120 km/h a na preložku trate mimo mesta Prešov po roku 2015,
5.6.3 zdvojko¾ajnenie železničnej trate v úseku Michalovce — Humenné,
5.6.4 zdvojko¾ajnenie železničnej trate Tatranskej elektrickej železnice v úseku Poprad —  Vysoké Tatry  — 

Tatranská Lomnica,
5.6.5 novú železničnú tra� v úseku Bardejov — Zborov  — Vyšný Orlík — Svidník — Duplín — Stropkov — Lom-

né — Turany nad Ondavou — Holčíkovce — Sedliská  — Hudcovce s napojením na železničnú tra� Vranov
nad Top¾ou — Strážske,

5.6.6 trate vnútroštátneho regionálneho významu s výh¾adovou elektrifikáciou:
1. Humenné — Medzilaborce — Palota (výh¾adové s medzinárodným významom),
2. Prešov — Vranov nad Top¾ou — Strážske,
3. Prešov — Stará ¼ubovňa — Kežmarok — Ve¾ká Lomnica  — Poprad a pripojený úsek Ve¾ká Lomnica —

Tatranská Lomnica,
5.6.7 trate miestne, vnútroregionálne a nekonvenčné v súčasnom rozsahu:

1. Humenné — Snina — Stakčín,
2. Vranov nad Top¾ou — Trebišov,
3. Kapušany pri Prešove — Bardejov,
4. Tatranská elektrická železnica: Tatranská Lomnica  — Starý Smokovec — Štrbské Pleso,
5. ozubnicová železnica: Štrba — Štrbské Pleso,

5.7 chráni� priestory na
5.7.1 dobudovanie a modernizáciu medzinárodného letiska Poprad-Tatry,
5.7.2 dobudovanie verejných regionálnych letísk s rozvojovými možnos�ami Svidník, Prešov a Kamenica nad

Cirochou.

6. V oblasti vodného hospodárstva
6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody

´
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6.1.1 využíva� v maximálnej miere existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody,
6.1.2 zabezpeči� ochranu záujmových území vodných nádrží Tichý Potok, Lukov, Jakubany, Bušovce,

Hanušovce nad Top¾ou, Nižná Jablonka, Adidovce a Pečovská Nová Ves,
6.2 chráni� priestory na líniové stavby

6.2.1 vo Východoslovenskej vodárenskej sústave:
1. prívod zo sústavy do Bardejova v trase Giraltovce  — Bzenov — Lascov — Marhaň — Harhaj — Porúbka —

Nemcovce — Kurima — Poliakovce — Hrabovec — Komárov — Bardejovská Nová Ves — Bardejov,
2. rozšírenie Východoslovenskej vodárenskej sústavy:

a) Koškovce — Zbucké Dlhé — Hrabovec nad Laborcom,
b) prívod do Slovenskej Volovej, Ohradzian, Baškoviec, Turcoviec, Hrubova s odbočkami do Ohra-

dzian, Ví�azoviec, Lukáčoviec, Baškoviec a Cerniny,
3. prívod do Krásneho Brodu zo Stropkova,
4. z prívodu vodárenskej nádrže Starina — Prešov odbočky do Chme¾ova, do Vyšnej Šebastovej a do

Nemcoviec — Tulčíka — Demjaty,
5. z prívodu vodárenskej nádrže Starina — Prešov odbočky do Bretejoviec, Janovika, Lemešian, Drie-

novskej Novej Vsi, Petrovian, Kendíc, Záborského, Dulovej Vsi a Ruskej Novej Vsi,
6. prívod do Fintíc z vodojemu Šidlovec v Prešove,
7. zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín,
8. prívod z úpravne vody Stakčín do Ublianskej Doliny v trase Kolonica — Ladomírov — Ub¾a a Kalná

Rostoka — Klenová — Ub¾a,
9. prívod z úpravne vody Stakčín do Stakčínskej Roztoky,

10. rozšírenie sústavy v trase Stropkov — Chotča — Bukovce — Makovce — Havaj — Malá Po¾ana s pokra-
čovaním Rokytovce — Krásny Brod — Medzilaborce,

11. prepojenie na sústavu v Hanušovciach nad Top¾ou s pokračovaním v trase Mičákovce — Giraltovce
— Matovce — Soboš  —  Okrúhle  — Radoma — Rakovčík — Stročín s odbočením do Svidníka na sever
a na juh v trase Duplín — Stropkov,

12. rozšírenie sústavy z prívodu Vranov — Trebišov s odbočkou do Sačurova, Davidova a do Sečovskej
Polianky,

13. prívod Vranov — Prešov, odbočku do Čaklova, Zámutova, do Juskovej Vole, prívod do Komáran
s odbočkami do Čičavy, Merníka a Nižného Kručova, odbočky So¾ — Rudlov a do Jastrabia, do
Hliného, odbočku do Žipova, Skrabského a do Čierneho nad Top¾ou a odbočku Radvánovce — Me-
dzianky,

6.2.2 zo zdrojov Východoslovenskej vodárenskej sústavy
1. z vodárenskej nádrže Lukov:

a) prívod do Bardejova v trase Lukov — Malcov  — Gerlachov — Tarnov — Rokytov — Mokroluh  — Bar-
dejov s pripojením podzemných zdrojov v Lenártove v trase Lenártov — Malcov,

b) odbočky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase Kruž¾ov — Krivé,
2. z Prešovského skupinového vodovodu s využitím podzemných zdrojov hornej Torysy a odberu

v Tichom Potoku prívod v trase Sabinov — Ražňany, odbočku do Uzovského Šalgova, Ražňan a Ja-
rovníc, odbočku do Uzovských Pek¾an, Jarovníc a Hermanoviec a odbočku z Lipian do Ďačova
a Dubovíc,

3. prívod z vodárenskej nádrže Jakubany do Starej ¼ubovne,
4. pripojenie z podzemných zdrojov v trase Plavnica — sever — Stará ¼ubovňa,

6.2.3 v oblasti skupinových vodovodov na
1. rozšírenie skupinových vodovodov v trase Kurima  — Kučín — Nemcovce — Porúbka Marhaň,
2. prívod zo skupinového vodovodu Hertník  — Fričkovce — Osikov v trase Raslavice — Abrahámovce —

Buclovany — Lopúchov s prepojením na prívod z Východoslovenskej vodárenskej sústavy v trase
Buclovany — Koprivnica — Marhaň,

3. napojenie vodného zdroja nad Hertníkom a povrchového zdroja Fričkovského potoka nad Fričkov-
cami na skupinový vodovod Hertník  — Fričkovce — Osikov,

4. rozšírenie Popradského skupinového vodovodu prívod z Vrbového do Tvarožnej a po roku 2015
prívod Kežmarok — Spišská Belá — Bušovce — Podolínec,

5. výstavbu skupinového vodovodu Osturňa — Ve¾ká Franková — Malá Franková,
6. prívod Kežmarok — Spišská Belá — Bušovce  — Podolínec do roku 2015,
7. odbočky z prívodu Spišského skupinového vodovodu z vodojemu Hrabušice — Levoča do Draviec

a Spišského Štvrtka,
8. prívod do Jablonova z nových vodných zdrojov západne od Lúčky pre prívodné potrubie z nových

vodných zdrojov východne od Tatranskej Štrby na skupinový vodovod Tatranská Štrba — Štrba pre
prepojovacie potrubie prívodu z vodárenskej nádrže Garajky s vodovodom Štrba,

9. napojenie vodných zdrojov v Tatranských Matliaroch,
10. odbočku z prívodu Liptovská Teplička — Spišská Nová Ves z Hrabušíc do Vydrníka,
11. z prívodu Poprad — Kežmarok odbočku Ve¾ká Lomnica — Stará Lesná — Tatranská Lomnica a odboč-
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ku do Starého Smokovca, Nového Smokovca, Ve¾kého Smokovca a Malého Smokovca a prepojenie
na Starú Lesnú,

12. hlavný dia¾kový privádzač pre Spišsko-popradskú vodárenskú sústavu v trase vodárenská nádrž
Garajky — Šuňava — Svit — Poprad a prepojenie do Smokovcov,

13. z Prešovského skupinového vodovodu na pokračovanie trasy Sabinov — Ražňany — Jarovnice — Her-
manovce — Bertotovce s odbočkou do Fričoviec, Bertotovce — Miňany s odbočkami do Chminian-
skych Jakubovian a Ondrášoviec, Chmiňany — Chminianska Nová Ves — Svinia s odbočkou do Ko-
jatíc, Svinia — Župčany s odbočkou do Medzianok, Župčany — Malý Šariš s prepojením na prívod
Prešovského skupinového vodovodu pri Ve¾kom Šariši,

14. nové skupinové vodovody:
a) Ví�az — Ovčie,
b) v doline Svinky — Rokycany — Bzenov — Janov  — Radatice,

15. skupinový vodovod v Zbojskej Doline — od odberov vody zo Zbojského potoka pri Novej Sedlici
a z Bystrianskeho potoka pri Zboji prívod Nová Sedlica — Zboj — Uličské Krivé — Ulič,

16. rozšírenie skupinového vodovodu Stropkov:
a) nový vodný zdroj Sitníky s prívodom do Stropkova,
b) prepojenie verejného vodovodu Stropkov so skupinovým vodovodom Miňovce v trase Breznica

— Miňovce,
c) rozšírenie vodovodu Miňovce v trase Miňovce  — Mrázovce — Tokajík, Miňovce — Lomné — Kručov

s odbočkou do Bžian,
17. nový skupinový vodovod predĺžením existujúceho vodovodu Medvedie do Šarbova a Korejoviec,
18. rozšírenie skupinového vodovodu rekreačnej oblasti Domaša do

a) Holčíkoviec, Žalobína, Malej Domaše, Slovenskej Kajne, Benkoviec a do Kvakoviec,
b) Nižnej Sitnice a Vyšnej Sitnice,

6.3 rezervova� plochy a chráni� koridory pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpa-
dových vôd. Prednostne realizova� kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach hygienickej ochrany
využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kana-
lizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizova� v územnom pláne obce.

7. V oblasti zásobovania plynom
7.1 chráni� koridory na výstavbu vysokotlakových plynovodov:

1. VTL DN 500, Košice —  Drienovská Nová Ves — Tatranská Štrba,
2. VTL DN 150, Ždiar — Spišská Stará Ves,
3. VTL DN 200, Lipany — Stará ¼ubovňa,
4. VTL DN 200, Snina — Stakčín,
5. VTL DN 150, Kamenica — Krivany — Torysa,
6. VTL DN 100:

a) Huncovce — Janovce,
b) Bardejov — Kruž¾ovská Huta,
c) Hažlín — Mlynárovce — Radoma,
d) Havaj — Šarišské Čierne,
e) Snina — Pčoliné — Hostovice,
f) Ňagov — Vyrava,
g) Krásny Brod — Čabiny — Radvaň nad Laborcom.

8. V oblasti hospodárstva
8.1. chráni� priestory ložísk vyhradených nerastov,
8.2. chráni� priestor na skladovanie pohonných hmôt pre potreby štátnych hmotných rezerv „Nádržový blok

Kapušany II“.

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1. V oblasti dopravy
1.1 dia¾nica D1 a mimoúrovňové križovanie ciest na území kraja
1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre

1.2.1 medzinárodný cestný �ah E 50 v trase cesty I/18 Žilina — Poprad — Prešov a v trase cesty II/68 v úseku
Prešov — Košice,
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1.2.2 medzinárodný cestný �ah E 371 v trase ciest I/18 Prešov — Lipníky a II/73 Lipníky — Svidník — hranica
s Po¾skou republikou ako súčas� severojužného rýchlostného cestného prepojenia v nadväznosti na
európsku cestu E 71 v trase cesty I/68 Košice — Seňa — hranica s Maïarskou republikou,

1.2.3 cestný �ah ciest I/18 a I/74 Prešov — Ub¾a — štátna hranica s Ukrajinskou republikou,
1.2.4 cestu I/18:

a) v úseku Svit — Poprad pre možnos� rozšírenia na štvorpruhovú cestu,
b) v súbehu s dia¾nicou D1 v úseku Spišský Štvrtok — Behárovce,
c) severným obchvatom mesta Prešov v trase Malý Šariš — Ve¾ký Šariš — Kapušany v zmysle štúdie

cestného �ahu Prešov —  Ub¾a,
d) v úseku Kapušany — Lipníky s územnou rezervou na obchvat obce Lada a súbežnú trasu cesty

E 371,
e) v úseku Lipníky — Vranov nad Top¾ou — Strážske — Humenné s územnou rezervou na súbežnú trasu

rýchlostnej komunikácie Prešov — Ub¾a v úseku Lipníky — Vranov nad Top¾ou,
1.2.5 cestu I/74 v úseku Humenné — Snina — Ub¾a s územnou rezervou na rýchlostnú komunikáciu Prešov —

Ub¾a s obchvatmi sídel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín,
Kolonica, Ladomírov, Ub¾a,

1.2.6 cestu I/68:
a) v prie�ahu mestom Prešov v zmysle zadania stavby „I/68 Prešov — Nábrežná komunikácia“ a s po-

kračovaním južným smerom v trase ulica Obrancov mieru — Levočská — Dúbrava pozdĺž východného
okraja železničnej trate Prešov  — Plaveč,

b) v úseku Prešov — hranica s Po¾skou republikou s obchvatmi sídel Šarišské Micha¾any, Sabinov
(obchvat centra), Pečovská Nová Ves, Červenica, Lipany (obchvat centra), Pusté Pole a Plavnica,

1.2.7 cestu I/67:
a) v úseku Poprad — Matejovce — Spišská Belá s územnou rezervou na štvorpruhovú cestu v určitých

úsekoch s obmedzeným prístupom, s obchvatmi sídel Matejovce, Ve¾ká Lomnica a Kežmarok,
b) v úseku Spišská Belá — Javorina s vylúčením kamiónov TIR dopravy z hraničných priechodov Javo-

rina a Podspády,
1.2.8 cestu I/77:

a) v úseku Spišská Belá — Podolínec — Stará ¼ubovňa s územnou rezervou na obchvaty sídel Podolínec,
Nižné Ružbachy a Hniezdne,

b) v úseku ¼ubotín — Obručné — Bardejov — Nižná Polianka s územnou rezervou pre sídla Tarnov,
Rokytov, Mokroluh, Lenartov, Ma¾cov, Gerlachov a Bardejov (obchvat centra),

c) v úseku Nižná Polianka — Svidník,
1.2.9 cestu I/73 v celej dĺžke a jej koridor ako územnú rezervu na súbežnú trasu východoslovenskej

rýchlostnej komunikácie sever — juh v trase Vyšný Komárnik — Svidník — Stročín — Giraltovce — Lipníky
(cesta E 371),

1.2.10 cestu I/79 v úseku Vranov nad Top¾ou — Sečovská Polianka s územnou rezervou na obchvaty týchto
sídel,

1.2.11 cestu II/545:
a) v úseku Kapušany — Bardejov s novým napojením na cestu I/18, s úpravou na cestu I. triedy

a územnou rezervou na obchvaty sídiel Kapušany, Nižné Raslavice, Kobyly a K¾ušov. Obchvat sídla
Kapušany je podmieňujúcou investíciou na realizáciu stavby „Nádržový blok Kapušany II“,

b) v úseku Bardejov — Becherov — hranica s Po¾skou republikou pre potreby turistiky a prihraničnej
spolupráce,

1.2.12 cestu II/546 v trase Prešov — Margecany s územnou rezervou na úpravu trasy v prepojení Bajerov —
Kvačany — Klenov a Prešov — Cemjata,

1.2.13 cestu II/537 (Cesta slobody) v úseku Podbanské — Tatranská Kotlina s územnou rezervou na obchvaty
sídel Starý Smokovec a Tatranská Lomnica,

1.2.14 cestu II/538 v úseku Štrba — Štrbské Pleso s územnou rezervou na jej predĺženie v trase III/018144
s napojením na dia¾nicu D1 pri obci Štrba,

1.2.15 cestu II/539 Mengusovce — Vyšné Hágy,
1.2.16 cestu II/534 Poprad-mesto — Poprad, Ve¾ká (napojenie na dia¾nicu D1) — Starý Smokovec s územnou

rezervou na úpravu jej napojenia na cestu II/537 v Starom Smokovci,
1.2.17 cestu II/536 Kežmarok — Jánovce s územnou rezervou na obchvaty sídel ¼ubica, Vrbov a Vlková,
1.2.18 cestu II/540 Ve¾ká Lomnica — Tatranské Matliare,
1.2.19 cestu II/542 Spišská Belá — Slovenská Ves — Spišská Stará Ves s územnou rezervou na obchvaty týchto

sídel,
1.2.20 cestu II/543 s územnou rezervou na obchvaty sídel Červený Kláštor, Kamienka a Hniezdne,
1.2.21 cestu II/533 v úseku Levoča — napojenie na dia¾nicu D1 — Spišská Nová Ves s územnou rezervou na jej

úpravu na cestu I. triedy s funkciou dia¾ničného privádzača dvoch okresných sídel,
1.2.22 cestu II/547 Spišské Podhradie — Spišské Vlachy s územnou rezervou na obchvaty týchto sídel,
1.2.23 cestu II/556 v úseku Giraltovce — Hanušovce,
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1.2.24 cestu III/5565 v trase Bardejovská Nová Ves — Kučín  — Giraltovce s územnou rezervou na jej úpravu
na cestu II. triedy,

1.2.25 cestu II/557 v úseku Stročín  —  Stropkov  —  Turany nad Ondavou  —  Malá Domaša  —  Sedliská
s územnou rezervou na obchvaty sídel Tisinec, Stropkov, Sitnik a navrhovaných rekreačných priestorov
v úseku Turany nad Ondavou  —  Nová Kelča  —  Holčíkovce,

1.2.26 cestu II/575 Stropkov — Havaj — Krásny Brod  — Medzilaborce — Palota s územnou rezervou na obchvaty
sídel Chotča, Bukovce, Makovce a Havaj,

1.2.27 cestu II/554 Havaj — Repejov — Ruská Kajňa  — Košárovce — Tovarné — Nižný Hrušov,
1.2.28 cestu II/556 v úseku od napojenia na cestu I/73 po napojenie na cestu II/557 vrátane prejazdných

úsekov sídlami Fijaš a Ruský Kručov,
1.2.29 cestu II/559 Humenné — Čertižné s územnou rezervou na výh¾adovú preložku Kochanovce — Lackov-

ce — Humenné (Krámová),
1.2.30 cestu III/5516 v úseku Medzilaborce — Nižná Jablonka — Hostovice — Pčoliné — Snina s územnou rezer-

vou na jej úpravu na cestu II. triedy a na obchvaty sídel Vyrava a Nižná Jablonka,
1.2.31 cestu II/558 v úseku Humenné — Tovarné — Vranov nad Top¾ou s územnou rezervou na súbežnú

rýchlostnú komunikáciu Prešov — Ub¾a,
1.2.32 cestu II/566 v prepojení Ulič (hraničný priechod do Ukrajinskej republiky) — Brezovec — Ub¾a — Ruský

Hrabovec,
1.2.33 cestu III/5439 Sabinov — Ražňany — Jarovnice  — Hermanovce — Bertotovce s územnou rezervou na jej

úpravu na cestu II. triedy s funkciou dia¾ničného privádzača na dia¾nicu D1 pre sídla situované
v hornotoryskej doline,

1.2.34 homogenizáciu cesty III/55617 Lomné  —  Bžany,
1.2.35 prekategorizovanie a úpravu účelovej komunikácie Bžany — Valkov,
1.2.36 homogenizáciu cesty III/5561 v úseku Remeniny — Matiaška a III/5573 v úseku Matiaška — Detrik

a v úseku most cez Ondavu — rekreačné stredisko Mládežnícka — Malá Domaša,
1.2.37 modernizáciu hlavného tranzitného �ahu železničnej trate Žilina — Poprad — Košice,
1.2.38 modernizáciu a zdvojko¾ajnenie severojužného prepojenia železničnej trate Muszyna  —  Plaveč  — 

Prešov — Kysak — Košice — Čaňa s preložkou trate v úseku Lipany — Pusté Pole; realizácia po roku 2015,
1.2.39 zdvojko¾ajnenie železničnej trate v úseku Trebišov  —  Michalovce  —  Humenné,
1.2.40 zdvojko¾ajnenie železničnej trate Tatranskej elektrickej železnice v úseku Poprad — Vysoké Tatry — 

Tatranská Lomnica,
1.2.41 železničnú tra� v úseku Bardejov — Zborov — Vyšný Orlík — Svidník — Duplín  — Stropkov — Lomné — Tu-

rany nad Ondavou — Holčíkovce — Sedliská — Hudcovce,
1.2.42 železničné trate a úseky s výh¾adovou elektrifikáciou:

1. Bánovce n/Ondavou — Michalovce — Humenné  — Medzilaborce — Palota,
2. Prešov — Vranov nad Top¾ou — Strážske,
3. Plaveč — Stará ¼ubovňa — Kežmarok — Studený Potok — Poprad a prípojnú tra� Studený Potok —

Tatranská Lomnica.

2. V oblasti vodného hospodárstva
2.1 pre navrhované vodné nádrže:

2.1.1 Tichý Potok (okres Kežmarok),
2.1.2 Lukov (okres Bardejov),
2.1.3 Jakubany (okres Stará ¼ubovňa),
2.1.4 Bušovce (okres Poprad),
2.1.5 Hanušovce nad Top¾ou (okres Vranov nad Top¾ou),
2.1.6 Nižná Jablonka (okres Humenné),
2.1.7 Adidovce (okres Humenné),
2.1.8 Pečovská Nová Ves (okres Sabinov),

2.2 pre prevod vody Poprad — Torysa (kategória C) na trase Poprad — Kučmanovský potok — Torysa,
2.3 v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy

2.3.1 prívod zo sústavy do Bardejova v trase Giraltovce — Bzenov — Lascov — Marhaň — Harhaj — Porúbka —
Nemcovce — Kurima — Poliakovce — Hrabovec — Komárov — Bardejovská Nová Ves — Bardejov,

2.3.2 na rozšírenie sústavy:
a) Koškovce — Zbudské Dlhé — Hrabovec nad Laborcom,
b) prívod do Slovenskej Volovej, Ohradzian, Baškoviec, Turcoviec, Hrubova s odbočkami do Ohradzian,

Ví�azoviec, Lukáčoviec a Baškoviec-Cerniny,
2.3.3 prívod do Krásneho Brodu zo Stropkova,
2.3.4 z prívodu vodárenskej nádrže Starina — Prešov odbočky do Chme¾ova, Vyšných Šebastoviec a v trase

Nemcovce  — Tulčík — Demjata,
2.3.5 z prívodu vodárenskej nádrže Starina — Prešov  — Košice odbočky do Bretejoviec, Janovika, do Leme-

šian, Drienovskej Novej Vsi, Petrovian, Kendíc, Záborského, Dulovej Vsi a Ruskej Novej Vsi,

Strana 6654 Zbierka zákonov č. 679/2002 Čiastka 264



2.3.6 prívod do Fintíc z vodojemu Šidlovec v Prešove,
2.3.7 zdvojenie prívodu z úpravne vody Stakčín do Humenného,
2.3.8 z úpravne vody Stakčín prívod do Ublianskej doliny v trase Kolonica — Ladomírov — Ub¾a a Kalná

Roztoka — Klenová — Ub¾a,
2.3.9 z úpravne vody Stakčín prívod do Stakčínskej Roztoky,

2.3.10 rozšírenie sústavy v trase Stropkov — Chotča  — Bukovce — Makovce — Havaj — Malá Po¾ana s pokračo-
vaním Rokytovce — Krásny Brod — Medzilaborce,

2.3.11 prepojenie na sústavu v Hanušovciach nad Top¾ou s pokračovaním v trase Mičákovce — Giraltovce —
Matovce — Soboš — Okrúhle — Radoma — Rakovčík  — Stročín s odbočením do Svidníka na sever a na juh
v trase Duplín — Stropkov,

2.3.12 rozšírenie sústavy z prívodu Vranov — Trebišov odbočkou Sačurov — Davidov a do Sečovskej Polianky,
2.3.13 z prívodu Vranov — Prešov odbočku do Čaklova — Zámutova a do Juskovej Vole, prívod do Komáran

s odbočkami do Čičavy, Merníka a Nižného Kručova, odbočku So¾ — Rudlov a do Jastrabia, do Hliného,
odbočku do Žipova, Skrabského a do Čierneho nad Top¾ou a odbočku do Radvanoviec — Medzianok,

2.3.14 z vodárenskej nádrže Lukov:
a) prívod do Bardejova v trase Lukov — Malcov — Gerlachov — Tarnov — Rokytov — Mokroluh — Bardejov

s pripojením podzemných zdrojov v Lenártove v trase Lenártov — Malcov,
b) odbočky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase Kruž¾ov — Krivé,

2.3.15 z Prešovského skupinového vodovodu s využitím podzemných zdrojov hornej Torysy a odberu v Tichom
Potoku prívod v trase Sabinov — Ražňany, odbočku do Úzovského Šalgova, Ražňan a Jarovníc, odbočku
do Úzovských Peklian, Jarovníc a Hermanoviec a odbočku z Lipian do Ďačova a Dubovice,

2.3.16 prívod z vodárenskej nádrže Jakubany do Starej ¼ubovne,
2.3.17 pripojenie z podzemných zdrojov v trase Plavnica-sever — Stará ¼ubovňa,

2.4 pre skupinové vodovody
2.4.1 rozšírenie skupinových vodovodov v trase Kurima — Kučín — Nemcovce — Porúbka — Marhaň,
2.4.2 prívod zo skupinového vodovodu Hertník — Fričkovce — Osikov v trase Raslavice — Abrahámovce — Buc-

lovany — Lopuchov s prepojením na prívod z Východoslovenskej vodárenskej sústavy v trase Buclova-
ny — Koprivnica — Marhaň,

2.4.3 napojenie vodného zdroja nad Hertníkom a povrchového zdroja Fričkovského potoka nad Fričkovcami
na skupinový vodovod Hertník — Fričkovce — Osikov,

2.4.4 rozšírenie Popradského skupinového vodovodu prívod z Vrbového do Tvarožnej a po roku 2015 prívod
Kežmarok — Spišská Belá — Bušovce — Podolínec,

2.4.5 výstavba skupinového vodovodu Osturňa — Ve¾ká Franková  — Malá Franková,
2.4.6 prívod Kežmarok — Spišská Belá — Bušovce — Podolínec do roku 2015,
2.4.7 odbočky z prívodu Spišského skupinového vodovodu z vodojemu Hrabušice — Levoča do Draviec a Spiš-

ského Štvrtka,
2.4.8 prívod do Jablonova z nových vodných zdrojov západne od Lúčky pre prívodné potrubie z nových

vodných zdrojov východne od Tatranskej Štrby na skupinový vodovod Tatranská Štrba — Štrba, pre
prepojovacie potrubie prívodu z vodárenskej nádrže Garajky s vodovodom Štrba,

2.4.9 napojenie vodných zdrojov v Tatranských Matliaroch a prívod z nich do Tatranskej Lomnice,
2.4.10 odbočka z prívodu Liptovská Teplička — Spišská Nová Ves z Hrabušíc do Vydrníka,
2.4.11 prívod Poprad — Kežmarok, odbočku Ve¾ká Lomnica  — Stará Lesná — Tatranská Lomnica a odbočku do

Smokovcov a prepojenie na Starú Lesnú,
2.4.12 hlavný dia¾kový privádzač pre Spišsko-popradskú vodárenskú sústavu v trase vodárenská nádrž

Garajky — Šuňava — Svit — Poprad a prepojenie do Smokovcov,
2.4.13 pokračovanie trasy Sabinov — Ražňany — Jarovnice — Hermanovce — Bertotovce s odbočkou do Fričo-

viec, Bertotovce — Miňany s odbočkami do Chminianskych Jakubovian a Ondrášoviec, Chmiňany —
Chminianska Nová Ves — Svinia s odbočkou do Kojatíc, Svinia — Župčany s odbočkou do Medzianok,
Župčany — Malý Šariš z Prešovského skupinového vodovodu s prepojením na prívod Prešovského
skupinového vodovodu pri Ve¾kom Šariši,

2.4.14 nové skupinové vodovody:
a) Ví�az — Ovčie,
b) v doline Svinky — Rokycany — Bzenov — Janov — Radatice,

2.4.15 skupinový vodovod v Zbojskej Doline od odberov vody zo Zbojského potoka pri Novej Sedlici a z Bys-
trianskeho potoka pri Zboji prívod Nová Sedlica — Zboj — Uličské Krivé — Ulič,

2.4.16 rozšírenie skupinového vodovodu Stropkov:
a) nový vodný zdroj Sitníky s prívodom do Stropkova,
b) prepojenie vodovodu Stropkov so skupinovým vodovodom Miňovce v trase Breznica — Miňovce,
c) rozšírenie vodovodu Miňovce v trase Miňovce — Mrázovce — Tokajík, Miňovce — Lomné — Kručov s od-

bočkou do Bžian,
2.4.17 nový skupinový vodovod predĺžením existujúceho vodovodu Medvedie do Šarbova a Korejoviec,
2.4.18 rozšírenie skupinového vodovodu rekreačnej oblasti Domaša do

a) Holčíkoviec, Žalobína, Malej Domaše, Slovenskej Kajne — Benkoviec a do Kvakoviec,
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b) Nižnej Sitnice a Vyšnej Sitnice,
2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

3. V oblasti zásobovania plynom
3.1 chráni� koridory na výstavbu vysokotlakových plynovodov:

1. VTL DN 500, Košice — Drienovská Nová Ves — Tatranská Štrba,
2. VTL DN 150, Ždiar — Spišská Stará Ves,
3. VTL DN 200, Lipany — Stará ¼ubovňa,
4. VTL DN 200, Snina — Stakčín,
5. VTL DN 150, Kamenica — Krivany — Torysa,
6. VTL DN 100:

a) Huncovce — Janovce,
b) Bardejov — Kruž¾ovská Huta,
c) Hažlín — Mlynárovce — Radoma,
d) Havaj — Šarišské Čierne,
e) Snina — Pčoliné — Hostovice,
f) Ňagov — Vyrava,
g) Krásny Brod — Čabiny — Radvaň nad Laborcom.

4. V oblasti hospodárstva
4.1 stavba skladovania pohonných hmôt pre potreby štátnych hmotných rezerv „Nádržový blok Kapušany II“.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno pod¾a § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastni�
alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedzi�.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 15. decembra
2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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680

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 2002 bola v Ammáne podpísaná
Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského krá¾ovstva.

Obchodná dohoda nadobudne platnos� na základe článku 13 dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 16. decem-
bra 2002.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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681

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. decembra 2002 č. 17363/2002-41, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 3. mája 2002 č. 4112/2002-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
(oznámenie č. 243/2002 Z. z.).

Opatrením sa mení a dopĺňa rozpočtová klasifikácia platná na rok 2003.

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. januára 2003 okrem prílohy č. 1 bodov 3, 4, 5, 6, bodu 11 podpoložky
312009 a bodu 23 podpoložiek 642129, 642130, 642131, 642132, 642133, 642134 a 642135 a prílohy č. 2 bodov
1, 2, 3, 4, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnos� 1. júla 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2002 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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