
KĽÚČOVÉ AKTIVITY k problematike SCHULE (2015 – 2018) 
 

Rok 2015: 

- Prezentácia petície mestu Poprad a štátnym orgánom  (1/2015) 

 Žiaľ s minimálnym plnením zo strany mesta a štátnych orgánov 

- Mediácia so spoločnosťou Schule Slovakia (4/2015 – 6/2016)  

 Úvodné stretnutia vyzerali sľubne, že bude ochota seriózne sa dohodnúť na 

 meraniach, odbere vzorky atď. Od začiatku sme prezentovali našu kľúčovú 

 požiadavku, aby sa prevádzka ďalej nerozširovala 

- Veľká zmena ÚPN 

 Príprava formuláru pre hromadnú pripomienku k územnému plán 2016, komunikácia 

 so spracovateľmi územných plánov a občanmi 

- Hala č. 6 

 Faktická výstavba 11/2014 – 7/2015, namietali sme od začiatku, že je v rozpore 

 s platným stavebným povolením (potvrdené aj zo strany štátnej stavebnej inšpekcie 

 Košice v 7/2015),  prvotný návrh kolaudačného konania v 12/2015 na stavebnom 

 úrade v Poprade 

 

Rok 2016: 

- Revitalizácia a dostavba areálu Schule (5/2016):  

 V 5/2016 spoločnosť Schule podala na Okresný úrad, odbor životného prostredia 

 projekt s návrhom, aby sa ďalšie rozšírenie areálu neposudzovalo z hľadiska EIA. 

 Naše OZ vstúpilo do tohto konania a naopak požadovalo, aby sa toto rozširovanie z 

 hľadiska EIA posudzovalo 

- Ukončenie mediácie so spoločnosťou Schule (6/2016) 

  Po predložení projektu na ďalšie rozširovanie (1,5 roka nás spoločnosť Schule 

 v skratke vodila za nos) sme mediáciu ukončili. 

- Veľká zmena ÚPN 2016  - prezentácia hromadnej pripomienky (8/2016) 

 Formulár vyplnilo 140 občanov, čo radilo našu pripomienku k najpočetnejšej 

 (dokopy bolo 270 pripomienok) – žiaľ nebola akceptovaná. Pre lokalitu Stavomontáži 

 bolo navrhnuté “kompromisné riešenie” zachovanie status quo – ktoré sa následne 

 javí ako nedostatočné, lebo umožňuje priestor na ďalšie rozširovanie 

- Hala č. 6:  

 a) 12/2015 – 6/2016 – snaha o zmenu orgánu, ktorý bude príslušný na kolaudačné 

 konanie pre halu č. 6 (zo stavebného úradu v Poprade na Slovenskú inšpekciu 

 životného prostredia Košice) a aby to bolo zastrešené pod integrovaným povolením. 



 b) 2. polovica roku 2016 – aktívna účasť v kolaudačnom konaní pre halu č. 6 na SIŽP 

 v Košiciach (boli sme úspešní v zmene orgánu, ktorý bude kolaudáciu povoľovať) 

 

 

Rok 2017: 

- Revitalizácia a dostavba areálu Schule :  

 Žiaľ v 4/2017 Okresný úrad prvostupňovo rozhodol, že uvedený projekt dostavby sa 

 nemusí posudzovať z hľadiska EIA. Voči tomuto rozhodnutiu sme sa odvolali 

 a následne v 9/2017 aj druhostupňový orgán potvrdil, že sa nemusí posudzovať. 

 V 12/2017 sme preto podali  správnu žalobu na Okresný súd Prešov, o tejto žalobe 

 zatiaľ Okresný súd nerozhodol.   

- ÚPN 2017 

  Podali sme návrh, aby bol vypracovaný územný plán zóny. V 5/2017 schválený návrh 

 uznesenia v MsZ aby sa pre lokalitu Pri trati (bývalé Stavomontáže) vypracoval 

 územný plán zóny (žiaľ bez rozhodnutia o vyčlenení finančných prostriedkov) 

- Hala č. 6  

 Aktívna účasť v kolaudačnom konaní na úrovni SIŽP Košice 

- Problematika hluku 

a) Meranie hluku. Na náklady nášho OZ bolo v 5/2017 uskutočnené meranie hluku 

zo strany Inžinierskych služieb s.r.o. Martin, ktoré znova potvrdilo prekročené 

hladiny hluku 

b) Výstavba protihlukovej steny. Po 13 rokoch sľuboch konečne firma Schule 

v 12/2017 postavila protihlukovú stenu na streche haly č. 1 (niekde došlo 

k miernemu zlepšeniu situácie, niekde k miernemu zhoršeniu – nakoľko sa 

používa neskolaudovaná hala č. 6) 

 

 

Rok 2018: 

- ÚPN 2018 (územný plán zóny „Pri trati“ – bývalé Stavomontáže)  

 V 1/2018 a následne v 8/2018 boli vo finančnej komisii schválené odporúčanie MsZ 

 aby v rámci zmeny rozpočtu na rok 2018 boli vyčlenené aj určité finančné 

 prostriedky na prípravu územného plánu zóny. Následne až v 8/2018 MsZ schválilo 

 vyčleniť 8.000 euro na prípravu ÚP zóny!!! Skoro na konci volebného obdobia! L.  

- Hala č. 6 

 Prvostupňové rozhodnutie bolo vydané  až vo 2/2018 a pozitívne o našom 

 odvolaní bolo rozhodnuté zo strany SIŽP – ústredie v 6/2018. Doteraz trvá 

 rozhodovanie v odvolacom konaní, avšak hala č. 6  napriek tomu, že nie je 



 skolaudovaná, tak sa reálne používa (podľa nás v rozpore s platným územným 

 plánom) 

- Rozšírenie areálu Schule - začatie územného konania  

 V 1/2018 po získaní rozhodnutia o neposudzovaní podľa EIA spoločnosť Schule 

 podala návrh na začatie územného konania k rozšíreniu areálu. Stavebný úrad mesta 

 Poprad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou až v 7/2018. Do tohto 

 konania sme aktívne ako OZ vstúpili, kde zastupujeme niekoľko obyvateľov ulice 

 Široká. Taktiež sme stavebný úrad informovali o podanej správnej žalobe.  

 

 


