OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Komenského 52, 041 26 Košice

Košice: 20.01.2016
Číslo: OU-KE-OSZP1-2016/002629
(2015/044997)

ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“, určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja (ďalej len
„okresný úrad“) dňa 04.12.2015 oznámenie o strategickom dokumente „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“
podľa § 5 zákona.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky
2016 – 2022“ (ďalej len „PHSR“), spolu s Územným plánom veľkého územného celku
Košický kraj, sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie samosprávy v oblasti
regionálneho rozvoja. Program je spracovaný na obdobie 7 rokov, teda na obdobie rokov
2016 – 2022. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Košickom kraji.
Dokument je spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, ako aj v zmysle novely tohto zákona č. 309/2014 Z. z. ktorá nadobudla
účinnosť 1. januára 2015. Pri spracovaní dokumentu bola primerane zohľadnená odporúčaná
Metodika na vypracovanie PHSR obce, obcí a VÚC spracovaná MDV a RR SR.
Cieľom dokumentu PHSR je:
- kompletná analýza územia s jeho väzbami, identifikácia hlavných faktorov
rozvoja s odhadom budúceho možného vývoja Košického kraja,
- návrh stratégie s výberom a popisom strategických cieľov,
- návrh opatrení a projektov k jednotlivým cieľom a prioritám,
- návrh úloh a postupov pri realizácii PHSR, určenie systému monitorovania
a hodnotenia a zdrojov na realizáciu stanovených cieľov.
Ciele budú definované v troch základných oblastiach rozvoja – hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej.
Okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona o EIA zverejnil oznámenie o strategickom
dokumente spolu s informáciou o mieste a čase konania konzultácií na webovom sídle
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http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvojakosickeho-samospravneho-kraja-1 a predložil oznámenie o strategickom dokumente
na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“ ako strategický dokument na regionálnej,
resp. miestnej úrovni, pripravovaný pre oblasť regionálneho rozvoja v zmysle § 4 ods. 1
podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona.
V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli na okresný úrad doručené stanoviská dotknutých
orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok
a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu PHSR.
Dňa 11.01.2016 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu
hodnotenia za účasti zástupcov obstarávateľa, zástupcov dotknutých orgánov, dotknutých
obcí.
Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené stanoviská
okresný úrad po prerokovaní rozsahu hodnotenia zo dňa 11. 01.2016 určuje podľa § 8 zákona
nasledovný rozsah hodnotenia :
1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE:
Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu, ako aj vzhľadom k procesu
jeho spracovávania bude „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“ spracovaný v jednom variante. Nulový variant
predstavuje zachovanie doterajšieho stavu, ak by nebol strategický dokument PHSR
schválený.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
PHSR a návrhu strategického dokumentu PHSR. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického
dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala
rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru
strategického dokumentu.
2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram
ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického
dokumentu.
2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad kompletné vyhotovenie správy o hodnotení
strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 1 ks v listinnej
forme a 49 x na elektronickom nosiči (okresný úrad si vyhradzuje možnosť spresniť konečný
počet dokumentácií).
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3.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk vyjadrených v rámci prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia
a zo stanovísk doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom
dokumente vyplynula potreba v správe o hodnotení strategického dokumentu podrobnejšie
rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým
dokumentom:
Riešiť pripomienky dotknutých subjektov uvedených v listoch:
1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – list č. 30777/2015-3320-63768
zo dňa 18.12.2015, v ktorom pri spracovaní strategického dokumentu PHSR odporúča
dbať na súlad s platnou energetickou legislatívou SR, na súlad s Energetickou
a Surovinovou politikou SR.
2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel – list.
č. Z56922-2015-IKŽ zo dňa 31.12.2015, v ktorom žiada pri spracovaní strategického
dokumentu PHSR rešpektovať ochranné pásmo II. stupňa prírodných a minerálnych
zdrojov v Baldovciach a ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov
v Tornali a v týchto lokalitách, ako aj v lokalitách kde sú zriadené prírodné liečebné
kúpele, kúpeľné liečebne, v kúpeľných mestách a klimatických kúpeľoch Štós
rešpektovať legislatívu zákona č. 538/2005 Z. z.
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – list č.: 2900/2016-2.1 zo dňa
14.01.2016 a Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica - list č.: ŠOPSR/6942/2015
zo dňa 05.01.2015 požaduje v ďalšom procese spracovania:
a) doplniť strategický dokument o:
- územný priemet navrhovaných aktivít,
- konkrétne aktivity, ktoré sú plánované v tomto strategickom dokumente, nie
odvolávať sa na iné strategické dokumenty (RIUS Košického kraja).
b) vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na záujmy ochrany prírody, napr.:
- zásahy do chránených území (národnej aj európskej sústavy);
- mieru fragmentácie hodnotných krajinných prvkov;
- narušenie migračných trás;
- kolízie živočíchov s dopravnými prostriedkami;
- riziko šírenia inváznych druhov;
- zásahy do prvkov územného systému ekologickej stability;
- ovplyvnenie krajinného rázu.
c) súčasťou strategického dokumentu má byť aj návrh opatrení na zmiernenie
negatívnych vplyvov na záujmy ochrany prírody (predovšetkým na migráciu
živočíchov).
d) v prípade možného priameho i nepriameho ovplyvnenia chránených území
sústavy NATURA 2000 je potrebné vypracovať (odporúčame v samostatnej
prílohe) tzv. primerané posúdenie vplyvov (vrátane kumulatívnych)
navrhovaného strategického dokumentu na územia sústavy NATURA 2000
v zmysle čl. 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
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e) pri ďalšom vypracovaní strategického dokumentu navrhuje strategický
dokument vypracovať, konzultovať a prerokovať aj v spolupráci so Štátnou
ochranou prírody Slovenskej republiky.
4. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – list č. OHŽP-9799/2015 zo dňa
29.12.2015, v ktorom odporúča pri spracovaní strategického dokumentu PHSR riešiť:
a) rómsku problematiku – zásobovanie rómskych osád pitnou, kanalizáciou, ČOV,
komunálny odpad,
b) v oblasti životné prostredia, ochrany prírody a krajiny rozšíriť sledované
ukazovatele emisií v okolí Krompách o dioxíny,
c) v oblasti dopravy zahrnúť do riešenia aj líniovú stavbu „Privádzač Spišská Nová
Ves – Levoča, II. etapa (obchvat Harichoviec)
d) sanáciu starých záťaží (skládok) z priemyselnej činnosti v lokalitách Markušovce
– Olšo – Rudňany a Krompachy,
e) dopravu tak, aby bol minimalizovaný rozsah hlukom exponovaného obytného
územia, najmä chránených objektov (napr. školských zariadení),
f) možnosti rozšírenia alebo vytvorenia nových skládok komunálneho odpadu
g) načrtnúť premyslenú stratégiu a cielené opatrenia, týkajúce sa problémovej oblasti
Krompách a okolia z hľadiska nepriaznivého stavu životného prostredia a z toho
vyplývajúceho ohrozenia zdravia obyvateľstva.
5. Mesto Košice – list č.: A/2015/23488-3 zo dňa 16.12.2015 – v ktorom upozorňuje,
že v zmysle zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od 1. januára 2015 – sa rozvojový
dokument PHSR nazýva Program rozvoja.

UPOZORNENIE
Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického
dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo
regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods. 6 zákona príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického
dokumentu PHSR na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
(www.enviroportal.sk).
Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý
orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona Okresnému
úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 040 01 Košice,
ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia
4

Rozsah hodnotenia OU-KE-OSZP1-2016/002629 (2015/044997)

Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Košický samosprávny kraj, Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa, Námestie Maratónu mieru 1, 042
66 Košice
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitá1ska 4, 816 43 Bratislava 1
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice
OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a poz. komunik., Komenského 52, 041 26 Košice
OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
OÚ Košice, odbor školstva, Zádielská 1, 040 01 Košice
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Združenia miest a obcí Košického samosprávneho kraja:
21. RZ mesta Košice, Miestny úrad Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice 4
22. RZ MO "Zemplín" Michalovský región, MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
23. RZMO Použia, ObÚ Veľké Raškovce, 076 75 Veľké Raškovce
24. RZO Košice-okolie, ObÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
25. Sobranské RZS – ZO, ObÚ Veľké Revištia, 072 43 Veľké Revištia
26. ZMO Hnileckého regiónu, MsÚ Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
27. ZMO južného Zemplína, ObÚ Parchovany, 076 62 Parchovany
28. ZMO horného Gemera, MsÚ Rožňava, Šafáriková 29, 048 01 Rožňava
29. ZMO Medzibodrožia, MsÚ K. Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
30. ZMO Údolia Bodvy, ObÚ Mokrance 38, 044 58 Moldava nad Bodvou
31. ZMO Rudohoria, MsÚ Medzev, Štošská 6, 044 25 Medzev
32. ZMO Spiša, ObÚ Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
Mestá Košického kraja:
33. Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev
34. Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou
35. Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
36. Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
37. Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
38. Mesto Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
39. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
40. Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
41. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
42. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 01 SNV
43. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
44. Mesto Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy
45. Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
46. Miesto Čierna nad Tisou, Nám. pionierov 1, 07643 Čierna nad Tisou
47. Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
48. Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Na vedomie:
Obce Košického kraja
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