OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP1-2018/009556

Košice 17. 04. 2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) ako vecne a
miestne príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 55 písm. b) 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“), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna
integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIÚS KSK) - zmena“, ktorý
predložil obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66
Košice, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu, rozhodol
podľa § 7 ods. 5 zákona takto:
Navrhovaný strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia
Košického samosprávneho kraja (RIÚS KSK) - zmena“
sa nebude posudzovať podľa zákona.
Odôvodnenie
Okresný úrad prijal dňa 17.01.2018 od obstarávateľa - Košický samosprávny kraj
podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná
územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIUS KSK) - zmena“.
Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIÚS) predstavuje strednodobý
strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre regionálny rozvoj
v ďalšom programovom období 2014 – 2020. RIÚS je implementačným nástrojom pre
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej len IROP), ktorý identifikuje
najvhodnejšie investície v oblastiach regionálnej dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych
služieb, kultúry a životného prostredia v území Košického kraja.
Hlavnými cieľmi strategického dokumentu je sústredenie intervencie do týchto prioritných
oblastí:
– bezpečná a ekologická doprava v regióne,
– ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
– konkurencieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne,
– zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie.
Prínosom celého RIÚS KSK je identifikovanie a realizácia priorít na základe ich analýzy
a následného konsenzu aktérov v Košickom kraji, čím sa má dosiahnuť predchádzanie
negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania.
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Na základe uskutočnenej revízie IROP, schválenej Monitorovacím výborom pre
IROP, zosúladenia jednotlivých častí RIÚS Košického kraja a IÚS UMR Košice s materiálmi
schválenými na 4. a 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre IROP, najmä kritérií pre výber
projektov a zosúladenia niektorých častí oboch dokumentov s obsahom výziev na jednotlivé
špecifické ciele v prioritných osiach IROP došlo ku konkrétnym zmenám a úpravám
Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja so stavom k 13.10.2017:
1. Na základe metódy uplatňovania multikriteriálnej analýzy pre dvojkolový model výberu
projektov boli upravené prioritné oblasti IROP v zmysle Príručky pre posudzovanie
projektových zámerov IROP.
2. V kapitole 1.2. úvodnej časti bol text rozšírený o výpočet špecifických cieľov, pri ktorých
sa bude uplatňovať dvojkolový systém výberu projektov.
3. V kapitole 1.5 Chronológia prípravy RIÚS a spôsob zapojenia partnerov bol upravený
text.
4. V rámci špecifických cieľov 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy, 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb,
2.1.1A Deinštitucionalizácia poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenie výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej
formy na komunitnú, 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním
pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez
negatívnych dopadov na životné prostredie, 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku boli odstránené
kritériá definovania územných investičných jednotiek, keďže na 4. zasadnutí
Monitorovacieho výboru pre IROP došlo k schváleniu aktualizovaných hodnotiacich
a výberových kritérií v dôsledku zmeny dvojkolového na jednokolový výber projektov.
5. V kapitole 2.1. analytickej časti – Rozvojové a limitujúce faktory v oblasti verejnej
osobnej dopravy bol odstránený text týkajúci sa definície územnej investičnej jednotky
z dôvodu zmeny dvojkolového na jednokolový výber projektov pre prioritnú os č. 1.
6. V kapitole 4. analytickej časti – Sociálna oblasť bola zmenená definícia územnej
investičnej jednotky, z ktorej je vypustená časť týkajúca sa deinštitucionalizácie.
Z tabuľky kritérií za danú oblasť boli vypustené kritériá pre deinštitucionalizáciu, pri
ktorej sa nebude uplatňovať dvojkolovosť výberu projektov.
7. V kapitole 6. analytickej časti – Základné školy bolo v texte upravené definovanie
územných investičných jednotiek.
8. V rámci špecifických cieľov 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných
škôl a 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku boli upravené
kritériá pre výber projektov na základe záverov 4. zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre IROP,
na ktorom došlo k ich schváleniu.
9. V strategickej časti dokumentu boli upravené texty na základe revízie IROP (napr.
uspresnenie oprávnených žiadateľov a aktivít).
10. V strategickej časti dokumentu boli upravené východiskové a cieľové hodnoty
výsledkových ukazovateľov v tabuľkách pri špecifických cieľoch: 1.1, 1.2.2, 2.1.1,
2.1.2, 2.2.2 a 3.1 (iba UMR) na základe podkladov z akčných plánov podľa krajov.
11. V kapitole 3.3 strategickej časti pri špecifickom cieli 2.1.1. bol upravený text týkajúci sa
procesu deinštitucionalizácie.
12. V kapitole 4.2 vo vykonávacej časti boli upravené tabuľky „Návrh rozdelenia alokácie
ERDF podľa rokov a špecifických cieľov RIÚS“ a „Návrh alokácií v rámci špecifických
cieľov RIÚS“. V prioritnej osi č. 1 došlo k prerozdeleniu alokácií, pričom celková výška
finančných prostriedkov na danú prioritnú os sa nemení.
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13. V kapitolách 4.3., 4.4. a 4.5. vykonávacej časti bol upravený text a upravený zoznam
skratiek – skratka SO/RO bola nahradená skratkou SO pre IROP.
14. Indikatívny zoznam projektových zámerov oprávnených podľa IROP a podľa OP KŽP bol
doplnený o projektové zámery Regenerácia vnútrobloku pri obecných nájomných bytoch
Školská ulica, Margecany (ŠC 4.3.1. – por. č. 81) a Detský domov Mlynky – Biele vody,
Mlynky (ŠC 2.1.1. – por. č. 247). Indikatívny zoznam projektových zámerov, ktoré
spadajú pod OP KŽP bol doplnený o projektový zámer Zníženie energetickej náročnosti
budovy MŠ Pri polícii, Trebišov (ŠC 2.2.1 por.č. 93). Indikatívny zoznam projektových
zámerov bol doplnený o projektové zámery žiadateľov: Obec Jovsa, Obec Kluknava,
Mesto Krompachy, Mesto Trebišov a Hinkom, s.r.o., Hincovce.
V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona sa jedná o malú zmenu strategického dokumentu.
Tento strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal
podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil
oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle MŽP SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia a listom č. OU-KE-OSZP1-2018/0009556 zo dňa
23.01.2018 zaslal oznámenie o strategickom dokumente dotknutým orgánom, schvaľujúcemu
orgánu a dotknutým obciam na zaujatie stanoviska do 15 dní od jeho doručenia.
Podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 10 ods. 4 zákona okresný úrad určil dotknuté obce a mestá,
v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do oznámenia
o zmene strategického dokumentu. Zároveň boli požiadané dotknuté obce, aby do 3
pracovných dní od doručenia oznámenia informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým,
a zároveň im oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť ako aj
o možnosti doručiť stanovisko k oznámeniu tunajšiemu úradu do 15 dní od doby, keď bolo
oznámenie zverejnené.
V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská
tieto subjekty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR, sekcia programov regionálneho
rozvoja, odbor riadenia programov regionálneho rozvoja listom č. IRoP-2018/841/142615 zo dňa 09.02.2018 neuplatňuje z pohľadu posudzovania vplyvov na životné prostredie
pripomienky.
Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podnikateľského prostredia a inovácií, odbor
podnikateľského prostredia listom č. 12478/2018-3420-09610 zo dňa 13.02.2018
k predloženému strategickému dokumentu neuplatňuje pripomienky.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) listom č. 10065/2018/OSR/11939 zo dňa
13.02.2018 zaslalo k oznámeniu o strategickom dokumente nasledujúce pripomienky a podnety:
- rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;
- postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie
vlády SR č. 158/2010);
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Operačný
program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie;
- dodržať ochranné pásma dráh v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
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- na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné
pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon);
- predmetnú zmenu strategického dokumentu žiada prekonzultovať a o záväzné stanoviská
požiadať správcov dotknutých komunikácií t.j. Železnice Slovenskej republiky, Národnú
diaľničnú spoločnosť a. s., Slovenskú správu ciest, Dopravný úrad a ich stanoviská rešpektovať
v plnom rozsahu;
- pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je nevyhnutné
posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a
negatívnymi účinkami dopravy v mysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a
predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a
vplyvmi z dopravy nesúhlasíme. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na
maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na
vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí
nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky
vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu,
cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými
predpismi a STN;
- upozorňuje, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa premenovalo na
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)
Košického samosprávneho kraja – zmena“ berie MDV SR na vedomie a nepožaduje uvedený
strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona za podmienky splnenia uvedených
pripomienok.

Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia zdravia listom č. S03653-2018-OSZ-2 zo dňa
15.02.2018 k predmetnému strategickému dokumentu uvádza nasledovné:
- V celom dokumente odporúča uvádzať iba slovné spojenie „zdravotná starostlivosť“ a nie
„zdravotná a ambulantná starostlivosť“ – kap. 8, a to aj v názve kapitoly, nakoľko zákon č.
578/2004 Z. z. uvádza tieto zdravotnícke zariadenia:
a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b) ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c) lekárskej starostlivosti.
- Str. 43 – navrhuje slovosled vety obrátiť (uvádzať všeobecných lekárov pre dospelých
a všeobecných lekárov pre deti a dorast) a zaviesť skratku napr. „lekári primárneho
kontaktu“, nakoľko platné zákony nepoznajú tzv. primárnu zdravotnú starostlivosť (viď
veta: Nepriaznivá veková situácia lekárov primárneho kontaktu (všeobecný lekár pre
dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast) bude čoraz viac limitujúcim faktorom
dostupnosti k primárnej zdravotnej starostlivosti., alebo ...Vysoká fragmentácia
poskytovateľov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ... str. 45, alebo ...ku
komplexnej primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ... str. 46).
Z toho dôvodu odporúča sa slovu „primárna“ radšej vyhnúť, ak to však nie je možné
navrhuje zaviesť skratku, tak ako bolo uvedené vyššie.
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody biodiverzity krajiny
listom č. 3761/2018-6.3 zo dňa 22.02.2018 uvádza, že na území Košického samosprávneho
kraja sa nachádzajú viaceré chránené územia národnej aj európskej sústavy chránených
území, pre ktoré platia rôzne stupne územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.
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z.“). V predloženom oznámení ani v strategickom dokumente nie je definovaný žiadny vzťah
medzi rozvojovými zámermi a záujmami ochrany prírody, pritom už v tomto štádiu by malo
byť zrejmé, ktoré chránené územia môžu byť dotknuté spomínanými úpravami ciest.
V zmysle uvedeného, mohla byť v predloženom zozname projektov aspoň informácia
o dotknutých chránených územiach.
Zároveň sekcia upozorňuje na prílohu č. 7, kde prehľad chránených území Košického kraja
nie je aktualizovaný, obsahuje údaje z rokov 2013 až 2015, hoci na ŠOP SR Banská Bystrica,
ktorá je uvedená ako zdroj údajov, sú k dispozícii verejne dostupné údaje k roku 2017, preto
požaduje v dokumente RIÚS uvedené údaje aktualizovať.
Posúdenie vplyvov takto všeobecne vypracovaného strategického dokumentu pokladá len za
formálne. Konečné určenie významnosti ovplyvnenia chránených území bude potrebné
posúdiť na úrovni konkrétnych projektov, ktoré môžu podliehať zisťovaciemu konaniu či
povinnému hodnoteniu podľa zákona, alebo môžu byť predmetom posúdenia v zmysle § 28
zákona č. 543/2002 Z. z. Pri príprave projektov odporúča nezasahovať do chránených území
a navrhovať ich s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na záujmy ochrany prírody. Pri
projektoch, kde možno predpokladať vplyv na záujmy ochrany prírody, odporúča
spolupracovať so ŠOP SR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR listom č. 8937/2018-M_KGTSÚ,
8842/2018 zo dňa 16.02.2018 nemá k predmetnému oznámeniu o zmene žiadne pripomienky.
Ministerstvo kultúry SR listom č. MK-2558/2018-221/2901 zo dňa 20.02.2018 uviedlo, že
nemá k predloženému materiálu pripomienky.
Úrad verejného zdravotníctva SR listom č. OHŽP – 1624/18 zo dňa 16.02.2018 uviedol, že
s predloženým oznámením o zmene súhlasí a teda k predloženému oznámeniu z pohľadu
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia nemá pripomienky.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č. 2018/3097:2-15A0 zo dňa
08.02.2018 k predloženému strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaujal nasledovné stanovisko
za jednotlivé úseky:
Listom č. OU-KE-OSZP2-2018/011660 zo dňa 08.02.2018 za úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu nemá pripomienky.
Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému oznámeniu listom
č. OU-KE-OSZP2-2018/012939 zo dňa 08.02.2018 nemá pripomienky.
Listom č. OU-KE-OSZP2-2018/011581 zo dňa 31.01.2018 za úsek štátnej vodnej správy
k predloženému oznámeniu nemá pripomienky.
Okresný úrad Košice, odbor školstva e-mailom zo dňa 06.02.2018 oznámil, že
k predloženej zmene strategického dokumentu nemá pripomienky.
Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica listom č. ŠOP SR/262-012/2018 zo dňa
20.02.2018 k predmetnému strategickému dokumentu uviedla, že v predloženom dokumente
nenachádza žiadny vzťah medzi rozvojovými zámermi a záujmami ochrany prírody, hoci by
mohli byť aspoň rámcovo deklarované. Napríklad už teraz musí byť zrejmé, ktorých
chránených území sa budú úpravy ciest dotýkať a v predloženom zozname projektov by tiež
mohla byť zmienka aspoň o dotknutých chránených územiach.
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Upozorňuje, že prehľad chránených území Košického kraja nie je aktuálny. Obsahuje údaje
z rokov 2013 až 2015, hoci na ŠOP SR Banská Bystrica, ktorá je uvedená ako zdroj údajov,
sú k dispozícii verejne dostupné údaje k roku 2017.
Na základe uvedeného ŠOP SR konštatuje, že nie je možné k predmetnému oznámeniu
o zmene zaujať stanovisko. Základnými nedostatkami strategického dokumentu je absencia
územného priemetu navrhovaných projektov a vyhodnotenie vplyvov na záujmy ochrany
prírody.
Prešovský
samosprávny
kraj,
odbor
regionálneho
rozvoja
listom
č. 03172/2018/ODDUPZP-10 zo dňa 12.02.2018 zobral na vedomie oznámenie o zmene
strategického dokumentu a nemá pripomienky.
Banskobystrický
samosprávny
kraj,
útvar
regionálneho
rozvoja
listom
č. 05930/2018/URR-2, 06009/2018 zo dňa 08.02.2018 nemá k oznámeniu o zmene
strategického dokumentu pripomienky.
Mesto Kráľovský Chlmec, zastúpené primátorom listom č. 545-1/2018/ÚRaPI/ZT zo dňa
27.02.2018 uviedlo, že na základe záujmu zapojenia sa do výzvy č. 32 OP KŽP zameranej na
triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v menej rozvinutých okresoch, žiada o zaradenie projektu „Výstavba zberného dvora v meste
Kráľovský Chlmec“ do RIÚS KSK.
Mesto Sobrance, zastúpené primátorom listom č. S2018/01008 zo dňa 21.02.2018 žiada
do RIÚS KSK zahrnúť aj výstavbu kompostoviska a zberného dvora na p.č. 777/2 v katastri
mesta Sobrance.
Mesto Strážske, zastúpené primátorom listom č. FH2018/34 zo dňa 20.02.2018 žiada
o zaradenie týchto projektov do RIÚS KSK:
1. Výstavba zberného dvora v meste Strážske,
2. Výstavba kompostoviska v meste Strážske.
Obec Parchovany, zastúpená starostom listom doručeným okresnému úradu dňa
12.03.2018 žiada o zaradenie projektu s názvom „Vybudovanie zberného dvora v obci
Parchovany“ do RIÚS KSK vo výške sumy 240 000 eur.
Mesto Trebišov, zastúpené primátorom listom č. 12702/2018/1-JBu zo dňa 09.04.2018
žiada o zaradenie do projektových zámerov predmetného strategického dokumentu
nasledujúce projektové zámery mesta Trebišov:
- Triedenie komunálneho odpadu v Trebišove,
- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove,
- Zriadenie odberných miest pitnej vody v bytových domoch v rómskej osade
v Trebišove,
- Výstavba vonkajších výdajných miest pitnej vody v rómskej osade v Trebišove,
- Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove,
- Kanalizácia na ulici Cukrovarskej.
Ostané dotknuté mestá a obce Košického kraja nemali k predmetnému oznámeniu
žiadne pripomienky.
Verejnosť samostatne ani prostredníctvom obce k oznámeniu o strategickom
dokumente v stanovenej lehote nezaslala žiadne pripomienky.
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Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil návrh strategického dokumentu
“Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIÚS KSK) zmena“ z hľadiska rozsahu strategického dokumentu, najmä jeho únosného zaťaženia
a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na
životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o strategickom dokumente. Okresný úrad,
ako príslušný orgán v zmysle zákona pri konečnom rozhodovaní zvažoval a vyhodnocoval
všetky písomné stanoviská dotknutých subjektov a verejnosti doručené v priebehu
zisťovacieho konania. Ani jeden dotknutý subjekt nevzniesol námietky takého charakteru,
ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.
Na základe vyššie uvedeného okresný
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

úrad

rozhodol tak, ako je to uvedené

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v oznámení o strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť
opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom
dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli
požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné
zohľadniť v ďalšom procese konania o schválení strategického dokumentu podľa osobitných
predpisov:
 V strategickom dokumente aktualizovať údaje o chránených územiach Košického kraja.
 Do strategického dokumentu RIÚS KSK zaradiť projekty:
- Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec
- Výstavba kompostoviska a zberného dvora na p.č. 777/2 v katastri mesta Sobrance
- Výstavba zberného dvora v meste Strážske
- Výstavba kompostoviska v meste Strážske
- Vybudovanie zberného dvora v obci Parchovany
- Triedenie komunálneho odpadu v Trebišove,
- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove
- Zriadenie odberných miest pitnej vody v bytových domoch v rómskej osade
v Trebišove
- Výstavba vonkajších výdajných miest pitnej vody v rómskej osade v Trebišove
- Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove
- Kanalizácia na ulici Cukrovarskej (Trebišov)
 Všetky projekty navrhovať tak, aby nezasahovali do chránených území a navrhovať ich
s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na záujmy ochrany prírody.
 Rešpektovať pripomienky Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva dopravy
a výstavby SR.
Vo vzťahu k ďalšej realizácii navrhovaných činností uvedených v strategickom
dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIÚS
KSK) - zmena“ je potrebné zahrnúť do tohto dokumentu a zohľadniť nasledujúce podmienky:
- Posúdenie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie
vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.
- V prípade ak budú navrhnuté stavby a činnosti podliehať posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie, posúdiť tieto činnosti v súlade so zákonom.
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Upozornenie:

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie

Toto zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno
odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Doručí sa:
1.
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
2.
Obce a mestá Košického kraja
3.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4.
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6,810 05
5.
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
6.
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
7.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
8.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
9.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
10. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
11. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitá1ska 4, 816 43 Bratislava 1
12. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
13. OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
15. OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice
16. OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a poz. komunik., Komenského 52, 041 26 Košice
17. OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,041 26 Košice
18. OÚ Košice, odbor školstva, Zádielska 1, 041 26 Košice
19. OÚ Košice, pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1, 040 01 Košice
20. OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52,
041 26 Košice
21. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica
22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
23. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
24. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Združenia miest a obcí Košického samosprávneho kraja:
25. RZ mesta Košice, Miestny úrad Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice 4
26. RZ MO "Zemplín" Michalovský región, MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
27. RZMO Použia, ObÚ Veľké Raškovce, 076 75 Veľké Raškovce
28. RZO Košice-okolie, ObÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
29. Sobranské RZS – ZO, ObÚ Veľké Revištia, 072 43 Veľké Revištia
30. ZMO Hnileckého regiónu, MsÚ Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
31. ZMO južného Zemplína, ObÚ Parchovany, 076 62 Parchovany
32. ZMO horného Gemera, MsÚ Rožňava, Šafáriková 29, 048 01 Rožňava
33. ZMO Medzibodrožia, MsÚ K. Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
34. ZMO Údolia Bodvy, ObÚ Mokrance 38, 044 58 Moldava nad Bodvou
35. ZMO Rudohoria, MsÚ Medzev, Štósská 6, 044 25 Medzev
36. ZMO Spiša, ObÚ Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

