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-OSZP1-2019/032705

Košice: 16. 07. 2019

ROZSAH HODNOTENIA
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“)
strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa
05.06.2019 oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického
samosprávneho kraja“ (ďalej len „oznámenie“).
Cieľom spracovania Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja je
aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Košického
samosprávneho kraja s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať
možnosti finančných prostriedkov kraja, vrátane fondov EÚ. Úlohou strategického
dokumentu je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja
Košického samosprávneho kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti.
Hlavným zámerom dokumentu bude riešenie dopravy na organizačnej, prevádzkovej a
infraštruktúrnej úrovni v podobe dôrazu na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu a na účinné
využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom zabezpečiť
environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné princípy udržateľnej
mobility.
Cestná sieť Košického kraja bude navrhnutá zo záverov analytickej časti, navrhovanej
dopravnej stratégie a prognózy v časových horizontoch +5, 10, 20 a 30 rokov.
Strategický dokument „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
ako strategický dokument pripravovaný pre oblasť dopravy, ktorý má pravdepodobne
významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec na schválenie niektorých
z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona, v zmysle § 4 ods. 1 podlieha
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona.
Okresný úrad ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona zverejnil podľa § 6 ods.
2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobilitykosickeho-samospravneho-kraja a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie
stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
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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 predmetného strategického dokumentu.
Dňa 11.07.2019 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu
hodnotenia za účasti zástupcu obstarávateľa a niektorých dotknutých obcí.
Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská
a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, okresný úrad určuje podľa § 8
zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:
1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE:
Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu
jeho spracovávania, bude strategický dokument „Plán udržateľnej mobility Košického
samosprávneho kraja“ spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa
určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal
a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení
o strategickom dokumente.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej
v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe
o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona.
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
a 1 x na elektronickom nosiči.
2.2. 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 činnosti podrobnejšie rozpracovať
nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:
2.2.1. Z hľadiska záujmov ochrany prírody
zhodnotiť rozsah novonavrhovaných
dopravných trás a ich vplyv na dotknuté chránené územia v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s návrhom
opatrení na zmiernenie týchto vplyvov.
2.2.2. Identifikovať migračné trasy živočíchov a navrhnúť opatrenia, prípadne zvážiť
doplnenie prechodov pre živočíchy na existujúcich trasách.
2.2.3. Vyhodnotiť vplyv dopravy na obytné územia a navrhnúť opatrenia na znižovanie
dopravného hluku (znižovanie rýchlosti, plynulosť dopravy, stavebné spomaľujúce
prvky, stavebné úpravy križovatiek, výsadba zelene).
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2.2.4. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu brať do úvahy všetky
stanoviská a požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia.
2.2.3. Vyhodnotiť akceptovanie resp. neakceptovanie všetkých doručených pripomienok
k oznámeniu resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie
jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.

UPOZORNENIE
Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný podľa
§ 31 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a
preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom.
Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.
Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene
navrhovateľa, navrhovateľ môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa,
ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných
opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa
zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním
osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
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 bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/planudrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.
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 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 zákona okresnému úradu, ktorý
ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia

v.z. Ing. Denisa Horenská
poverená zastupovaním
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Doručuje sa
Obstarávateľ
1.
Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice
Dotknutá verejnosť
1.
Ing. Ján Vitkovič, Tr. SNP 96-B, 040 11 Košice
Dotknuté orgány
1.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05
Bratislava
2.
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66
Bratislava
4.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava
5.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
6.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 85, 817 82
Bratislava
7.
Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8.
Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
9.
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Gelnica
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
11. Okresný úrad Košice
- odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor pozemkový a lesný, Zádielska 1, 040 78 Košice
12. Okresný úrad Košice – okolie
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor pozemkový a lesný, Hroncova 13, 041 70 Košice
13. Okresný úrad Michalovce
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
- odbor pozemkový a lesný, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce
14. Okresný úrad Rožňava
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
- odbor pozemkový a lesný, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
15. Okresný úrad Sobrance
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
16. Okresný úrad Spišská Nová Ves
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská
Nová Ves
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová
Ves
- odbor pozemkový a lesný, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
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17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Okresný úrad Trebišov
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01
Trebišov
- odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
- odbor pozemkový a lesný, Námestie mieru 804, 075 01 Trebišov
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 1449/8, 040 01 Košice
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timanova 762/23, 040 01 Košice
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 132/1, 052 01 Spišská
Nová Ves
Okresný úrad Humenné (PSK), Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
Okresný úrad Levoča (PSK), Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Okresný úrad Poprad (PSK), Námestie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Okresný úrad Prešov (PSK), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Snina (PSK), Partizánska 1057, 069 01 Snina
Okresný úrad Vranov nad Topľou (PSK), Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad
Topľou
Okresný úrad Brezno (BBSK), Námestie gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Okresný úrad Revúca (BBSK), Komenského 40, 050 01 Revúca

Dotknuté obce
1. Obce Košického kraja (všetky)
2. Obce okresu Humenné (Hudcovce, Brekov, Jasenov, Chlmec, Porúbka, Valaškovce –
voj. obvod)
3. Obce okresu Levoča (Spišský Štvrtok, Dravce, Dlhé Stráže, Kurimany, Levoča,
Domaňovce, Buglovce, Baldovce, Spišské Podhradie, Granč – Petrovce, Harakovce,
Dúbrava)
4. Obce okresu Poprad (Vernár, Hranovnica, Spišský Štiavnik, Vydrník, Jánovce)
5. Obce okresu Prešov (Víťaz, Ovčie, Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá
Dolina, Ľubovec, Ličartovce, Drieňov, Lemešany, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské
Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov, Žehňa, Tuhrina, Lúčina, Červenica)
6. Obce okresu Snina (Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka,
Dúbrava)
7. Obce okresu Vranov nad Topľou (Zámutov, Juskova Voľa, Banské, Cabov, Sečovská
Polianka, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska Polianka)
8. Obce okresu Brezno (Telgárt)
9. Obce okresu Revúca (Tornaľa, Gemer, Gemerská Ves, Licince, Hucín, Gemerský Sad,
Gemerské Teplice, Jelšava, Magnezitovce, Chyžné, Revúca, Muránska Zdychava)

