OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Komenského 52, 041 26 Košice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Košice

OU-KE-OSZP3-2022/025607-010

14. 06. 2022

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad“), ako orgán štátnej
správy príslušný podľa § 5 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 § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
(ďalej len „zákon“), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Rámec pre boj proti klimatickej zmene
cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP“, ktorý predložil obstarávateľ Mesto
Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom,
(ďalej aj ako len „obstarávateľ“) po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu,
rozhodol podľa § 7 ods. 5 zákona takto:
Navrhovaný strategický dokument „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a
spotreby energie v meste Košice – SECAP“
sa nebude posudzovať podľa zákona.
Odôvodnenie
Okresný úrad prijal dňa 25.05.2022 od obstarávateľa podľa § 5 ods. 1 zákona oznámenie o strategickom dokumente
„Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice –
SECAP (ďalej len „SECAP mesta Košice“)“.
Hlavným cieľom SECAPu mesta Košice na roky 2020 – 2030 je vytvoriť plán krokov vedúcich k zníženiu emisií
CO2 do roku 2030, v porovnaní s určeným východiskovým rokom 2005. Mesto Košice sa bude usilovať o znižovanie
produkcie CO2 s víziou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 v oblastiach výroby a distribúcie tepla a
elektriny, spotrebe fosílnych palív a ich nahrádzaní udržateľnou alternatívou v sektore doprava, rozvíjať systém
účinného centralizovaného zdroja a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Výsledkom vypracovanej stratégie
je zoznam navrhovaných opatrení vedúcich k zníženiu emisií CO2 a možností ich financovania.
Konečnou ambíciou Akčného plánu energetického a klimatického rozvoja je zlepšenie kvality životného prostredia,
kvalitnejšie verejné služby, zvýšenie energetickej bezpečnosti, rozvoj miestneho hospodárstva a vytváranie
pracovných miest s pridanou hodnotou. Mesto Košice pristúpilo k Dohovoru primátorov a starostov v roku 2019.
Hlavným cieľom je zvyšovanie energetickej efektívnosti a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na
celkovej spotrebe energie v meste. Spracovaný strategický dokument, ktorý je nástrojom znižovania produkcie emisií
CO2 je žiadúce implementovať v dvoch úrovniach: Navrhované opatrenia sú chápané ako nástroj, s ktorým mesto
pracuje pri dosiahnutí svojich environmentálnych záväzkov a strategický dokument slúži ako komunikačný nástroj
mesta s partnermi pôsobiacimi na území mesta.
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Osnova Akčného plánu energetického a klimatického rozvoja mesta Košice na roky 2020 – 2030 bude pozostávať
z nasledujúcich hlavných častí:
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
VÝCHODISKOVÝ STAV
MESTO KOŠICE V KONTEXTE DOHOVORU
POUŽITÁ METODIKA
POSTUP PRI SPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
VYTVORENIE PODPORNEJ ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
ZDROJE ÚDAJOV
INVENTÚRA EMISIÍ
POTENCIÁL ZNÍŽENIA PRODUKCIE EMISIÍ CO2
POSÚDENIE A ZHODNOTENIE TRENDOV
ZOZNAM PLÁNOVANÝCH OPATRENÍ A PRIORITY
1. MESTSKÉ BUDOVY
PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
ENERGETICKÁ BILANCIA
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
2. TERCIÁLNE BUDOVY
PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE A PRODUCKIA EMISIÍ CO2
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
3. OBYTNÉ BUDOVY
PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
4. VEREJNÉ OSVETLENIE
PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
5. PRIEMYSEL
PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE A PRODUKCIE EMISIÍ CO2
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
5.1 MIESTNA VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
5.2 LOKÁLNA PRODUKCIA TEPLA A CHLADU
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
6. DOPRAVA
PROGNÓZA SPOTREBY ENERGIE A PRODUKCIE EMSIÍ CO2
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
7. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
NAVRHOVANÉ OPATRENIA
V zmysle § 4 ods. 1 zákona sa jedná o strategický dokument, ktorý 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 Ministerstva životného prostredia SR na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia a listom č.
OU-KE-OSZP3-2022/025607 zo dňa 25.05.2022 zaslal oznámenie o strategickom dokumente dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci na zaujatie stanoviska do 15 dní od jeho doručenia. Zároveň boli požiadané
dotknuté obbce, aby informovali do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia 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:
1. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia listom č. OU-KE-OKR1-2022/005332/181 zo dňa 30.05.2022
uvádza, že strategický dokument nežiada posudzovať podľa zákona.
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2. Mestská časť Košice – Šaca listom č. 438/2022/PRED/Iž zo dňa 10.06.2022 uvádza, že z hľadiska sledovaných
záujmov mestskej časti nemá pripomienky a predložený návrh akceptuje. Zo strany verejnosti neboli na miestny
úrad podané žiadne pripomienky.
3. Mesto Košice, referát životného prostredia a energetiky listom č. MK/A/202216186 zo dňa 07.05.2022 (uvedená
citácia stanoviska ) :
„Z hľadiska priestorového pôsobenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno vzhľadom k
charakteru posudzovaného strategického dokumentu konštatovať, že väčšina plánovaných aktivít má indikatívny
charakter a nie je možné ich premietnuť do konkrétneho známeho a presne vyšpecifikovaného priestoru či lokality
v území, ktorý by bol zadaný a mohol by byť hodnotený.
Realizáciou opatrení nedôjde k významnému negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia. Všetky aktivity,
ktoré by mohli mať dopad na zložky životného prostredia podliehajú povoľovaniu podľa osobitných predpisov.
Navrhovaný dokument je už prostredníctvom svojej vízie maximálne zameraný na environmentálne ciele, naplnenie
ktorých smeruje k zlepšeniu environmentálneho stavu biotických a abiotických zložiek prírody.
Vzhľadom k uvedenému, ako aj na základe posúdenia súladu s prílohou č. 3 zákona „Kritériá pre zisťovacie konanie
podľa § 7 zákona“, Mesto Košice, ako dotknutá obec nepožaduje ďalej posudzovať oznámenie o strategickom
dokumente podľa zákona.“
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. 2022/04095-02/1662/HŽPZ zo dňa 31.05.2022 uvádza, že po
preštudovaní predloženého strategického dokumentu je z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu
a rozvoj verejného zdravia možné akceptovať.
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom č. OU-KE-OSZP3-2022/027287 zo dňa 08.06.2022 udáva, že z hľadiska ochrany
vodných pomerov nemá k strategickému dokumentu námietky.
Zo strany verejnosti neboli v stanovenej lehote predložené žiadne stanoviská.
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil návrh strategického dokumentu 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 pri konečnom rozhodovaní zvažoval a vyhodnocoval všetky písomné stanoviská a námietky
dotknutých subjektov doručené v priebehu zisťovacieho konania.
Vo vzťahu k ďalšej realizácii navrhovaných činností uvedených v strategickom dokumente je potrebné zahrnúť do
tohto dokumentu a zohľadniť nasledujúce podmienky:
- Posúdenie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovaných
činností uvedených v tretej časti zákona.
- Dodržať zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa
činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita krajiny
v rámci územného plánovania.
- Rešpektovať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že navrhovanými zmenami bude dochádzať aj k úbytku plochy zelene na dotknutom území z hľadiska
záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme do výstupov predmetného dokumentu (záväzná časť) zadefinovať aj
zásady a regulatívy pre výsadbu zelene resp. sprievodnej vzrastlej zelene a zelene s hygienicko – estetickou funkciou
vo vzťahu k zachovaniu stability v urbanizovanej krajine dotvoreniu plôch zelene ako aj k vytvoreniu novej plochy
zelene.
- Potrebné posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží a
overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
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Predmetné pripomienky budú sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania
jednotlivých navrhovaných činností v rámci schváleného strategického dokumentu. Niektoré pripomienky sú
všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov SR, resp. sa vzťahujú k prípadným navrhovaným
činnostiam nie k strategickému dokumentu. Niektoré pripomienky súvisia so schvaľovacím procesom predmetného
strategického dokumentu.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej 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.
Na základe vyššie uvedeného s prihliadnutím na § 7 ods. 4 zákona pri použití kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. B, ako aj skutočnosti, že žiadna u vyššie uvedených pripomienok nepoukázala na priamy alebo nepriamy
nepriaznivý vplyv predmetného návrhu strategického dokumentu na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva
rozhodol okresný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V prípade ak budú navrhnuté činnosti podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, posúdiť tieto činnosti
v súlade so zákonom.
Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým.
Poučenie
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
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
Mesto Košice, referát žp a energetiky, Trieda SNP 48A , 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika
Medirex a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice, Slovenská
republika
Okresný úrad Košice, OSZP3, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť Západ,
Slovenská republika
Mestská časť Košice - Juh (OVM), Smetanova , 040 01 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - mestská časť Barca, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Kavečany, Široká 400/17A, 040 01 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Pereš, Krompašská 953/54, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, Slovenská republika
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - MYSLAVA, Pod Horou 470/22, 040 16 Košice-Myslava, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Luník IX, Krčmeryho , 040 11 Košice-Luník IX, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Džungľa, Člnková 27, 040 01 Košice - mestská časť Džungľa, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice-Lorinčík, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Šebastovce, Podbeľová 80, 040 17 Košice, Slovenská republika
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Mestská časť Košice - Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
Mestská časť Košice - Vyšné Opátske, Nižná Úvrať 1308, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske,
Slovenská republika
Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie, KE 2269, 040 01 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Západ (OVM), Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 3132/1, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Nad Jazerom, Poludníková 1454/7, 040 12 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice - m. č. Dargovských hrdinov,
Slovenská republika
Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce, Americká trieda , 040 01 Košice, Slovenská republika
Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 1995, 040 13 Košice-Ťahanovce, Slovenská republika
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