KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE
Komenského 52, 040 01 Košice
_______________________________________________________________________________________________

Číslo: 2011/00650

Košice, 16.12.2011

ROZHODNUTIE

Krajský úrad životného prostredia Košice vydáva ako príslušný orgán štátnej správy
v zmysle § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EIA“) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona
o EIA, na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja, na obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácia“, ktorý
predložil obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
IČO: 35541016, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Strategický dokument: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja, na obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácia“, uvedený v predloženom
oznámení
sa

nebude posudzovať
podľa zákona o EIA.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie
2007 - 2013 je základným programovým dokumentom kraja. Program rozvoja určuje základné
smery rozvoja Košického kraja v súlade s inými regionálnymi strategickými dokumentmi a
strategickými rozvojovými dokumentmi Slovenskej republiky.
Dokument je v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho
rozvoja SR. Na základe popisu súčasného stavu a jeho analýzy bolo definovaných 5 prioritných
oblastí, pre každú oblasť boli stanovené priority, ktoré sú rozpracované do špecifických aktivít.
Hlavné ciele strategického dokumentu sú:
V oblasti rozvoja podnikania sa kraj sústredí na zvýšenie konkurencieschopnosti
podnikateľskej základne v Košickom kraji, a to predovšetkým u malých a stredných podnikateľov.
Súčasne sa skvalitní a bude sa lepšie využívať podnikateľská infraštruktúra, a v neposlednej rade
sa zvýši využívanie inovácií a výsledkov vedy a výskumu.
Košický kraj má obrovský potenciál na rozvoj cestovného ruchu a jeho ambíciou je
vytvoriť z Košického kraja vyhľadávanú destináciu cestovného ruchu v Slovenskej republike, a to
nielen v počte turistov, ale aj v počte prenocovaní a využívaní existujúcich či novovznikajúcich
ubytovacích kapacít.
Kvalitné životné prostredie je predpokladom pre rozvoj regiónu. Košický kraj, vzhľadom k
svojim špecifikám, sa bude koncentrovať na tvorbu krajiny a protipovodňovú ochranu, a to najmä
v oblasti zvýšenia ekologickej stability krajiny a zlepšenia ochrany obyvateľov pred povodňami.
Veľkú pozornosť budeme venovať ochrane a racionálnemu využívanie vôd. Súčasne jednou s
priorít, na najbližšie roky, bude postupný prechod od klasických zdrojov energie k obnoviteľným
zdrojom energie. Vo sfére manažmentu odpadového hospodárstva sa bude venovať pozornosť
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hlavným identifikovaným rizikám regionálneho charakteru, a to zhodnocovaniu viacvrstvových
obalov, zníženiu množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zneškodňovaných na
skládkach, eliminácii ohrozenia životného prostredia pri zneškodňovaní autovrakov ako aj
uzatváraniu a rekultivácii skládok komunálneho odpadu.
V rámci zvýšenia efektívnosti a účinnosti rozvoja dopravy v Košickom kraji, ako
životodarnej tepny rozvoja kraja, sa bude klásť doraz na zníženie podielu havarijného a
nevyhovujúceho stavu ciest v Košickom kraji, zlepšenie prepravnej prepojenosti a zvýšenie
priepustnosti hlavných dopravných trás v kraji, organizáciou regionálnej integrovanej dopravy v
Košickom kraji.
V oblasti využívania informatizácie sa jej prostredníctvom bude zvyšovať kvalita
a efektivita procesov spravovania na úrovni regionálnej samosprávy KSK a to hlavne v oblasti
plánovania a rozhodovania, využívania a vzájomnej komunikácii informácií potrebných pre rozvoj
regiónu ako aj v oblasti využívania elektronických služieb samosprávneho kraja.
Prioritou školstva v Košickom kraji bude zvýšenie efektívnosti stredného odborného
školstva, a to prostredníctvom zvýšenia uplatniteľnosti absolventov vo svojom odbore, ako aj
skvalitnením výchovno-vzdelávacieho procesu cez využívanie mimorozpočtových zdrojov.
Špeciálna pozornosť, ako jednej z bariér rozvoja kraja, bude venovaná redukcii sociálnej
exklúzie marginalizovaných rómskych komunít, a to tak opatreniami vo vzdelávaní, bývaní,
zdravotnej prevencii a starostlivosti, ako aj sociálnymi službami pre túto cieľovú skupinu.
Zlepšenie ponuky sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately v Košickom kraji sa
zameria na ich lepšie plánovanie a koordináciu ako aj na komplexne napĺňanie kvalitatívnych
štandardov.
Prioritou pre zvýšenie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti v Košickom kraji bude
špecializácia a modernizácia nemocníc.
V oblasti regionálnej kultúry bude uvedený do praxe systém riadenia procesu rozvoja
kultúry a podpory kultúrnych aktivít regionálneho významu, aby sa rozvoj kultúry stal
neoddeliteľným faktorom regionálneho rozvoja.
Prioritou v oblasti športu, je tzv. šport pre všetkých, ktorý bude zameraný na zvýšenie
záujmu verejnosti o športovanie, a tým sa podporí zdravý životný štýl obyvateľov.
Uvažované variantné riešenia:
Vzhľadom na charakter dokumentu sa predkladá len jeden variant riešenia.

O d ô v o d n e n i e:

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO:
35541016, predložil Krajskému úradu životného prostredia Košice dňa 11.10.2011, Oznámenie o
strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja, na obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácia“, ktorý vypracoval Ing. Oliver
Kovács 11.10.2011.
V rámci zisťovacieho konania Krajský úrad životného prostredia Košice ako príslušný
orgán vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. b) zákona o EIA rozoslal
v súlade s § 6 ods. 2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom.
V zákonom stanovenej lehote doručili na Krajský úrad životného prostredia Košice, svoje
písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
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1. Obec Oreské, 072 23 Staré (stanovisko zn. 196/2011 zo dňa 24.10.2011) k predloženej
aktualizácii nemá žiadne pripomienky.
2. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, Komenského 52,040 01
Košice (stanovisko zn.2011/02532-2 zo dňa 20.10.2011), nepožaduje posudzovať uvedený
dokument podľa zákona o EIA.
3. Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec (stanovisko zn. 808/2011 zo dňa 18.10.2011)
k predloženej aktualizácii nemá námietky.
4. Mestská časť Košice - Šaca, Železiarska č. 9, 040 15 Košice - Šaca (stanovisko zn.16442/2011 zo dňa 25.10.2011) k predloženej aktualizácii nemá pripomienky.
5. Obec Hrčeľ, Hlavná 200/30, 076 15 (stanovisko zn. 192/2011 zo dňa 21.10.2011)
k strategickému dokumentu nemá námietky.
6. Obec Záhor 121, 072 53 Bežovce (stanovisko zn. 149/2011 zo dňa 19.10.2011) k predloženej
aktualizácii nemá výhrady.
7. Obec Plešivec (stanovisko zn. mail zo dňa 18.10.2011) voči vypracovanému materiálu nemá
námietky.
8. Obec Ložín (stanovisko zn. mail zo dňa 18.10.2011) k spomínanému dokumentu nemá
námietky.
9. Obec Nováčany 144, 044 21 p. Šemša (stanovisko zn. 893/2011 zo dňa 18.10.2011)
k predmetnému dokumentu nemá námietky.
10. Obec Rudník 205, 044 23 p. Jasov (stanovisko zn. 1252/2011 zo dňa 25.10.2011)
k strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky.
11. Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Úsek služieb, Sekcia manažmentu nehnuteľností,
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3 (stanovisko zn. 1717/2011-SeMN zo dňa 27.10.2011)
k predmetnému oznámeniu nemá pripomienky.
12. Obec Kuzmice (stanovisko zn. e-mail zo dňa 27.10.2011) súhlasí s návrhom strategického
dokumentu bez pripomienok.
13. ŠOP SR Správa CHKO Vihorlat, ul. Fraňa. Kráľa 1, 071 01 Michalovce (stanovisko zn.
CHKO VI/164/11 zo dňa 21.10.2011) k predmetnému dokumentu nemá pripomienky. Zároveň
požadujú pri navrhovaní konkrétnych aktivít zohľadniť a rešpektovať nasledovné chránené
územia.
V pôsobnosti CHKO Vihorlat sa nachádzajú nasledovné chránené územia národnej siete:
- CHKO Vihorlat – 2 stupeň ochrany, v Košickom kraji v k.ú. Jovsa, Poruba pod Vihorlatom,
Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Choňkovce, Podhoroď, Ruská Bystrá.
- NPR Jovsianska hrabina – 5. stupeň ochrany, k.ú. Jovsa
- NPR Morské oko - 5. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre, Vyšná Rybnica,
- PR Jedlinka - 5. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre,
- PR Baba pod Vihorlatom - 5. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre,
- PR Lysák - 5. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre,
- PR Lysá – 4. stupeň ochrany, k.ú. Podhoroď, Choňkovce,
- PR Machnatý vrch - 4. stupeň ochrany, k.ú. Vyšná Rybnica,
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- PR Drieň – 4. stupeň ochrany, k.ú. Hlivištia,
- PR Pod Tŕstím – 4. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre,
- PP Malé Morské oko - 5. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre,
- PP Beňatinský travertín – 4. stupeň ochrany. K.ú. Beňatina.
20.10.2011 boli nové návrhy na nové PR zasahujúce do Košického kraja, kde platia ustanovenia §
50 ods. 5 a 6 zákona o OPaK:
- PR Nežabec – 5. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre, Vyšná Rybnica,
- PR Vihorlatské pralesy - 5. stupeň ochrany, k.ú. Remetské Hámre, Poruba pod Vihorlatom
Územia európskej siete chránených území NATURA 2000:
- navrhované Územie európskeho významu Morské oko (SKUEV0209), v Košickom kraji,
okres Sobrance, v k.ú. Beňatina, Hlivišia, Husák, Choňkovce, Koňuš, Koromľa, Petrovce,
Podhoroď, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Vyšná Rybnica – 2. stupeň
ochrany,
- Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy (SKCHVU035), v Košickom kraji, okres
Michalovce, v k.ú. Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Oreské, Poruba pod Vihorlatom, Staré,
Strážske, Trnava pri Laborci, Vinné, Zbudza, okres Sobrance, v k.ú. Baškovce, Beňatina,
Hlivištia, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava,
Orechová, Petrovce, Podhoroď, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruský
Hrabovec, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety.
Svetové prírodné dedičstvo Karpatské bukové pralesy, lokalita Vihorlat:
- Košickom kraji v k.ú. Poruba pod Vihorlatom, Remetské Hámre, Vyšná Rybnica.
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Chalúpku 5, 071 01 Michalovce (stanovisko
zn. 2010/006642 zo dňa 24.10.2011) k strategickému dokumentu nemá výhrady.
15. Obec Somotor, ul. Obchodná 39/7, 076 35 Somotor (stanovisko zn. 1268/2011 zo dňa
25.10.2011) k strategickému dokumentu nemá výhrady.
16. Obec Slanské Nové Mesto, 044 18 (stanovisko zn. 147/2011 zo dňa 25.10.2011)
k strategickému dokumentu nemá pripomienky.
17. Obec Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov (stanovisko zn. 480/2011 zo dňa 22.10.2011) po
oboznámení s obsahom uvedeného programu zisťuje, že sa nedotýka rozvoja ich obce, zároveň
požaduje o zaradenie do uvedeného programu pritom uplatňuje túto požiadavku:
a) Environmentálna infraštruktúra
- kanalizácia obce
b) Technická infraštruktúra
- Rekonštrukcia miestnych komunikácii a výstavba chodníkov
c) Občianska infraštruktúra
- Rekonštrukcia budovy OcÚ a kultúrneho domu
- Rekonštrukcia detského ihriska
d) Životné prostredie
- Rekonštrukcia verejného priestranstva, parku a oddychovej zóny.
Vzhľadom na uvedené, obec žiada o posúdenie svojej požiadavky a zaradenie do plánu
regionálneho rozvoja.
18. Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa (záznam zo stretnutia zo dňa
27.10.2011) k predmetnému dokumentu nemá pripomienky.
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19. Krajský stavebný úrad v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice (stanovisko zn.
2011/00933 zo dňa 24.10.2011) ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 4 zákona o EIA z hľadiska
územného plánovania, nepožaduje, aby predmetný strategický dokument bol posudzovaný podľa
zákona o EIA.
20. Obec Bohúňovo 72, 049 12 Bohúňovo (stanovisko zn. 202/2011 zo dňa 26.10.2011)
požadujú doplniť a spresniť údaje nachádzajúce sa v Kapitole 8.8 - Vymedzenie aktivít na
úrovni LAU 2 (NUTS 5) v prílohe - Zásobník projektových zámerov – Vymedzenie aktivít na
úrovni NUTS v obci Bohúňovo s aktuálnym stavom.
21. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (stanovisko zn. 2011/10/851
zo dňa 25.10.2011) súhlasí s predloženým strategickým dokumentom s podmienkami:
- Požadujeme v strategickom dokumente KSK, ako aj ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
týkajúcich sa výstavby v záujmových lokalitách rešpektovať v súlade so zákonom č. 656/2004 Z.z.
ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod
zemného plynu. Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby vypracovania zmien
a doplnkov územného plánu, ako aj ďalších stupňov projektovej dokumentácie si môže projektant
vyžiadať na SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Lokálne centrum Košice, Michalovce, oddelenie
technickej dokumentácie a GIS, Rozvojová 6, 040 01 Košice.
- Plánované napojenie na existujúce plynárenské zariadenie a následné rozšírenie plynárenského
zariadenia v záujmových lokalitách obce je nutné pred spracovaním ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie konzultovať s pracovníkmi pripájania – regionálneho centra Košice, ktorí na
základe podanej žiadosti o pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
budúceho odberateľa plynu mimo domácnosť určia technické podmienky pripojenia a ďalšie
náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z.. Žiadosť sa nachádza na stránke www.spp.sk
- Navrhované rozšírenie plynofikácie v záujmových lokalitách KSK je nutné pripravovať
a realizovať v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.
- Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme zaslať na odsúhlasenie na SPP – distribúcia
a.s. Bratislava, Lokálne centrum Košice, Michalovce, Plynárenská 4, 070 01 Michalovce.
22. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu pracovisko
Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice (stanovisko zn. 1124/2011/S4-V-Dk zo dňa 26.10.2011)
nemá k predloženému strategickému dokumentu žiadne pripomienky.
23. Obec Sírnik, Hlavná 152/21, 076 03 okres Trebišov (stanovisko zn. 477/2011 zo dňa
26.10.2011) nemá k predloženému strategickému dokumentu žiadne pripomienky.
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitalská 3, 048 01 Rožňava (stanovisko zn.
2011/01372-2-519/HŽPaZ zo dňa 25.10.2011) konštatuje, že vzhľadom na celoplošné zameranie
predloženého PHSR KSK na obdobie 2007 – 2013 prevažne lokálne pôsobenie jednotlivých
opatrení v závislosti od záujmov jednotlivých cieľových skupín nie je možné lokalizovať
predpokladané vplyvy na životné prostredie. Súčasťou posudzovania bude zhodnotenie možného
rizika vplyvu na zdravie obyvateľstva prostredníctvom osoby odborne spôsobilej pre oblasť
posudzovania vplyvov na verejné zdravie. K ďalším stupňom spracovanej dokumentácie sa bude
príslušný orgán verejného zdravotníctva vyjadrovať v rozsahu jeho kompetencií, ust. v § 6 zákona
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
25. Obec Dvorníky – Včeláre č. 4, 044 02 Dvorníky (stanovisko zn. 429/2011 zo dňa 27.10.2011)
doporučuje zapracovať do PHSR KSK na obdobie 2007 – 2013: Priorita 4.4. Spracovateľské
aktivity na báze alternatívnej a ekologickej poľnohospodárskej výroby a lesovýroby podporu
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chovu hovädzieho dobytka v drobnochove v záujme toho, aby tak ako v minulosti boli vykreslené
priekopy pri cestách a železniciach. Toto patrí tiež ku kultúre rozvoja cestovného ruchu.
26. Obec Zemplínska Teplica, 076 64 Zemplínska Teplica, okres Trebišov (stanovisko zn.
702/2011 zo dňa 28.10.2011) k predmetnému dokumentu dáva súhlasné stanovisko bez
pripomienok.
27. Obec Bretka 33, 980 46 Gemerská Panica (stanovisko zo dňa 27.10.2011) požaduje doplniť
aktualizované údaje o obci Bretka.
28. Obec Hatalov, 072 16 Hatalov, okres. Michalovce (stanovisko zn. 217/2011 zo dňa
02.11.2011) k predloženému dokumentu nemá pripomienky.
29. Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín (stanovisko zn. 752/2011 zo dňa
02.11.2011) k predloženému dokumentu nemá pripomienky a zaujíma k nim kladné stanovisko.
30. Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč (stanovisko zn. e-mail zo dňa 02.11.2011) má
nasledujúcu pripomienku: - v bode Strategické Dokumenty sa nenachádza informácia
o vypracovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2013 pre Regionálne
združenie miest a obcí Rudohorie.
31. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom (stanovisko zn.
D3/2011/890 zo dňa 31.10.2011) po oboznámení s obsahom a rozsahom PHSR KSK na obdobie
2007 – 2013, 3. aktualizácia ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 4 zákona o EIA nemá námietky.
32. Krajský úrad životného prostredia v Prešove, odbor kvality životného prostredia, Nám.
Mieru 2, 08192 Prešov (list zn. 1/2011/01469-002 zo dňa 07.11.2011) k predloženému zámeru
odbor kvality ŽP (úsek štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej správy
odpadového hospodárstva, štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií) nemá
pripomienky.
33. Obec Mníšek nad Hnilcom č. 292, 05564 Mníšek nad Hnilcom (stanovisko zn. 411/Ku zo
dňa 04.11.2011) k predloženému oznámeniu podľa § 6 ods. 4 zákona o EIA k PHSR KSK na
obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácia nemá pripomienky.
34. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 04011 Košice
(stanovisko zn. 2011/05841-02/HŽP zo dňa 31.10.2011) konštatuje, že predložený strategický
dokument z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia je
možné akceptovať.
35. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
PSČ 07501 Trebišov (stanovisko zn. E/2011/02211/HŽP zo dňa 26.10.2011) súhlasí s návrhom
oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu PHSR KSK na obdobie 2007 – 2013, 3.
aktualizácia. Predložený návrh je v súlade s predpismi na ochranu, podporu a rozvoj verejného
zdravia.
36. Obec Kaľava č. 63, 053 42 Kaľava (stanovisko zn. 177/2011 zo dňa 02.11.2011) nemá
žiadne námietky k návrhu strategického dokumentu.
37. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, Šafárikova 17, 04801 Rožňava (stanovisko
zn. 2011/00837-002 zo dňa 03.11.2011) z hľadiska odpadového hospodárstva k návrhu priorít
programovej časti v rámci strategického dokumentu PHSR KSK na obdobie 2007 – 2013, 3.
aktualizácia, tak ako sú predložené vo zverejnených materiáloch, nemá zásadné pripomienky.
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38. Obec Kalša, obecný úrad č. 128, 04418 Kalša (stanovisko zn. 435/2011 zo dňa 31.10.2011)
nemá k strategickému dokumentu PHSR KSK na obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácia žiadne
pripomienky.
39. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, 04102 Košice
(stanovisko zn. KRPZ-KE-VO-446-001/2011 zo dňa 03.11.2011) nemá návrhy ani pripomienky
k predloženému strategickému dokumentu PHSR KSK na obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácia
žiadne pripomienky.
40. Mesto Strážske, Mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
(stanovisko zn. 2011/2111/206-ŽP) nemá žiadne pripomienky k predloženému oznámeniu o
strategickom dokumente.
41. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 (stanovisko zn. 19974/2011/O420-2 zo dňa 24.10.2011)
vydávajú k predloženému strategickému dokumentu toto stanovisko:
Vychádzajúc z analýzy železničnej infraštruktúry je možné konštatovať, že v Košickom kraji je
potrebné modernizovať železničné trate, ktoré z hľadiska traťovej rýchlosti nespĺňajú európsky
štandard (160 km/hod.). V oblasti územného rozvoja žel. dopravy uvedené priority Košického
kraja sú v súlade s prioritami ŽSR:
- modernizácie a rekonštrukcie existujúcej železničnej infraštruktúry – pre trate normálneho
rozchodu a širokého rozchodu (dobudovanie s nižšími nákladmi),
- vytvorenie „prekládkového mostu“ (smerom na ázijský kontinent) cez terminály Čierna nad
Tisou a Dobrá,
- vybudovanie základnej siete terminálov intermodálnej prepravy (terminály Košice a Dobrá),
- vytvorenie integrovaného dopravného systému (stavby IDS: Terminál Moldava nad Bodvou
mesto, Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou mesto, Trať Námestie
Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR, Terminál Sever – Námestie Maratónu,
Trať Terminál Sever – sídlisko Ťahanovce).
42. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava 15, P.O. Box 100 (stanovisko zn. 24062/2011/SSZMV/z.56508 zo dňa 28.10.2011) po
oboznámení sa s predloženým materiálom vydáva v súlade s § 6 ods. 4 zákona nasledovné
stanovisko:
Oznámenie o vypracovaní aktualizácie PHSR Košického samosprávneho kraja berieme na
vedomie. Súčasne odporúča spracovateľovi, aby v dokumente boli používané čo najaktuálnejšie
dostupné údaje zo Štatistického úradu SR. Pri spracovaní dokumentu je potrebné prihliadať na
koncepčné a strategické dokumenty v rezorte dopravy, najmä:
- Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020, prijatá uznesením vlády SR č. 158/2010 zo dňa
3.3.2010,
- Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014,
schválené uznesením vlády SR č. 457/2011 zo dňa 6.7.2011,
- Program prípravy a výstavby ciest I. triedy, schválený vládou SR č. 859/2007 dňa 11.10.2007,
- Program prípravy a výstavby ciest I. triedy na roky 2011-2014- nové znenie – je t. č.
v záverečnej fáze spracovania a jeho prerokovanie vo vláde SR sa očakáva začiatkom decembra
2011,
- Operačný program Doprava , schválený uznesením vlády SR č. 1007/2006 zo dňa 6.12.2006,
- Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011-2014, nové znenie,
schválený uznesením vlády SR č. 655/2011 zo dňa 12.10.2011.
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43. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
(stanovisko zn. R/2011/014887 zo dňa 04.11.2011) zaslalo svoje písomné stanovisko bez
pripomienok.
44. Obec Bystrany 053 62, Okres Spišská Nová Ves (stanovisko zn. 2011/00650-1 zo dňa
3.11.2011) k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na obdobie 2007 – 2013, 3.
aktualizácia nemá pripomienky.
45. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (stanovisko zn. ŠOP
SR/3888/2011 zo dňa 02.11.2011) zasiela svoje písomné stanovisko:
Návrh riešenia: Keďže oznámenie a ani návrh aktualizácie neobsahujú podrobnejšie informácie,
týkajúce sa jednotlivých opatrení a ich prípadnej lokalizácie, nemôžeme sa konkrétnejšie vyjadriť
k možným vplyvom na záujmy ochrany prírody a krajiny. Vzhľadom k tomu doporučujú pri
spracovaní uvedeného strategického dokumentu zohľadniť nasledovné všeobecné podmienky:
- Rešpektovať všetky záujmy ochrany prírody a krajiny (chránené územia vrátane území sústavy
Natura 2000), chránené živočíchy, rastliny a biotopy, chránené stromy, chránené nerasty
a skameneliny, mokrade, prvky územného systému ekologickej stability(biocentrá a biokoridory
nadregionálneho a regionálneho a miestneho významu a pod.), ich územné vymedzenie
a obmedzenia v nich , vyplývajúce z legislatívnych predpisov.
- Vplyvy konkrétnych navrhovaných činností alebo aktivít, vyplývajúcich zo strategického
dokumentu, vyhodnocovať samostatne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
v zmysle zákona EIA.
Pri rešpektovaní navrhovaných podmienok nepredpokladajú negatívny vplyv schválenia
strategického dokumentu a realizácie činnosti z neho vyplývajúcich na záujmy ochrany prírody
a krajiny.
46. MČ Košice – Nad Jazerom, odd. výstavby a inv. činností (stanovisko zn. e-mail zo dňa
04.11.2011) k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemá pripomienky.
47. ZSSK Cargo Slovakia, a.s., Odbor stratégie, Drieňová 24, 820 09 Bratislava (stanovisko zn.
24020/2011-03 zo dňa 02.11.2011) zasielajú nasledovné stanovisko:
Vychádzajúc zo súčasnej koncepcie a strategických zámerov ZSSK CARGO v súlade
s programom revitalizácie železníc a s prihliadnutím na odporúčania, ktoré sú zapracované
v PHSR KSK na obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácia nepredpokladajú žiadne nové aktivity
v horizonte najbližších rokov, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili koncept navrhovaného
strategického dokumentu.
48. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava (stanovisko zn. mail zo dňa
27.10.2011) nepočíta so zásadnou zmenou vo využívaní existujúcich objektov a zariadení rezortu
obrany lokalizovaných na území Košického samosprávneho kraja. Z uvedeného dôvodu žiadajú
v plnom rozsahu rešpektovať súčasnú skladbu objektov a zariadení v správe rezortu obrany
v tomto regióne vrátane ich ochranných pásiem.
49. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Riadiaci orgán pre Regionálny
operačný program, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava (stanovisko zn. MPRV-2011-1633/9466-27
zo dňa 02.11.2011) neprekladá k predmetnému dokumentu žiadne pripomienky.
50. Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Odbor zložiek ochrany životného
prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica (stanovisko zn. 2011/01165-Pr zo dňa
10.11.2011) súhlasí a odporúča k strategickému dokumentu zohľadniť všeobecné podmienky:
- Rešpektovať všetky záujmy ochrany prírody a krajiny( chránené územia vrátane území sústavy
Natura 2000), chránené živočíchy, rastliny a biotopy, chránené stromy, chránené nerasty
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a skameneliny, mokrade, prvky územného systému ekologickej stability (biocentrá a biokoridory
nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu a pod.), ich územné vymedzenie
a obmedzenia v nich, vyplývajúce z legislatívnych predpisov.
- Vplyvy konkrétnych navrhovaných činností alebo aktivít, vyplývajúcich zo strategického
dokumentu, vyhodnocovať samostatne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
v zmysle zákona EIA.
KÚŽP v Banskej Bystrici nežiada pokračovať v procese posudzovania strategického dokumentu.
51. VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, (stanovisko zn. 87080/2011/ÚVHR zo dňa
31.10.2011) po posúdení spracovaných zverejnených podkladov k navrhovanému strategickému
dokumentu oznamuje nasledovné:
- Predložený rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý je postavený na princípe trvalo
udržateľného rozvoja s potrebnou analýzou finančných potrieb a možnosťou jeho financovania
KSK, jeho vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania, berú na vedomie a akceptujú ho
s tým predpokladom, že strategický dokument je súčasťou PH a SR schválenom zastupiteľstvom
Košického samosprávneho kraja, bol aj strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií Košického kraja“.
52. Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Odbor ochrany prírody a krajiny, Námestie
mieru 2, 081 92 Prešov (stanovisko zn. 1/2011/01470-002 zo dňa 10.11.2011) z hľadiska záujmov
ochrany prírody a krajiny uplatňovaných na území Prešovského kraja, nemá zásadné
pripomienky.
Upozorňujú však na skutočnosť, že v správe o hodnotení strategického dokumentu je potrebné
jasne deklarovať či schválenie predmetného strategického dokumentu bude/nebude mať
nepriaznivý vplyv na integritu „územie sústavy chránených území“ (USCHU) z hľadiska cieľov
jeho ochrany (§ 15 ods. 3 zákona EIA), a teda i USCHU nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji
v kontakte s Košickým krajom. Územie sústavy chránených území je tvorené – CHVÚ,
navrhovanými CHVÚ a tiež ÚEV z Národného zoznamu schváleného Výnosom MŽPSR č. 3/2004
a navrhovanými ÚEV schválenými uznesením vlády SR č. 577/2011 z 31.08.2011.
53. Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice
(stanovisko zn. 2011/02210 zo dňa 04.11.2011) k predloženému oznámeniu a návrhu nemá
pripomienky. K návrhu strategického dokumentu sú určené priority a konkrétne opatrenia.
Konkrétne podmienky resp. pripomienky pre jednotlivé aktivity určí OÚŽP Košice – okolie
v ďalších procesoch povoľovania zvlášť. Upozorňujú, že každé jednotlivé opatrenia a nadväzujúce
plánované aktivity, ktoré v zmysle zákona EIA spĺňajú kritéria pre zisťovacie konanie resp.
povinné hodnotenie, budú predmetom samostatných procesov posudzovania ich vplyvov na ŽP
v zmysle uvedeného zákona.
54. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho
rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov (stanovisko zn. 6263/2011/ODDUPZP-002 zo dňa
31.10.2011) berie na vedomie oznámenie o strategickom dokumente a nemá k nemu
pripomienky.
55. Obec Krásnohorské podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské podhradie (stanovisko zn.
1458/2011 zo dňa 01.11.2011) oznamuje, že s predloženým návrhom súhlasí bez pripomienok.
56. Obec Malá Tŕňa, OcÚ, Tokajská č. 113, 076 82 Malá Tŕňa (stanovisko zn. 454/2011 zo dňa
03.11.2011) oznamuje, že nemá žiadne námietky k vypracovanému strategickému dokumentu.
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57. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava (stanovisko zn. 3374/20113100 zo dňa 02.11.2011) k predloženému strategickému dokumentu majú nasledovné pripomienky
a odporúčania:
- Kapitola 3, pripomienka k bodu 3.6. Znalostná ekonomika, aktivita 3.6.2. Podpora v oblasti
výskumu a vývoja (str. 190). V materiáli sa uvádza: ,,Účelové financovanie vedy a techniky z
prostriedkov štátneho rozpočtu sa realizuje týmito hlavnými kategóriami úloh výskumu a vývoja:
- štátne programy komplexného, medziodvetvového a interdisciplinárneho charakteru zo svojimi
podprogramami, spravidla zabezpečovanými odvetvovo, gestorom všetkých týchto programov je
MŠVVaŠ SR, administrátormi sú príslušné ústredné orgány, ktoré programy aj financujú cez svoje
rozpočtové kapitoly,
- štátne objednávky na riešenie konkrétnych odvetvových zámerov, za ktoré zodpovedajú ústredné
orgány a SAV a aj financujú zo svojich rozpočtových kapitol...
Uvedený text odporúčajú dať do súladu s dikciou zákona 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej
podpory výskumu a rozvoja v znení neskorších predpisov. Zákonom 172/2005 Z.z. boli štátne
objednávky výskumu a vývoja zrušené a administrácia štátnych programov vrátane financovania
prešla pod MŠVVSaŠ SR. V súčasnej dobe sú štátne programy výskumu a vývoja „zamrznuté“
(od roku 2006 nebola vypísaná MŠVVSaŠ SR žiadna výzva v rámci štátnych programov).
- Kapitola 3, pripomienka k bodu 3.4. Ľudské zdroje (str. 150),posledný odsek druhá veta: „Je to
spôsobené pravdepodobne tým, že pokračujúci technický rozvoj naďalej prináša so sebou
znižovanie potreby ľudskej práce a jej náhradu automatmi a robotmi (prirodzene za cenu neustále
stúpajúcich nárokov na energetické zdroje)“. Tvrdenie za vetou v zátvorke nie je podložené
žiadnymi relevantnými podkladmi, preto ho požadujeme odstrániť.
- Kapitola 3, pripomienka k bodu 3.5. Vzdelávanie. Nesúhlasíme s až tak kritickými tvrdeniami v
oblasti prepojenia systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom, práce, vzhľadom na
skutočnosť, že kompetencie MH SR v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len,,
OVP“) vyplývajú zo zákona č. 184/2006 Z.z. o OVP a podľa § 2, bod 2 je MH SR začlenené
medzi subjekty koordinujúce OVP na celoštátnej úrovni. Nakoľko zákon o OVP definoval vstup
zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií a zamestnávateľských zväzov do OVP
v oblastiach plánovania vzdelávacích potrieb trhu práce, spoluúčasti pri tvorbe a inovácii obsahu
vzdelávania, jeho realizácii v oblastiach hodnotenia kvality v rámci ukončovania štúdia na
stredných odborných školách. Následne za MH SR môžeme konštatovať, že v problematike
prepojenia systému odborného vzdelávanie a prípravy s trhom práce sa realizujú aktivity, ktoré
postupne vytvárajú úspešnú spoluprácu medzi odborným školstvom a zamestnávateľmi. Úlohov
všetkých nás, jednotlivých ministerstiev, samosprávnych krajov, stredných odborných škôl,
zamestnávateľov, zamestnávateľských a profesijných zväzov, ale i médií, je vzbudiť záujem
o odborné vzdelávanie a prípravu, prinavrátiť remeslám úctu a zatraktívniť jednotlivé profesie.
- Kapitola 13, pripomienka k obrázku č. 16 (str.18) Spotreba elektriny a uhlia v krajoch SR v roku
2009 - graf nevyjadruje skutočnú spotrebu uhlia v samosprávnych krajoch (napr. Bratislavský).
- Kapitola 14, pripomienka k bodu 14.1.5. Prioritná oblasť č. 5. Životné prostredie, zmeny klímy a
obnoviteľné zdroje energie. Odporúčame v Programe viac zdôrazniť prínosy zvyšovania
energetickej efektívnosti k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja KSK. Úspora energie
prispieva k posilňovaniu energetickej bezpečnosti, znižovaniu emisií skleníkových plynov
a súčasne i k znižovaniu lokálneho znečisťovania ovzdušia, čo je v niektorých lokalitách KSK
vážny problém.
- Kapitola 14, pripomienka k bodu 14.3. Finančné zabezpečenie jednotlivých priorít oblastí.
Priorita 1.4., Aktivita 1.4.3 Regionálne inovačné centrum (RIC). Z rozboru možnosti financovania
RIC z Európskeho fondu regionálneho rozvoja(ERDF) vyplýva, že tento spôsob nie je možné zo
strany MŠVVaŠ SR realizovať. Hlavným dôvodom sú ťažkosti pri preukázateľnosti trvalej
udržateľnosti projektu v závislosti od financovania z ERDF a dodržanie želaného financovania
95:5. Ako aj nedoriešené otázky vyplývajúce z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Napríklad riešenie finančných vzťahov vyplývajúcich
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z problematiky projektu generujúceho príjem, a v nadväznosti na to aj vznik rizika neoprávneného
poskytovania štátnej pomoci v budúcej činnosti RIC pre komerčnú sféru. V nadväznosti na
uvedené MŠVVaŠ SR v rámci prípravy Národného programu reforiem SR 2011 až 2014
predložilo návrh na zrušenie predmetnej úlohy a vlády SR uznesením č. 256/2011 zrušila plnenie
úloh z akčných plánov uvedených v prílohe Implementačnej správy 2009, t.j. zrušila aj povinnosť
plnenia opatrenia na budovanie RIC. Odporúčame preto neuvažovať s financovaním budovania
RIC zo zdrojov Operačného programu výskum a vývoj, Operačného programu
konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačného programu zamestnanosť a sociálna
inklúzia.
Záver: Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu PHSR KSK na obdobie 2007 –
2013, 3. aktualizácia konštatujú, že predkladaný dokument je spracovaný v zmysle požiadaviek
zákona o EIA. Ministerstvo hospodárstva požaduje zapracovať pripomienky a odporúčania
a v nasledujúcich etapách navrhuje pokračovať v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov
konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky.
58. Ministerstvo kultúry SR, sekcia ekonomiky a projektového riadenia, Nám. SNP č. 33, 813
31 Bratislava 1 (stanovisko zn. MK-300/2011-100/14984 zo dňa 02.11.2011) po preštudovaní
strategického dokumentu uvádzajú, že materiál sa opiera o množstvo spracovaných strategických
dokumentov a politík, preto odporúčajú obdobným spôsobom spracovať aj problematiku
kultúrneho dedičstva ako rozvojového potenciálu, s využitím spolupráce s Krajským pamiatkovým
úradom Košice (v súčasnosti je problematika čiastočne zapracovaná v Stratégii rozvoja kultúry
v Košickom samosprávnom kraji do roku 2013).
Súčasne dávajú do pozornosti možnosť využiť, napr. v oblasti podpory aktivít cestovného ruchu,
alebo v oblasti zachovávania, obnovovania a prezentovania kultúrneho dedičstva, či
voľnočasových aktivít, aj potenciál štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – Štátnej vedeckej
knižnice v Košiciach, už spomínaného krajského pracoviska Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky, Štátneho divadla, Štátnej filharmónie, či Slovenského technického múzea, ktoré pôsobia
na území Košického samosprávneho kraja.
59. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Námestia slobody 1, 071 01 Michalovce
(stanovisko zn. 2011/01148 zo dňa 02.11.2011) uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetný
strategický dokument neovplyvní negatívne jednotlivé zložky životného prostredia a jeho kvalitu
v dotknutom priestore a je v súlade s koncepčnými zámermi starostlivosti o životné prostredie,
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce v rámci hodnotenia strategického dokumentu
nemá k predloženému „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja na obdobie r. 2007 – 2013, 3 aktualizácia“ pripomienky.
60. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 812 72
Bratislava (stanovisko zn. SVS-OKMVS2-2011/027907 zo dňa 03.11.2011) nemá k aktualizácii
pripomienky.
Zároveň odporúča, nakoľko ide o viac ako polovicu programovacieho obdobia, aby v takýchto
materiáloch bola stručná analýza toho, čo sa podarilo zrealizovať, čo sa realizuje a s čím sú
v realizácií problémy. Rovnako považuje u takýchto významných a záväzných dokumentov za
potrebné uviesť a zvýrazniť príčiny a dôvod aktualizácie, prípadne doplnenia pôvodne
schváleného dokumentu.
61. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia práce, Špitálska
4, 6, 8, 816 43 Bratislava (list zn. 45987/2011, 22547/2011-I/11 zo dňa 04.11.2011) nemá
pripomienky k Oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2007 – 2013, 3. aktualizácie“.
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62. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody
v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov (stanovisko zn. RCOP PO/1423/2011/Hr zo dňa 07.11.2011)
nemá pripomienky.
Navrhovaná činnosť môže mať potenciálny stret záujmov. V následných aktivitách
pripravovaných v súlade s posudzovaným plánom odporúčajú v maximálnej miere rešpektovať
územia NATURA 2000 i chránené územia národného významu a podľa možnosti aktivity v území
s 1. stupňom ochrany realizovať mimo biotopy európskeho, resp. národného významu podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Strategický dokument je koncepcia prevažne kladného charakteru, ktorá zvyšuje kvalitu života
a zdravia obyvateľstva a zároveň koncepčne rieši i ochranu prírody a krajiny.
Po posúdení predložených podkladov konštatujú, že nemajú zásadné pripomienky k uvedeným
materiálom a odporúčajú po rešpektovaní ich vyššie uvedených záujmov orgánu ochrany prírody
vydať súhlasné stanovisko k postúpeniu strategického dokumentu „ Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2007 – 2013 – 3. aktualizácia“
do ďalšieho stupňa Pd.
63. Mesto Veľké Kapušany, Mestský úrad, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
(stanovisko zo dňa 02.11.2011) nemá žiadne námietky.
Mesto Veľké Kapušany v súlade s §23, ods. 4 Z.z. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá žiadne námietky voči návrhu
strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja na obdobie 2007-2013“.
64. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (stanovisko zn. A/2011/21100 zo dňa
02.11.2011):
Z hľadiska mestom sledovaných záujmov v danom území nemá v predloženom stupni spracovania
strategického dokumentu závažné pripomienky.
65. Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava (stanovisko zo dňa
08.11.2011)má nasledujúce pripomienky:
Na stránke košickej VÚC v Rozšírenej verzii PHSR KSK – 3. aktualizácii, v súbore
PHSR_kapitola_13.1.6.2:
- sú staré údaje zo sčítania dopravy (ešte z roku 2005), v intenzitách dopravy na str. 8 sa píše, že
„posledné sčítanie bolo vykonané v roku 2005“, preto navrhujú prevziať údaje z najnovšieho
sčítania z roku 2010,
- je stará mapka diaľnic,
- stavba R4 Košice – Milhosť je už vo výstavbe.
66. Slovenský vodohospodársky podnik, Ďumbierska 14, 041 59 Košice (stanovisko zn. CZ
21770/20574/2011/49220/Čá zo dňa 08.11.2011).
K predloženému oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja KSK na obdobie 2007-2013“ nemá pripomienky.
67. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava (stanovisko zn.
4174/2011/3110/37541 zo dňa 09.11.2011).
Na základe písomnej požiadavky o zaujatí písomného stanoviska k predmetnému strategickému
dokumentu oznamujú, ž k nemu správa ciest I. triedy nemá zásadné pripomienky.
68. Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice (stanovisko zn.
OPaK 2011/02634-3/SEE zo dňa 10.11.2011)
Za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:
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Nemá pripomienky k preloženému „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na
obdobie 2007-2013, 3. aktualizácia“.
Za úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:
Po preštudovaní predloženého strategického dokumentu možno konštatovať, že realizáciou
navrhovanej činnosti pri dodržaní preventívnych opatrení nedôjde k takým skutočnostiam, ktoré
by poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia a kvalitu života v dotknutom území. Na
základe uvedeného štátna správa ochrany nemá k predloženému strategickému dokumentu žiadne
námietky ani pripomienky.
Za štátnej vodnej správy:
Tunajší orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí s vypracovaným
návrhom „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na obdobie 2007-2013, 3.
aktualizácia“. Z hľadiska ochrany vodných pomerov ako aj protipovodňovej ochrany
k navrhovanému strategickému dokumentu nemáme pripomienky. Predloženým dokumentom sa
nepredpokladá negatívne ovplyvnenie vodných pomerov v meste Košice, preto nepokladáme za
potrebné, aby bol posudzovaný podľa zákona o EIA.
Za štátnu správu odpadového hospodárstva:
Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva nemá námietky
k predloženému strategickému dokumentu, za predpokladu, že všetky ciele a plány hospodárskeho
a sociálneho rozvoja budú v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, ktorý určuje podmienky
a spôsob nakladania s odpadom.
69. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza
6, 052 20 Spišská Nová Ves (stanovisko zn. 2011/02442-2 zo dňa 04.11.2011) po posúdení
predmetu žiadosti, vzhľadom na platné predpisy na úseku verejného zdravotníctva možno
konštatovať, že posudzovaný návrh je v súlade s požiadavkami, ustanovenými na ochranu,
podporu a rozvoj verejného zdravia.
V posudzovanom dokumente odporúčajú:
1. Vylúčiť možné rekreačné využitie vodnej nádrže Ružín I. – západná časť (okres Gelnica)
z dôvodu opakovaného znečisťovania vodnej nádrže a nezodpovedajúcej kvality vody
(chemické a mikrobiologické znečistenie vody).
2. Zamerať sa na riešenie – sanáciu záťaží z priemyselnej činnosti v lokalitách:
- Markušovce – Ošlo – Rudňany s kontamináciou územia z prevádzok Ortuťovňa
Rudňany
- Krompachy – Richnava skládka priemyselných odpadov Halňa (v súčasnosti
projekčne spracované uzatvorenie skládky) a Vitrum Krompachy
- Prakovce – skládka priemyselných odpadov Kipa (soli a kyanidy z kaliarne), je
potrebné urýchlene riešiť uzatvorenie skládky, hrozí havarijná situácia.
3. Do riešenia rómskej problematiky zahrnúť – zásobovanie rómskych osád pitnou vodou,
kanalizáciu, ČOV, komunálny odpad v rómskych osadách.
70. Obec Veľké Ozorovce, Hlavná č. 264, 078 01, okr. Trebišov (stanovisko zn. OcU/800/2011
zo dňa 24.10.2011) nemá k Oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2007-2013, 3
aktualizácia“ žiadne výhrady.
71. Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69,
974 98 Banská Bystrica (stanovisko zn. CS1250/2011CZ14488/2011-220 zo dňa 10.11.2011)
súhlasí s vypracovaním predmetného strednodobého rozvojového dokumentu podpory
regionálneho rozvoja, ktorý bol vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými
v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácii VÚC Košického kraja.
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72. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
(stanovisko zn. 2011/01031 zo dňa 02.11.2011).
Za štátnu správu odpadového hospodárstva:
Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva nemá k predloženým dokumentom z hľadiska odpadového hospodárstva
pripomienky.
Za štátnu správu ochrany vôd:
Ako dotknutý orgán, obvodný úrad životného prostredia Trebišov, orgán štátnej vodnej správy
k predmetnému dokumentu nemá žiadne pripomienky.
Za štátnu správu ochrany ovzdušia:
Z hľadiska ochrany ovzdušia k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemá žiadne
pripomienky.
Za úsek prevencie závažných priemyselných havárií:
Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, úsek prevencie závažných priemyselných havárií po
posúdení predloženého oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu nemá k uvedenému
oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu pripomienky.
Za úsek ochrany prírody a krajiny:
Orgán ochrany prírody nemá k predloženému oznámeniu pripomienky.
73. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice (stanovisko zn. KE-11/13292/6295/MK,DU zo dňa 18.11.2011) ako dotknutý orgán nemá k predloženému zámeru, vzhľadom
na znenie bodu III.3 – Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, podľa
ktorého je možné lokalizovať predpokladané vplyvy na životné prostredie, žiadne pripomienky.
Na základe vyššie uvedeného a na základe súčasného stavu poznania je dotknutý orgán toho
názoru, že predložený zámer nemá byť, z hľadiska ochrany záujmov podľa pamiatkového zákona
posudzovaný podľa zákona o EIA.
74. Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov (stanovisko zn. 652/2011-1619 zo dňa 23.11.2011)
k oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky.
75. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
(stanovisko zn. Z59450-2011-IKŽ zo dňa 22.11.2011) ako dotknutý orgán podľa § 40 ods. 2 písm.
d) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné stanovisko:
Z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z.z. sa na riešenom území nachádza
kúpeľné územie kúpeľného miesta Štós, v ktorom sú zriadené prírodné liečebné kúpele
využívajúce na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti klimatické podmienky vhodné na liečenie.
Na uvedenom území platí štatút kúpeľného miesta Štós, schválený uznesením vlády SR č.
623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999, s vymedzeným
kúpeľným územím, na ktorom sa uplatňuje ochrany kúpeľného režimu a platí tu zákaz
vykonávania činností a režim podľa § 35 a § 30 ods. 13 zákona č. 538/2005 Z.z.
Pre úplnosť uvádzajú:
V obci Sobrance nie sú uznané prírodné liečivé zdroje. Takisto nemajú povolenie využívať
prírodné liečivé zdroje. V prípade, že v bývalých „Sobraneckých kúpeľoch“ sa do budúcnosti
plánuje prevádzkovať prírodné liečebné kúpele je potrebné pri povoľovaní postupovať podľa
zákona č. 538/2005 Z.z.
V nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame pri spracovaní predmetného programu v zmysle
osnovy uvedenej v predloženom oznámení vhodne začleniť i informácie o záujmoch chránených
v zmysle zákona č. 538/2005 Z.z.
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Záver:
Krajský úrad životného prostredia Košice na základe výsledkov zisťovacieho konania
podľa § 7 ods. 4 zákona o EIA posúdil návrh strategického dokumentu prihliadal pritom na
stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od zainteresovaných subjektov a
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Príslušný orgán upustil od vypracovania správy o hodnotení strategického dokumentu
a pokračovania procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom o EIA aj z
toho dôvodu, že k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente neboli tunajšiemu úradu
doručené žiadne záporné stanoviská v rámci zisťovacieho konania. V rámci zisťovacieho konania
po doručení stanovísk dotknutých orgánov k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente
nebola vznesená požiadavka ďalšieho posúdenia strategického dokumentu.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v
strategickom dokumente, je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na
zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s
podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente a z opatrení navrhnutých
v strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému
strategickému dokumentu, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o schválení dokumentu
podľa osobitných predpisov.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o EIA dotknutý Košický samosprávny kraj bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e:

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších právnych predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Gabriel Dancák
poverený zastupovaním
vedúceho odboru OPaK
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Doručí sa:
1. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Dotknuté orgány:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR., Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37
Krajský stavebný úrad Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
Krajský úrad životného prostredia v Prešove, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Krajský pozemkový úrad Košice, Popradská 78, 040 11 Košice
Krajský lesný úrad Košice, Popradská 78, 040 11 Košice
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Útvar hlavného architekta mesta Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, Adlerova 29, 040 22 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, 052 80 Spišská Nová Ves
Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 042 20 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica
ŠOP SR - RSOPaK Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov
ŠOP SR - Správa NP Slovenský raj, Letecká 3, 052 01 Spišská Nová Ves
ŠOP SR - Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín
ŠOP SR - Správa CHKO Latorica, ul. J. Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov
ŠOP SR - Správa CHKO Vihorlat, Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce
SAŽP, Tajovského 10, 040 01 Košice
SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Investičný úsek 3000, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2
Slovenská správa ciest a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Železničná 1, 041 79 Košice
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Železničná 1, 041 79 Košice
Slovenská správa letísk, Letisko Košice, 041 75 Košice
Letecký úrad SR, Úsek letísk a leteckých pozemných zariadení – odbor letísk, Letisko M. R. Štefánika, 823 05, Bratislava
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel a.s., OZ Košice, Moldavská cesta 12, 040 11 Košice
Slovenský plynárenský priemysel a.s., OZ Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné Námestie 9, 042 11 Košice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M.R. Štefánika 73/23 ,075 01 Trebišov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Všetky mestá a obce v Košickom kraji

