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

Košice: 27.5.2015
Číslo: OU-KE-OSZP1-2015/018527

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 o
EIA“) strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického
samosprávneho kraja“.
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja (ďalej len
„okresný úrad“) dňa 21. apríla 2015 oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna
integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“ podľa § 5 ods. 1
zákona o EIA.
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 zohľadňuje princípy pre integrovaný
prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013,
zo 17. decembra 2013, kde sú zakotvené zásady partnerstva a integrovaný prístup
k územnému rozvoju. 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. IROP 2014 – 2020 ako strategický dokument
s celoštátnym dosahom bol posúdený v zmysle zákona 24/2006 Z. z. v platnom znení
a v záverečnom stanovisku č. 3000/2014-3.4/zk bol odporučený na schválenie. Následne bol
Integrovaný regionálny operačný program schválený Európskou komisiou dňa 18.12.2014.
Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS KSK sústreďuje svoje intervencie
do vybraných cieľov týchto prioritných oblasti:
– 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, ktoré je typické
pre doterajší intuitívne orientovaný prístup pri identifikácii a realizácii priorít z národnej
úrovne.
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Okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona o EIA zverejnil oznámenie o strategickom
dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickehosamospravneho-kraja a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska
schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického
samosprávneho kraja“ ako strategický dokument na regionálnej, resp. miestnej úrovni,
pripravovaný pre oblasť regionálneho rozvoja, ako aj strategický dokument spolufinancovaný
Európskou úniou, v zmysle § 4 ods. 1 podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie
podľa zákona o EIA.
V zmysle § 6 ods. 6 zákona o EIA, boli na okresný úrad doručené stanoviská dotknutých
orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok
a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná
stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“.
Dňa 26. mája 2015 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu
hodnotenia za účasti zástupcu obstarávateľa, zástupcov dotknutých orgánov, dotknutých obcí.
Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené stanoviská
okresný úrad po prerokovaní rozsahu hodnotenia zo dňa 26. mája 2015 určuje podľa § 8
zákona o EIA nasledovný rozsah hodnotenia :
1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE:
Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu
jeho spracovávania, ktorý bol založený na princípe partnerstva, bude RIÚS KSK spracovaný
v jednom variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní
prevažnej väčšiny vzniknutých pripomienok.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
a návrhu strategického dokumentu. 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 o EIA, 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 49 x na elektronickom nosiči (okresný úrad si vyhradzuje možnosť spresniť konečný počet
dokumentácií).
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3.2. Špecifické požiadavky
Zo stanovísk vyjadrených v rámci prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia
a zo stanovísk doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona o EIA k oznámeniu o strategickom
dokumente vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať
nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:
1. Riešiť pripomienky dotknutých subjektov uvedených v listoch:
- Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica - list č.: ŠOPSR/2085/2015 zo dňa
11.05.2015;
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – list č.: 5252/2015-2.124401/2015 zo dňa 11.05.2015;
- Krajský pamiatkový úrad Košice – list č.: KPUKE-2015/10952-2/30914/DU,PS,HT
zo dňa 12.05.2015;
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – list
č.: 14367/2015/B211-SZEÚ/26976 zo dňa 07.05.2015;
- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – list č.: Z20157-2015-OOš zo dňa
06.05.2015;
- Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov – list. č.: OÚ-KE-OOP42015/019112 zo dňa 29.04.2015;
- Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemné komunikácie – list č.: OÚKE-OCDPK-2015/019289-2 zo dňa 29.04.2015;

UPOZORNENIE
Podľa § 8 ods. 7 zákona o EIA 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.
Podľa § 8 ods. 8 zákona o EIA 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 odsekov 5 a 6 zákona
o EIA okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
040 01 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia

Doručí sa:
1. Košický samosprávny kraj, Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa, Námestie
Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
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2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava
3. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6,
810 05 Bratislava
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
7. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
8. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitá1ska 4, 816 43 Bratislava 1
9. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
10. OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
12. OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice
13. OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a poz. komunik., Komenského 52,
041 26 Košice
14. OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice
15. OÚ Košice, odbor školstva, Komenského 52, 041 26 Košice
16. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica
17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
18. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
19. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
20. Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Združenia miest a obcí Košického samosprávneho kraja:
21. RZ mesta Košice, Miestny úrad Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice 4
22. RZ MO "Zemplín" Michalovský región, MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov
30, 071 01 Michalovce
23. RZMO Použia, ObÚ Veľké Raškovce, 076 75 Veľké Raškovce
24. RZO Košice-okolie, ObÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
25. Sobranské RZS – ZO, ObÚ Veľké Revištia, 072 43 Veľké Revištia
26. ZMO Hnileckého regiónu, MsÚ Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
27. ZMO južného Zemplína, ObÚ Parchovany, 076 62 Parchovany
28. ZMO horného Gemera, MsÚ Rožňava, Šafáriková 29, 048 01 Rožňava
29. ZMO Medzibodrožia, MsÚ K. Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský
Chlmec
30. ZMO Údolia Bodvy, ObÚ Mokrance 38, 044 58 Moldava nad Bodvou
31. ZMO Rudohoria, MsÚ Medzev, Štošská 6, 044 25 Medzev
32. ZMO Spiša, ObÚ Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

