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-OSZP1-2022/001014

Košice, 24.01.2022

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“),
ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 55 písm. a) 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 č. 24/2006 Z. z.“), na základe výsledkov procesu
posudzovania vykonaného podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., vydáva
v súlade s § 14 zákona č. 24/2006 Z. z.

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
č. OU-KE-OSZP1-2022/001014
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1

Názov
Košický samosprávny kraj

2

Identifikačné číslo organizácie
35 541 016

3

Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto

4

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Tel.: + 421 055 / 72 68 113
e-mail: vuc@vucke.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
5

Názov
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho

kraja.
6

Charakter

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja
navrhuje kroky nadväzujúce na predchádzajúce činnosti Košického samosprávneho kraja ako aj
na ich prepojenie so súčasnými aktivitami v oblasti znižovania energetickej náročnosti a v oblasti
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environmentálnej výchovy obyvateľstva. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým
sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových
plynov pri činnosti organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.
7

Hlavné ciele

Cieľ tejto stratégie sa odvíja od cieľov a možností uvedených v Nízkouhlíkovej stratégii
Slovenskej republiky. Pre Slovenskú republiku boli vytvorené 2 modely. Podľa optimistického
modelu je možné v podmienkach Slovenskej republiky dosiahnuť do roku 2050 90%-ný záchyt
emisií. V menej optimistickom sa zachytí použitím nástrojov stratégie 70% emisií CO2ekv.
Cieľom tejto stratégie je vytvoriť plán krokov vedúcich k zníženiu emisií, ktoré generujú
svojou činnosťou organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja o 10
% do roku 2030 a o ďalších 10 % do roku 2050. Navrhnúť opatrenia pre prácu s verejnosťou,
ako nástroj pre zlepšenie environmentálneho povedomia občanov. V dokumente sú uvedené
špecifické ciele pre každý sektor osobitne. Tieto špecifické ciele majú napomáhať implementácií
opatrení a teda aj dosiahnutiu celkového cieľa. K dosiahnutiu hlavného cieľa sú v strategickom
dokumente navrhnuté nasledujúce ciele:
Sektor budovy
ŠC 1. Zníženie energetickej náročnosti prevádzky budov
O1. zateplenie zvislého obvodového plášťa a striech objektov
Opatrenia:
O2. výmena otvorových výplní obvodového plášťu objektov
O3. rekonštrukcia ústredného kúrenia
O4. vetranie a klimatizácia
O5. modernizácia a rekonštrukcia osvetlenia
ŠC 2. Zvýšenie využívania OZE v budovách
Opatrenia: O6. inštalácia fotovoltických elektrární
Sektor doprava
Nemotorová doprava
ŠC 1. Podpora nemotorovej a e-dopravy budovaním bezpečných cyklotrás
s rozdelením etáp do roku 2030 a 2050
O1. návrh cyklotrás v rámci väčších miest a na prepojenie menších obcí,
Opatrenia:
O2. vybudovanie vyšpecifikovaných cyklotrás
ŠC 2. Podpora nemotorovej dopravy a jednostopých e-vozidiel na základe zdieľaných
dopravných prostriedkov do roku 2030
O3. koordinácia umiestnenia stanovíšť,
Opatrenia:
O4. poskytnutie priestorov na vytvorenie stanovíšť
Motorová doprava
ŠC 3. Budovanie IDS (integrovaný dopravný systém)
O5. posilnenie koordinácie pri tvorbe systému IDS
Opatrenia:
ŠC 4. Budovanie záchytných parkovísk
O6. budovanie parkovísk v rámci mesta Košice
Opatrenia:
O7. umiestnenie parkovísk pri hlavných križovatkách na vjazde do mesta
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Košice
ŠC 5. Zvýhodnenie verejnej a nemotorovej dopravy pred individuálnou
O8. budovanie vyhradených jazdných pruhov,
Opatrenia:
O9. stanovenie nízkoemisných zón v mestách
Motorové vozidlá v majetku KSK
ŠC 6. Vybudovanie infraštruktúry na podporu elektromobility
O10. podpora infraštruktúry elektromobility
Opatrenia:
O11. budovanie infraštruktúry
O12. informačná kampaň
ŠC 7. Modernizácia vozového parku v majetku KSK do roku 2030
O13. osobné automobily,
Opatrenia:
O14. nákladné automobily,
O15. traktory a pracovné stroje
ŠC 8. Modernizácia vozového parku v majetku KSK do roku 2050
Opatrenia:

O16. ostatné autá a stroje

Modernizácia vozového parku zmluvných partnerov KSK
ŠC 9. Modernizácia vozového parku časti vozidiel zmluvných dopravcov do roku 2030
O17. vozový park zmluvných dodávateľov (hlavne zmluvných dopravcov
Opatrenia:
verejnej osobnej prepravy)
ŠC 10. Modernizácia vozového parku časti vozidiel zmluvných dopravcov do roku 2050
O18. vozový park zmluvných dodávateľov (nie len zmluvných dopravcov
Opatrenia:
verejnej osobnej prepravy, ale aj ďalších partnerov ako napr. zber
domového a recyklovaného odpadu, úprava verejných priestorov a pod.)
Sektor energetika
ŠC 1. Do roku 2023 prehodnotiť možnosť dodávok elektrickej energie z obnoviteľných
zdrojov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
O1. Centralizovať nákup elektrickej energie pre KSK
Opatrenia:
O2. Plán obnovy zdrojov tepla
ŠC 2. (je totožný so ŠC 4. zo sektoru odpady) Do roku 2030 znížiť skládkovanie
zmesového na 20 % zo všetkého komunálneho odpadu. Do roku 2050 znížiť
skládkovanie zmesového odpadu na 10 %
O3. podporiť činnosti uvedené v ŠC 4 zo sektoru odpady
Opatrenia:
ŠC 3. (je totožný so ŠC 1. zo sektoru budov) Do roku 2030 zvýšiť energetickú efektivitu
prevádzky budov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
O4. poskytnutie odbornej pomoci pri príprave projektov GES
Opatrenia:
ŠC 4. Do roku 2050 podrobne zmapovať možnosť využívania OZE
O5. pripraviť podrobnú mapu oblastí s potenciálom využitia tepelných čerpadiel
Opatrenia:
zem-voda
O6. pripraviť podrobnú mapu oblastí s potenciálom využitia tepelných čerpadiel
voda-voda
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Sektor Smart City
ŠC 1. zavedenie systémov Smart City do praxe
O1. Monitorovanie spotreby tepla objektov
Opatrenia:
O2. Monitorovanie elektrickej energie
Sektor odpady
Všeobecné ciele a opatrenia
ŠC 1. Do roku 2025 zistiť množstvo vyprodukovaného typu a množstva odpadu v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
O1. Zaviesť povinný monitoring odpadového toku
Opatrenia:
O2. Vypracovanie analýzy odpadového toku
ŠC 2. Do roku 2030 zistiť množstvo emisií vyprodukovaných zo sektoru odpady
O3. Do roku 2030 vypracovať podrobnú analýzu množstva vyprodukovaných
Opatrenia:
emisií zo sektoru odpady
O4. Do roku 2030 vybaviť všetky odpadkové koše a zberné nádoby čidlami,
ktoré ukazujú plnosť zbernej nádoby na odpad
O5. Do roku 2030 upraviť harmonogramy zefektívniť zvoz odpadu
Zmesový odpad
ŠC 3. Do roku 2030 zvýšiť recykláciu komunálneho odpadu na 65 % zo všetkého
komunálneho odpadu a do roku 2050 na 75 %. Znížiť množstvo vyprodukovaného
zmesového odpadu.
O6. Zvýšiť množstvo nádob na recyklovateľný odpad
Opatrenia:
O7. Komunikácia
O8. Motivovanie ľudí
O9. Vzdelávanie
ŠC 4. Do roku 2030 znížiť skládkovanie zmesového na 20 % zo všetkého komunálneho
odpadu. Do roku 2050 znížiť skládkovanie zmesového odpadu na 10 %.
O10. Zvýšiť množstvo spaľovaného odpadu
Opatrenia:
O11. Postaviť novú spaľovňu odpadu
O12. Vybudovanie nových recyklačných liniek
Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)
ŠC 5. Do roku 2050 zabezpečiť úplný triedený zber BRO, znížiť podiel BRO v
komunálnom zmesovom odpade na maximálne 10 %. Znížiť skládkovanie
BRO na 0 %.
O13. Založenie nádob na kompostovanie
Opatrenia:
O15. Zvýšiť kontroly nelegálneho spaľovania BRO
O16. Obmedziť plytvanie s potravinami
O17. Využitie odpadových potravín
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Odpad z papiera
ŠC 6. Do roku 2030 zvýšiť materiálové zhodnocovanie na 95 % a do roku 2050 na
99 %. Zároveň znížiť zneškodňovanie odpadového papiera skládkovaním na
0 %. Zabraňovať vzniku nového odpadu.
O18. Komunikácia a informovanosť
Opatrenia:
O19. Využívanie technológií na zníženie množstva vyprodukovaného
odpadu
O20. Umiestnenie nádob na recykláciu papiera a organizácia zberov
papiera
O21. Umiestnenie varovných tabuliek
Odpad z plastov
ŠC 7. Do roku 2030 zvýšiť zhodnocovanie plastov na 65 % a do roku 2050 na 75
%. Zabraňovať vzniku nového odpadu. Znížiť spaľovanie plastov na 0 %.
O22. Komunikácia a informovanosť
Opatrenia:
O23. Obmedzenie používania jednorazových plastov
O24. Umiestnenie nádob na recykláciu plastov
O25. Umiestnenie varovných tabuliek
Odpady zo skla
ŠC 8. Do roku 2030 recyklovať až 75 % všetkého odpadového skla. Do roku 2050
recyklovať až 85 % všetkého odpadového skla.
O26. Komunikácia a informovanosť
Opatrenia:
O27. Umiestnenie nádob na recykláciu skla
Odpady z kovu
ŠC 9. Do roku 2030 zvýšiť množstvo materiálovo zhodnocovaných odpadových
kovov na 90 %, do roku 2050 na 95 % a znížiť množstvo skládkovaných
kovov
O28. Komunikácia a informovanosť
Opatrenia:
O29. Umiestnenie nádob na recykláciu kovov
Elektronický odpad, batérie a akumulátory
ŠC 10. Zvýšiť množstvo separovaného elektronického odpadu. Znížiť celkové
množstvo vyprodukovaného elektronického odpadu. Znížiť množstvo
skládkovaného elektronického odpadu do roku 2030 na 15% a do roku 2050
na 5%.
O30. Komunikácia a informovanosť
Opatrenia:
O31. Umiestnenie nádob na separáciu elektronického odpadu
O32. Kupovať kvalitné výrobky
O33. Uprednostniť opravu pred kúpou
O34. Darovanie použitej elektroniky
ŠC 11. Zvýšiť množstvo separovaných batérií a akumulátorov
O35. Komunikácia a informovanosť
Opatrenia:
O36. Umiestnenie nádob na separáciu použitých batérií a akumulátorov
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8

Stručný obsah strategického dokumentu

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja je komplexný dlhodobý strategický dokument, definujúci aktivity
dotknutých orgánov vyššieho územného celku vedúcich k znižovaniu emisií CO2. Tento
strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov o klíme a
energetike v rozsahu právomocí samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti.
Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 182 rozpočtových a príspevkových
organizácií:
• 108 škôl a školských zariadení
• 51 kultúrnych zariadení
• 20 zariadení sociálnych služieb
• 20 budov Správa ciest KSK – príspevková organizácia
• 6 budov administratívneho charakteru z toho 5 budov Správa majetku KSK - rozpočtová
organizácia (t. j. mimo užívania)
V úvodnej časti sa nachádza popis súvislostí a dôvodov tvorby stratégie, cieľ a vízia
stratégie a je deklarované organizačné zabezpečenie vypracovania stratégie. V tejto časti je
uvedené krátke zhrnutie stratégie a aj návrh finančného zabezpečenia realizácie navrhnutých
opatrení. Táto úvodná časť definuje nevyhnutnú komunikačnú stratégiu KSK vedúcu k naplneniu
stanovených cieľov.
V druhej časti je uvedená analýza súčasného stavu z pohľadu tvorby CO2ekv, ako aj
navrhnuté opatrenia. Celá táto časť je delená na jednotlivé sektory a to:
 Sektor budovy – budovy v majetku samosprávneho kraja na základe obhliadok a na
základe poskytnutých energetických auditov z roku 2006.
 Sektor doprava – inventarizácia emisií od zmluvných dopravcov, emisie od vozového
parku v majetku KSK
 Sektor energetika – inventarizácia emisií, stav využívania OZE organizáciami v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
 Sektor odpady – inventarizácia emisií na základe plánu odpadového hospodárstva
 Sektor Smart City
 Komunikačná politika stratégie
V každom sektore je uvedený popis súboru navrhnutých opatrení s vyhodnotením
potenciálu úspor CO2ekv, ako aj popis kombinácie opatrení pre jednotlivé sektory a ich nákladové
posúdenie. Postupnosť krokov v návrhu sú posudzované nákladovo efektívnym spôsobom.
V stratégií sú spomenuté všetky sektory, na ktoré má samosprávny kraj dosah a v ktorých
môže vykonávať účinné kroky pre dosiahnutie stanoveného cieľa.
V závere návrhu strategického dokumentu je spracovaný odporúčaný harmonogram
opatrení a model za predpokladu realizácie navrhnutých krokov do roku 2030 s výhľadom na rok
2050.
9

Vzťah k iným strategickým dokumentom
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja (NUS KSK) má vzájomné prepojenie s množstvom dokumentov nie len na národnej, ale aj

Strana 7 rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2022/001014 zo dňa 24.01.2022

na európskej úrovni, ktoré majú vplyv na jednotlivé sektory. Východiskové dokumenty sú
nasledovné:


Nízkouhlíková stratégia Slovenskej Republiky
Pre SR boli vytvorené 2 modely. Podľa optimistického modelu je možné v podmienkach SR
dosiahnuť do roku 2050 90 %-ný záchyt emisií. V menej optimistickom sa zachytí použitím
nástrojov stratégie 70 % emisií CO2ekv. NUS KSK má za cieľ prispieť k splneniu národných
cieľov na regionálnej úrovni.
 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2017, ktorým sa
vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku
Košický kraj; Tento dokument stanovuje zámer kraja zriadiť nové ZEVO na území kraja. Sú
v ňom stanovené prioritné polohy, s ktorými územný plán pracuje. Okrem iného sú tu
stanovené aj plánované dopravné koridory, ktoré majú vplyv na sektor dopravy.
 Návrh regionálneho programu využívania obnoviteľných energetických zdrojov pre Košický
samosprávny kraj (2008);
Uvedená podrobná analýza potenciálu OZE je zohľadnená v sektore energetika.
 Energetická politika Košického samosprávneho kraja (2007)
Slúži ako dokument poskytujúci pohľad na dlhodobý vývoj v tejto oblasti. Bolo možné
vďaka nemu stanoviť, ako sa KSK darí napĺňať stanovené ciele v energetike.
 Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (2020)
V nadväznosti na tento dokument boli vypracované navrhované opatrenia v sektore dopravy.
Vyzdvihnuté boli spoločné ciele, ktoré majú pomôcť kraju znižovať jeho uhlíkovú stopu.
Program odpadového hospodárstva Košického kraja 2016 - 2020
V sektore odpady sa NUS KSK zameriava na body, ktorými sa kraj vo svojich POH zaoberá
dlhodobo a ich plnenie bolo problematické. Je to dané snahou o kontinuálnosť krokov KSK
v tejto oblasti.
Pre stanovenie východiskového stavu a smerovanie cieľov v súlade so smerovaním KSK
boli použité nasledovné dokumenty:
- Nízkouhlíková stratégia Slovenskej Republiky
- Energetická politika Košického Samosprávneho Kraja (2007)
- Návrh regionálneho programu využívania obnoviteľných energetických zdrojov pre
Košický samosprávny kraj
- Program odpadového hospodárstva košického kraja na roky 2011-2015
- Program odpadového hospodárstva košického kraja na roky 2016-2020
- Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (2019)
Na základe cieľov uvedených v dokumentoch bolo možné navrhnúť kroky nadväzujúce na
predchádzajúce činnosti KSK ako aj ich prepojenie so súčasnými aktivitami v oblasti zvyšovania
energetickej efektívnosti a oblasti environmentálnej výchovy obyvateľstva.
Okrem vyššie uvedených strategických dokumentov ako podklad boli použité nasledovné
správy a usmernenia:
- Správa o stave životného prostredia Košického kraja k roku 2002
- Energetika a jej vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2009
Indikátorová sektorová správa
- Ministerstvo hospodárstva SR: Návrh stratégie energetickej bezpečnosti do r. 2030, MH
SR, Bratislava 2007
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III. Popis priebehu prípravy a posudzovania
10 Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Košický samosprávny kraj ako obstarávateľ zabezpečil vypracovanie oznámenia
o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja“ v rámci svojich kapacít. Oznámenie bolo vypracované podľa
§ 5 ods. 5 a prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
Košický samosprávny kraj doručil oznámenie o strategickom dokumente na okresný úrad
v sídle kraja v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. listom 01363/2020/OPaI-34827 zo dňa
22.09.2020 (doručeným dňa 23.09.2020).
Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil
oznámenie o strategickom dokumente 30.09.2020 na webovej stránke ministerstva životného
prostredia:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-vzriadovatelskej-posobnosti-kosic s určením termínu a miesta na predloženie pripomienok a
miesta a času konania konzultácii. Zároveň doručil listom zo dňa 30.09.2020 č. OU-KE-OSZP12020/043845-002 až 032 oznámenie s informáciami uvedenými ust. § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006
Z. z. dotknutým orgánom (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného
prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, Dopravný úrad Slovenskej republiky, Okresný úrad Gelnica - odbor
starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Košice-odbor výstavby a bytovej politiky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, -odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Košice – okolie -odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, -odbor
starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Michalovce -odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, -odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Rožňava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, -odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Sobrance -odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Spišská Nová
Ves -odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, -odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Trebišov -odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, -odbor starostlivosti o
životné prostredie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Krajský pamiatkový úrad Košice, Krajské
riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach) a dotknutým obciam, čo sú všetky obce Košického
samosprávneho kraja, obciam v susedných krajoch susediacich s Košickým samosprávnym
krajom a orgánom v okresoch susediacich s Košickým samosprávnym krajom.
Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP1-2020/043845-002 zo dňa 30.09.2020
vyzval Košický samosprávny kraj na splnenie zákonných povinnosti vo veci informovania
verejnosti a zverejnenia oznámenia o strategickom dokumente.
V zákonnom termíne na zasielanie stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente boli
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. Okresnému úradu Košice doručené 4 písomné
stanoviská (Dopravný úrad, mesto Kráľovský Chlmec, okresný úrad Košice – okolie, Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Okresný úrad v sídle kraja po prerokovaní s obstarávateľom a dotknutými orgánmi, s
prihliadnutím na stanoviská doručené k oznámeniu, určil podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z.
rozsah hodnotenia strategického dokumentu listom č. OU-KE-OSZP1-2021/005014 zo dňa
14.01.2021.
Rozsah hodnotenia podľa § 8 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. bol dňa 19.01.2021
zverejnený v plnom rozsahu na webovej stránke ministerstva životného prostredia
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskejposobnosti-kosic a na webovej stránke Košického samosprávneho kraja spolu s určením termínu
a miesta na predloženie pripomienok k rozsahu hodnotenia.
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V zákonnom termíne na zasielanie stanovísk k rozsahu hodnotenia bolo podľa § 8 ods. 8
zákona č. 24/2006 Z. z. okresnému úradu v sídle kraja doručené 1 písomné stanovisko, ktoré
doručila spoločnosť KOSIT, a. s., Košice.
Košický samosprávny kraj zabezpečil hodnotenie vplyvov Nízkouhlíkovej stratégie
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na životné prostredie.
Výsledok posudzovania je uvedený v správe o hodnotení strategického dokumentu
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“
(ďalej len „správa o hodnotení“). Hodnotenie vplyvov vykonala a správu o hodnotení
vypracovala podľa § 9 prílohy č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z. a určeného rozsahu hodnotenia
spoločnosť Grey s.r.o., Budimír, september 2021.
Správu o hodnotení predložil listom dňa 11.10.2021 Košický samosprávny kraj podľa § 9
ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z, na Okresný úrad Košice, ktorý ju v plnom znení dňa 22.10.2021
zverejnil
na
webovom
sídle
Ministerstva
životného
prostredia
SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskejposobnosti-kosic vrátane návrhu strategického dokumentu.
Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP1-2021/005014-390-419 zo dňa
27.10.2021 vyzval Košický samosprávny kraj, aby o správe o hodnotení a strategickom
dokumente informoval verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámil,
kedy a kde je možné do správy o hodnotení nahliadnuť. Zároveň pripomenul zákonnú povinnosť
obstarávateľa zabezpečiť v spolupráci s príslušným orgánom verejné prerokovanie správy o
hodnotení a návrhu strategického dokumentu.
Okresný úrad v sídle kraja zároveň listom OU-KE-OSZP1-2021/005014-391 zo dňa
27.10.2021 zaslal informáciu o zverejnení správy o hodnotení a strategického dokumentu
dotknutým obciam a orgánom (podľa rozdeľovníka) a spoločnosti KOSIT, a. s. Košice a oznámil
im, kde je možné do správy o hodnotení nahliadnuť s uvedením miesta a termínu na
predkladanie stanovísk.
Košický samosprávny kraj do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu
strategického dokumentu zabezpečil podľa § 11 odsek 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v spolupráci s
príslušným orgánom verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu.
Termín a miesto verejného prerokovania oznámil obstarávateľ, Košický samosprávny kraj,
príslušnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam listom č. OU-KE-OSZP12021/005014-391 zo dňa 27.10.2021 a zároveň informáciu o čase jeho konania zverejnil
spôsobom v mieste obvyklým na webovej stránke Košického samosprávneho kraja:
https://web.vucke.sk/sk/novinky/verejne-prerokovanie-spravy-hodnoteni-strategickehodokumentu-nizkouhlikova-strategia.html
Príslušný orgán, okresný úrad v sídle kraja zverejnil informáciu o mieste a čase konania
verejného prerokovania bez zbytočného odkladu na webovom sídle MŽP SR, na webovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskejposobnosti-kosic.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“
sa konalo dňa 10.11.2021 o 9:00 v sídle Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru č. 1, Košice v zasadacej miestnosti č. 310.
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Z priebehu a výsledkov verejného prerokovania bol vyhotovený záznam, ktorý
obstarávateľ predložil príslušnému orgánu listom č. 00803/2021/Opal- 44239 zo dňa 22.11.2021
doručeným dňa 24.11.2021. Záznam spolu s prezenčnou listinou je súčasťou dokumentácie z
procesu posudzovania.
K správe o hodnotení boli v zákonom stanovenom termíne na okresný úrad v sídle kraja
doručené 2 písomné stanoviská s pripomienkami a to od obce Kechnec a Dopravného úradu.
Okresný úrad v sídle kraja určil na vypracovanie odborného posudku podľa § 13 zákona
č. 24/2006 Z. z. listom č. OU-KE-OSZP1-2021/005014-514 zo dňa 15.12.2021, Ing. Jána
Brezovického, zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov
činností na životné prostredie pod číslom 62/96 - OPV.
11 Orgán kompetentný na jeho prijatie
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
12 Druh prijatia, rozhodnutia
Uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
13 Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správa o hodnotení bola vypracovaná podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu. Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala
spoločnosť Grey s.r.o., Budimír, september 2021.
14 Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
Odborný posudok k strategickému dokumentu podľa § 13 zákona 24/2006 Z. z. vypracoval
Ing. Ján Brezovický, ktorý je zapísaný ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb
pod číslom 62/96 - OPV Odbor činnosti: 2e chémia, 2m odpadové hospodárstvo, 2n ochrana
ovzdušia, 2t technológie Oblasti činnosti: 3g stavby pre odpadové hospodárstvo, 3r zariadenia
pre chemický a farmaceutický priemysel podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné
prostredie (ďalej len „spracovateľ posudku“).
Za spracovateľa posudku bol okresným úradom v sídle určený listom č. OU-KE-OSZP12021/005014-514 zo dňa 15.12.2021, doručeným dňa 22.12.2021podľa § 13 zákona 24/2006 Z.
z.
Posudok a návrh záverečného stanoviska bol vypracovaný na základe predloženej správy o
hodnotení strategického dokumentu, návrhu strategického dokumentu, záznamu z verejného
prerokovania navrhovaného strategického dokumentu, doručených písomných stanovísk od
jednotlivých subjektov procesu posudzovania, doplňujúcich podkladov od obstarávateľa,
vyjadrení spracovateľa NUS KSK a správy o hodnotení a na základe vlastných poznatkov
spracovateľa posudku, konzultácií s obstarávateľom (KSK) a spracovateľom správy o hodnotení
(Grey, s.r.o.), príslušných právnych predpisov a noriem.
Odborný posudok je spracovaný podľa §13 ods. 8 a 9 zákona č. 24/2006 Z. z., záverečné
stanovisko je spracované podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 6 zákona č. 24/2006 Z. z.
Spracovateľ posudku v jeho závere konštatuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu
je vyhovujúca a dostatočne vystihuje všetky podstatné javy, ktoré by mohli vplývať na životné
prostredie v súvislosti so schválením a implementáciou strategického dokumentu. Z formálneho
hľadiska je správa o hodnotení štruktúrovaná podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z. a tiež
bola spracovaná podľa určeného rozsahu hodnotenia.
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Z hľadiska úplnosti správy o hodnotení sa konštatuje jej súlad s požiadavkou zákona
24/2006 Z. z. Pri hodnotení obsahu správy o hodnotení nebola zistená žiadna nevhodná
interpretácia ani úmyselné skresľovaniu vstupných údajov.
Pri záverečnom hodnotení spracovateľ posudku odporučil schválenie strategického
dokumentu s tým, že bude doplnený v zmysle pripomienok došlých stanovísk k správe o
hodnotení a verejného prerokovania (definované v komentároch posudzovateľa).
15 Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
Obstarávateľ podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z., listom zo dňa 11. 10. 2021 predložil
príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja spolu s Návrhom
strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja.
Príslušný orgán listom č. OU-KE-OSZP1-2021/005014-390 až 419 zo dňa 27.10.2021
zaslal v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. správu o hodnotení strategického dokumentu
dotknutým orgánom, dotknutým obciam a verejnosti. Zároveň týmto listom vyzval dotknuté
subjekty v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. k doručeniu písomných stanovísk, s
uvedením adresy doručenia.
Správa o hodnotení bola zverejnená na webovom sídle MŽP.
Rozdeľovník:
Obstarávateľ:
1. Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice
Dotknutá verejnosť:
2. KOSIT a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice
Dotknuté orgány:
3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05
Bratislava
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava
7. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8. Okresný úrad Gelnica
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
9. Okresný úrad Košice
- odbor výstavby a bytovej politiky, 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
10. 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
11. Okresný úrad Michalovce
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
12. 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

Strana 12 rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2022/001014 zo dňa 24.01.2022

13. Okresný úrad Sobrance
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
14. 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
15. 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
16. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
18. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 1449/8, 040 01 Košice
19. Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
20. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
21. Okresný úrad Humenné (PSK), Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
22. Okresný úrad Levoča (PSK), Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
23. Okresný úrad Poprad (PSK), Námestie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
24. Okresný úrad Prešov (PSK), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
25. Okresný úrad Snina (PSK), Partizánska 1057, 069 01 Snina
26. Okresný úrad Vranov nad Topľou (PSK), Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad
Topľou
27. Okresný úrad Brezno (BBSK), Námestie gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
28. Okresný úrad Revúca (BBSK), Komenského 40, 050 01 Revúca
Dotknuté obce:
29. Obce Košického kraja (všetky 450 obcí)
30. Obce okresu Humenné (Hudcovce, Brekov, Jasenov, Chlmec, Porúbka, Valaškovce –
voj. obvod)
31. Obce okresu Levoča (Spišský Štvrtok, Dravce, Dlhé Stráže, Kurimany, Levoča,
Domaňovce, Buglovce, Baldovce, Spišské Podhradie, Granč – Petrovce, Harakovce,
Dúbrava)
32. Obce okresu Poprad (Vernár, Hranovnica, Spišský Štiavnik, Vydrník, Jánovce)
33. 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)
34. Obce okresu Snina (Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka,
Dúbrava)
35. Obce okresu Vranov nad Topľou (Zámutov, Juskova Voľa, Banské, Cabov, Sečovská
Polianka, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska Polianka)
36. Obce okresu Brezno (Telgárt)
37. Obce okresu Revúca (Tornaľa, Gemer, Gemerská Ves, Licince, Hucín, Gemerský Sad,
Gemerské Teplice, Jelšava, Magnezitovce, Chyžné, Revúca, Muránska Zdychava)
Príslušnému orgánu, boli podľa § 12 zákona č. 24/2006 Z. z. do 21 dní od predloženia
správy o hodnotení strategického dokumentu doručené stanoviská v písomnej alebo elektronickej
podobe od subjektov:
Verejnosť
Od verejnosti nebolo doručené žiadne stanovisko k správe o hodnotení strategického
dokumentu a návrhu strategického dokumentu.
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Dotknuté orgány
Od dotknutých orgánov bolo doručené 11 stanovísk ku správe o hodnotení strategického
dokumentu a návrhu strategického dokumentu. Z nich 1 stanovisko bolo s pripomienkami a 10
súhlasné bez pripomienok.
1. Banskobystrický samosprávny kraj (09843/2021/ODDUPZP-2)
- nemá zásadné pripomienky
2. Prešovský samosprávny kraj (08006/2021/DUPaZP-2)
- nemá pripomienky
3. OÚ Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-KS-OSZP-2021/014820)
- odpadové hospodárstvo – nemá pripomienky
- vodná správa – nemá žiadne námietky
- ochrana ovzdušia – nemá pripomienky
- ochrana prírody a krajiny – nemá pripomienky
4. OÚ Košice, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja (OU-KE-OSZP22021/041124)
- nemá pripomienky
5. OÚ Košice, ochrana ovzdušia (OU-KE-OSZP2-2021/04283)
- nemá pripomienky
6. OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-PO-OSZP1-2021/043696-02)
- nemá pripomienky
7. OÚ Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-RA-OSZP-2021/001037-002)
- súhlasné stanovisko bez pripomienok
8. OÚ Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-RV-OSZP-2021/009216)
- nemá zásadné pripomienky a námietky
9. OU Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-TV-OSZP-2021/011056-006)
- odpadové hospodárstvo – nemá pripomienky
- vodná správa – nemá pripomienky
- ochrana ovzdušia – nemá pripomienky
- ochrana prírody a krajiny – nemá pripomienky
10. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (OHŽP/745/50205/2021)
- súhlasí
11. Dopravný úrad (19865/2021/ROP-2)
- úrad rozporuje na skutočnosť, že sa spracovatelia dokumentácie nezaoberali požiadavkou:
... rešpektovať ochranné pásma letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení...
Stanovisko k rozporu Dopravného úradu: Premetom posúdenia je strategický dokument,
ktorý načrtáva vízie rozvoja regiónu v oblastí zavádzania nízkouhlíkových technológií. Vo fáze
spracovania strategického dokumentu je predčasné zaoberať sa ochrannými pásmami určenými
osobitnými predpismi. Z uvedených dôvodov nie je potrebné požiadavku zapracovávať do správy
o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.
Dotknuté obce
K preloženej správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu bolo doručených 85
stanovísk dotknutých obcí. Z uvedených stanovísk bolo 84 súhlasných bez pripomienok a 1
stanovisko obce Kechnec s pripomienkami.
Súhlasné stanoviská sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka č.1 Zoznam doručených stanovísk dotknutých obcí
Č. Obec/mesto

Číslo dokumentu

Pripomienky

1
2

OcÚ-109/2021
OcÚNS37/21/423

akceptuje a nemá výhrady
berie na vedomie a nemá

Zalužice
Nižná Slaná

žiadne
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Č. Obec/mesto

Číslo dokumentu

Pripomienky

11 Višňov

17/2021-17

12 Kladzany

OCÚ-KLA-2021/394-001

13 Richnava

R2021/7840

14 Rudník

27.10.2021

námietky
berie na vedomie
berie na vedomie
bez pripomienok
bez pripomienok
kladné stanovisko
kladné stanovisko
kladné stanovisko
neboli doručené pripomienky
neboli podané žiadne námietky a
stanoviská
neboli podané žiadne pripomienky
neboli vznesené žiadne námietky a
pripomienky
neeviduje podnety verejnosti

15
16
17
18
19
20

OcU Br 71/2021
OcU Sl 79/2021
129/2021
OcU 234/2021
223/2021-002
OcÚKo189/2021

nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky a ani pripomienky
nemá námietky ani pripomienky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky

27 Belža
28 Beniakovce
29 Jovsa

OU-2021/328-01/Ša
35/2021-004
ZI/32674/2052/
2021/MFAL
S2021/ 00281
OcÚ-GP/2021/1073
OcÚ MZ 45-058/
2021
Be-AL1-2021/
Be
JOV-21/2021/2

30
31
32
33
34
35

D2020/1698/S2-SU
83/O/2021
OCU-152/2021-002
OcÚ-155/2/2021
121/2021
mail bez čísla

nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá pripomienky
nemá pripomienky a súhlasí s jeho
schválením
nemá pripomienky

3
4
5
6
7
8
9
10

Lipovník
Sečovce
Strážske
Baldovce
Tušice
Rad
Senné
Trsťany

Brdárka
Slavoška
Jenkovce
Baškovce
Zemplínske Hradište
Kobeliarovo

21 Nacina Ves
22 Zemplínske Jastrabie
23 Levoča
24 Jelšava
25 Gemerská Poloma
26 Muránska Zdychava

Nálepkovo
Opátka
Kazimír
Plechotice
Veľký Kamenec
Hnilčík

OcÚ-Lip-2021/9-11
1153/2021-2/10154
2021/0012638/232-ŽP
2021/001-006
149-001/2021
27/2021-003
51/2021
71-5/2020

36 Brzotín

OCUBR/129-003/2021

37 Soľnička

78/2021

nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
nemá námietky
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Č. Obec/mesto

Číslo dokumentu

Pripomienky

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Brezina
Kokšov-Bakša
Somotor
Vojčice
Pavlovce nad Uhom
Sady nad Torysou
Drahňov
Vysoká nad Uhom
Tušická Nová Ves

132/2021-002
334/2021
OcU 12/2021 – 004
OCU*30/2021-007
D3/2021/799
OcÚ-SnT-949/2021
DR-2021/256-OCU-002
373/2021
178/2021

nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky1

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Egreš
Zemplínska Teplica
Dúbravka
Streda nad Bodrogom
Žakarovce
Bôrka
Zemplínska Nová Ves
Záhor
Brehov
Stakčín

260/2021
1154/2021
OcÚ – 95/2021
607/2021
OcÚ/277/2020
OCUBo51-003/2021
497/2021
170/2021
OcÚ-MB-20/2021-3
405/2021

nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá pripomienky
nemá výhrady a pripomienky
nemá výhrady
nemá výhrady
nemá žiadne námietky
nemá žiadne námietky
nemá žiadne

108/2021
OÚ-BU-49-006/
2021-MA
OBU-202-1/2021
180/2021
67/2021
OcÚ- Z- 309/2021
285/2021
318/2021
366/2021/OcU
-2363
1915/2021
120/2020/OcÚ
482/2021
MO-19/2021-OcU
2394-1/2021/
OVaSM/ŠK
AL-23/2021
OcÚ P-CH 487/2021
E-69/2021

nemá žiadne námietky

57 Hažín
58 Budimír
59
60
61
62
63
64

Ložín
Falkušovce
Krásnovce
Závadka
Hraň
Viničky

65 Slanec
66
67
68
69

Slavošovce
Gyňov
Štítnik
Moravany

70 Kráľovský Chlmec
71 Slanské Nové Mesto
72 Perín-Chym
73 Stanča

nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky a námietky
nemá žiadne pripomienky a námietky
nemá žiadne pripomienky ani návrhy
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne pripomienky
nemá žiadne výhrady ani pripomienky

Strana 16 rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2022/001014 zo dňa 24.01.2022

Č. Obec/mesto

Číslo dokumentu

Pripomienky

74
75
76
77

208-02/2021
282/2021/714
bez čísla
145/2021

nemá žiadne výhrady
nemá žiadne výhrady
nemý výhrady
neboli žiadne
považuje strategický
prijateľný
súhlasí bez výhrad
súhlasí
súhlasí
súhlasné stanovisko

Pribeník
Veľké Ozorovce
Horovce
Boľ

78 Košice

MK/A/2021/07072

79
80
81
82

610/2021
2021/00085-17
bez čísla
475/2021

Strážne
Spišské Podhradie
Nový Salaš
Milhosť

83 Geča

62/1743/2021/ocu

84 Kechnec

OUKc 57/2021

dokument

za

vzala na vedomie
Obec Kechnec žiada do Správy
o hodnotení strategického dokumentu
zapracovať – doplniť do tabuľky č. 26
– „Zoznam obcí v Košickom kraji
s povodňovým ohrozením“ aj obec
Kechnec, ktorá takmer každoročne trpí
rozsiahlymi záplavami, ktoré spôsobuje
rieka Hornád. V niektorých rokoch sa
povodne zopakujú aj viackrát do roka.
Predmetné
povodne
spôsobujú
rozsiahle škody na majetku obce
Kechnec, ako aj na majetku fyzických
a právnických osôb.

Stanovisko k pripomienke obce Kechnec: Navrhovaný strategický dokument nerieši
problematiku ohrozenia obyvateľstva povodňami ani inú problematiku súvisiacu s povrchovými
tokmi v kraji. Neúplnosť uvedenej tabuľky je možné považovať len za formálny nedostatok, ktorý
nemá vplyv na výsledky posudzovania a neovplyvní ani závery uvedené v správe o hodnotení.
16 Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie sa konalo dňa 10.11.2021 o 9:00 hod. v sídle Košického
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice v zasadacej miestnosti č. 310.
Verejnosť bola o mieste a čase verejného prerokovania informovaná zverejnením oznámenia na
web stránke Košického samosprávneho kraja:


https://web.vucke.sk/sk/novinky/verejne-prerokovanie-spravy-hodnoteni-strategickehodokumentu-nizkouhlikova-strategia.html



v online newsletteri Košického samosprávneho kraja: https://mailchi.mp/vucke/tlacove



na nástenke Košického samosprávneho kraja od 29. 10. 2021 do 11. 11. 2021

Listom č. OU-KE-OSZP1-2021/005014-391 zo dňa 27.10.2021 odoslaným elektronicky
boli na verejné prerokovanie pozvaní zástupcovia obcí a dotknutých orgánov podľa
rozdeľovníka.
Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zástupca obstarávateľa, zástupca spracovateľa
správy o hodnotení a zástupca príslušného orgánu. O prerokovanie prejavila záujem jedna obec.
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Na úvod oboznámili zástupcovia spracovateľa a obstarávateľa správy o hodnotení
prítomných s aktuálnym stavom posudzovania správy o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu.
Zástupca obce Kechnec požadoval v správe o hodnotení doplniť do tabuľky č. 26 „Zoznam
obcí v Košickom kraji s povodňovým ohrozením“ aj obec Kechnec, ktorá takmer každoročne
trpí rozsiahlymi záplavami, ktoré spôsobuje rieka Hornád
Stanovisko k požiadavke obce Kechnec: Navrhovaný strategický dokument nerieši
problematiku ohrozenia obyvateľstva povodňami ani inú problematiku súvisiacu s povrchovými
tokmi v kraji. Neúplnosť uvedenej tabuľky je možné považovať len za formálny nedostatok, ktorý
nemá vplyv na výsledky posudzovania a neovplyvní ani závery uvedené v správe o hodnotení.
K návrhu nebola ďalšia diskusia, takže bolo konštatované, že nie sú žiadne problematické
miesta, či nezodpovedané otázky a verejné prerokovanie bolo ukončené.
IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
Výsledky procesu posudzovania vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na
životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. preukázali v dostatočnej miere, že realizácia
jednotlivých cieľov uvedených v návrhu strategického dokumentu je v podstatnej miere v súlade
s platnými všeobecne záväznými predpismi, normami a kritériami trvalej udržateľnosti
a humánno-environmentálnej únosnosti.
Keďže dokument sleduje ciele zamerané na znižovanie negatívnych vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľov, posilňovanie ochrany prírody a biodiverzity, podporu aktivít
zabezpečujúcich kvalitu ovzdušia, pozitívne vplyvy výrazne prevyšujú nad negatívnymi.
Celkový vplyv strategického dokumentu na životné prostredie sa v rôznych časových
horizontoch prejaví minimálnym nárastom negatívnych vplyvov na životné prostredie a celkovo
pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorého dôsledkom bude zlepšenie stavu životného
prostredia a zdravia obyvateľov.
Všetky opatrenia navrhované v Nízkouhlíkovej stratégii organizácií v zriaďovacej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sú zamerané na zníženie emisií CO2 vo vybraných
sektoroch v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na dotknuté územie boli komplexne
zdokumentované a vyhodnotené na základe prehodnotenia všetkých predložených podkladových
materiálov a vyjadrení zainteresovaných strán. Význam očakávaných vplyvov bol vyhodnotený
vo vzťahu k povahe a rozsahu strategického dokumentu, miestu realizácie navrhovaných
opatrení s prihliadnutím najmä na pravdepodobnosť vplyvu, rozsah vplyvu, veľkosť
a komplexnosť vplyvu, trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu, pravdepodobnosť vplyvu
presahujúceho štátne hranice.
Autori zhrnuli všetky identifikované vplyvy a následne ich vyhodnotili. Sú uvedené všetky
identifikované pozitívne aj negatívne vplyvy vrátane určenia ich druhu a významnosti.
V rámci hodnotenia nebol identifikovaný vplyv, ktorý by svojím dopadom mohol byť
v rozpore s platnými právnymi predpismi, resp. ktorý by svojím charakterom, rozsahom alebo
významom vylučoval schválenie strategického dokumentu.
Z predpokladaných vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie
záujmového územia podľa súčasného poznania a možných jestvujúcich riešení, správy o
hodnotení, stanovísk k správe o hodnotení, výsledku rokovania o určení rozsahu hodnotenia a
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časového harmonogramu, verejného prerokovania, posudku a konzultácií sú určujúce najmä
nasledovné vplyvy:
zložky životného prostredia
V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa neočakávajú také negatívne vplyvy
na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by mohli ohroziť schválenie strategického
dokumentu. V mnohých smeroch sa očakáva mnoho pozitívnych vplyvov pri samotnej realizácii
posudzovaného strategického dokumentu a to popri prvotných environmentálnych a zdravotných
aspektoch následne najmä v sekundárnych sociálnych a ekonomických aspektoch vplyvov na
životné prostredie.
zdravie
V podmienkach vysoko urbanizovaného komplexu s rozvinutým priemyslom pôsobí na
obyvateľstvo veľké množstvo vplyvov z rôznych zdrojov. Je preto náročné hodnotiť vplyvy
navrhovaných opatrení v danom území, a preto je objektívnejšie zhodnotiť očakávané dopady
vyplývajúce z realizácie jednotlivých opatrení navrhovaných v rámci cieľov uvedených
v navrhovanom strategickom dokumente.
Očakáva sa, že rozvoj činností v predloženom strategickom dokumente zníži negatívne
vplyvy na zdravie obyvateľstva vo vyššej miere ako doteraz. Prípadné negatívne účinky sa
nepredpokladajú, resp. sa očakávajú iba minimálne, nakoľko sa jedná o stratégie zamerané na
znižovanie emisií CO2 prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania
energetickej náročnosti budov, realizáciou nízkouhlíkového manažmentu a SMART technológií,
čím sa zlepší environmentálne prostredie, resp. kvalita jeho jednotlivých zložiek, vrátane zdravia
obyvateľstva. Z popisu opatrení a netechnického zhrnutia informácií, ako aj za súčasného
poznania, ktoré je z hľadiska riešenia stratégie, ale hlavne možných konkrétnych vplyvov na
konkrétne územia, je nemožné podrobnejšie určiť rozsah a charakter vplyvu na zdravie
obyvateľov, nakoľko dokument sa dotýka územia celého Košického samosprávneho kraja.
cezhraničné vplyvy
Vzhľadom na to, že strategický materiál rieši problematiku znižovania emisií CO2 na
území Košického samosprávneho kraja, nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie
presahujúce štátne hranice. Realizáciou jednotlivých cieľov nízkouhlíkovej stratégie do roku
2030 sa výrazne eliminujú dopady nepriaznivej energetickej náročnosti budov a prevádzkových
areálov, dopravy a nakladania s odpadmi, v ktorom významný podiel tvorí skládkovanie, na
jednotlivé zložky životného prostredia. Bez vypracovania nízkouhlíkovej stratégie a postupného
realizovania jednotlivých cieľov by nebolo možné zaistiť udržateľný socio – ekonomický a
environmentálny rozvoj dotknutého kraja.
V. Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území (Natura 2000).
Schválenie a následná realizácia strategického dokumentu nepredpokladá vplyvy na žiadne
chránené územia, chránené vtáčie územia, prvky ÚSES, územia európskeho významu, alebo
súvislú európsku sústavu chránených území, či chránené vodohospodárske oblasti, za dodržania
princípov a zásad udržateľného rozvoja pri realizácii jednotlivých činností, ktoré sa v
strategickom dokumente navrhujú. Navrhované konkrétne zámery na inováciu budov v
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré sú uvedené v návrhu strategického dokumentu
budú posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nebudú lokalizované do chránených území,
ani chránených vodohospodárskych oblastí, nakoľko sa jedná o budovy v zastavanom území
samosprávy, a v prípade realizácie sanačných a stavebných prác budú navrhnuté opatrenia na
minimalizáciu vplyvov v súlade s príslušnými platnými predpismi.
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VI. Závery
17 Výsledok procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického
dokumentu
Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, pri ktorom boli
zvážené očakávané vplyvy na životné prostredie, na chránené územia a zdravie obyvateľstva, s
ohľadom na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi, na základe stanovísk k rozsahu
hodnotenia, spracovania správy o hodnotení, stanovísk k správe o hodnotení, verejného
prerokovania správy o hodnotení, odborného posudku a konzultácií, z ktorých vyplynul celkový
spoločenský záujem, resp. súhlas väčšiny zainteresovaných subjektov s navrhovaným
strategickým dokumentom a za súčasného stavu poznania Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie
odporúča
schválenie strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“.
18 Odporúčaný variant
Na schválenie sa odporúča variant strategického dokumentu NUS KSK, ktorý bol
posudzovaný z hľadiska vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
19 Odporúčania
dokumentu

na

prepracovanie,

dopracovanie,

úpravu

návrhu

strategického

V priebehu procesu prípravy strategického dokumenty boli zo strany dotknutých obcí
a dotknutých orgánov vznesené viaceré pripomienky a požiadavky. Tieto boli vyhodnotené
a oprávnené požiadavky boli akceptované a zapracované do strategického dokumentu, takže
aktuálne nie sú žiadne otvorené otázky, ktoré by bolo potrebné zapracovať do existujúceho
návrhu strategického dokumentu. Strategický dokument je možné schváliť v znení predloženého
návrhu.
20 Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z., prílohy č. 6,
na základe výsledkov procesu posudzovania, informácií uvedených v správe o hodnotení
strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, stanovísk zainteresovaných
orgánov a organizácií, verejného prerokovania a jeho vyhodnotenia, príslušných právnych
predpisov, vypracovaného odborného posudku a doplňujúcich informácií poskytnutých
obstarávateľom.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, dôsledne analyzoval každé
stanovisko od dotknutých subjektov. K hodnotenej správe o hodnotení strategického dokumentu
a vlastnému návrhu strategického dokumentu boli doručené prevažne súhlasné stanoviská, alebo
stanoviská bez pripomienok.
Pri hodnotení podkladov a vypracovaní záverečného stanoviska sa postupovalo podľa
ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. Odporučenie schválenia navrhovaného strategického
dokumentu možno odôvodniť výrazným prevýšením opatrení, ktorých očakávané vplyvy
(priame i nepriame) budú pozitívne. Z hľadiska synergických a kumulatívnych vplyvov
prevažujú očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi.
V súčasnosti nie sú predložené žiadne pripomienky, ktoré by bolo potrebné zahrnúť do
odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu.
Jednotlivé projekty, u ktorých sa očakáva vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia,
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vrátane zdravia, budú podliehať hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. a povoľovaciemu
procesu v zmysle príslušnej platnej legislatívy.
21 Návrh monitoringu
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu sa monitoring vplyvu na jednotlivé
zložky životného prostredia nenavrhuje. Prípadné negatívne vplyvy budú riešené v etape
prípravy v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Konkrétne vplyvy a opatrenia na ich elimináciu musia
byť riešené na projektovej úrovni.
VII. Potvrdenie správnosti údajov
22 Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Košice
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Komenského 52, 041 26 Košice
Ing. Petronela Sedláková
v súčinnosti s
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
Hlavný hygienik Slovenskej republiky
na základe odborného posudku, ktorý vypracoval Ing. Ján Brezovický
23 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52, 041 26 Košice
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
24 Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
V Košiciach, dňa 24.01.2022

Poučenie
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 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 záverečné
stanovisko možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v
znení neskorších predpisov.
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Doručí sa (elektronicky)
Obstarávateľ
1. Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice
Dotknutá verejnosť
1. KOSIT a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice
Schvaľujúci orgán
1. Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 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. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. Okresný úrad Gelnica
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
7. Okresný úrad Košice
- odbor výstavby a bytovej politiky, 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
8. 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
9. Okresný úrad Michalovce
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
10. 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
11. Okresný úrad Sobrance
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
12. 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
13. 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
14. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
16. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 1449/8, 040 01 Košice
17. Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
18. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
19. Okresný úrad Humenné (PSK), Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
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20. Okresný úrad Levoča (PSK), Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
21. Okresný úrad Poprad (PSK), Námestie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
22. Okresný úrad Prešov (PSK), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
23. Okresný úrad Snina (PSK), Partizánska 1057, 069 01 Snina
24. Okresný úrad Vranov nad Topľou (PSK), Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad
Topľou
25. Okresný úrad Brezno (BBSK), Námestie gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
26. Okresný úrad Revúca (BBSK), Komenského 40, 050 01 Revúca
Dotknuté obce
1. Obce a mestá Košického kraja
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)

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-OSZP1-2022/001354

Košice, 21.01.2022

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“),
ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 55 písm. a) 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 č. 24/2006 Z. z.“), na základe výsledkov procesu
posudzovania vykonaného podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., vydáva
v súlade s § 14 zákona č. 24/2006 Z. z.

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
č. OU-KE-OSZP1-2022/001354

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
2. Identifikačné číslo
00 151 866
3. Adresa sídla
Komenského 52
041 26 Košice
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
JUDr. Henrieta Halászová - vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52, 041 26 Košice
Tel: 055 / 6001 250
E-mail: henrieta.halaszova@minv.sk
Ing. Jana Hruščáková - vedúca oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice
Tel.: 055 / 6001 267
E-mail: jana.hruscakova@minv.sk
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II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na
roky 2021-2027.
2. Charakter
Posudzovaný strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ (ďalej aj ako len „Plán rozvoja
VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027“) je pripravovaný pre oblasť vodného
hospodárstva, má významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec na schválenie činností
uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. Strategický dokument spĺňa kritéria pre
posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z.
Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 patrí ku koncepčným
dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na
obnovenie existujúcej infraštruktúry - verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
V súčasnosti je platný pre obdobie 2016 -2021.
Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie plánu rozvoja verejných vodovodov pre
územie Košického kraja zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja v súlade so zákonom
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2000 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o VV a VK“).
3. Hlavné ciele
Cieľom plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Košického kraja na
roky 2021-2027 je:
 poskytnúť aktuálnu analýzu súčasného stavu zásobovania pitnou vodou a systému
odvádzania a čistenia odpadových vôd v kraji,
 definovať stratégiu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií so zohľadnením
prognózy vývoja obyvateľstva, spotreby vody a produkcie odpadovej vody v Košickom
kraji a požiadaviek na ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia,
 stanoviť priority výstavby, rekonštrukcie a obnovy verejných vodovodov a verejných
kanalizácií,
 vyčísliť náklady a zdroje financovania potrebné k uskutočneniu aktivít uvedených v Pláne
rozvoja VV a VK na obdobie rokov 2021 - 2027.
4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Strategický dokument Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 rieši
rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií do roku 2027 a pozostáva z nasledovných
koncepčných, plánovacích a strategických materiálov:
 Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Košického kraja
 Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického kraja
Obsah strategického dokumentu vychádza z existujúceho dokumentu Plán rozvoja verejných
vodovodov pre územie Košického kraja:
 1.
Úvod
 1.2
Legislatívne východiská a dôvody vypracovania Plánu rozvoja verejných
vodovodov
 2.
Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov uplatňovaných pri tvorbe Plánu rozvoja
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verejných vodovodov
3.
Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou
3.1
Hodnotenie súčasného stavu zásobovania obyvateľov pitnou vodou podľa
jednotlivých okresov
3.1.1 Obce s verejným vodovodom
3.1.2 Obce s rozostavaným vodovodom
3.1.3 Obce bez verejného vodovodu a návrh na riešenie
3.1.4 Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity
vodných zdrojov a návrh na riešenie
3.2
Zdroje vody
3.2.1 Súčasný stav a prognóza kvality a kvantity využívaných povrchových a podzemných
vodných zdrojov a ich ohrozenosť
Využívané vodné zdroje na zásobovanie pitnou vodou
3.2.2 Posúdenie súčasného stavu ochrany vodných zdrojov
Zdroje problémové z hľadiska dodávanej kvality a kvantity a návrh na riešenie,
návrh opatrení na racionálne hospodárenie s vodou
3.2.3 Zásady ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasť krajiny
4.
Strategické ciele rozvoja verejných vodovodov a priority výstavby
4.1
Potreba vody pre navrhnutý optimálny rozvoj
4.2
Rámcová bilancia zdrojov a potrieb vody
4.3
Stratégia zásobovania obyvateľstva na území bez verejných vodovodov
4.3.1 Koncepcia krytia potrieb pitnej vody
4.4
Vplyv realizácie Plánu rozvoja verejných vodovodov na ekologické podmienky
krajiny a rozvoj regiónov
4.5
Predpokladané náklady na realizáciu plánu rozvoja verejných vodovodov
4.6
Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou do roku 2027

Prílohová časť obsahuje 12 príloh:
 Príloha č. 1 Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí vodovodmi podľa okresov
 Príloha č. 2 Zoznam obcí s verejným vodovodom podľa okresov
 Príloha č. 3 Prehľad obcí s rozostavaným vodovodom
 Príloha č. 4 Zoznam obcí bez verejného vodovodu podľa okresov
 Príloha č. 5 Vodné zdroje navrhované na vyradenie
 Príloha č. 6 Zoznam využívaných vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou
 Príloha č. 7 Predpokladaný vývoj potrieb pitnej vody
 Príloha č. 8 Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu
 Príloha č. 9 Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej
kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie
 Príloha č. 10 Charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností
 Príloha č. 11 Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou
 Príloha č. 12 Prehľad všetkých obcí Košického kraja podľa okresov, problémy vo
vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2027
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Obsah strategického dokumentu vychádza z existujúceho dokumentu Plán rozvoja verejných
kanalizácií pre územie Košického kraja:
 1.
Úvod
 2.
Prehľad rozhodujúcich právnych predpisov SR a EÚ uplatňovaných pri tvorbe Plánu
rozvoja verejných kanalizácií
 2.1. Konkretizácia zásadných požiadaviek európskej a národnej právnej úpravy vo
vzťahu k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd vrátane vynegociovaných podmienok a
ich časového harmonogramu
 2.2. Uplatnenie koncepčných a strategických materiálov SR
 3.
Analýza súčasného stavu odvádzania a čistenia odpadových vôd
 3.1. Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Košickom kraji
 3.2. Odstraňovanie nutrientov (dusík, fosfor) - zavedenie povinnosti v oblasti čistenia
odpadových vôd
 3.3. Nedostatky, respektíve rozhodujúce problémy vyskytujúce sa v súčasnosti v oblasti
odkanalizovania čistenia odpadových vôd
 3.4. Pozitíva v oblasti verejných kanalizácií
 3.5. Plnenie kritérií ustanovených smernicou 91/271/ES
 4.
Koncepčné a strategické východiská uplatnené pri návrhu plánov rozvoja verejných
kanalizácií
 4.1. Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky, jej hlavné ciele a vzťah
k trvalo udržateľnému rozvoju
 4.2. Environmentálne a technické kritériá pre stanovenie priorít rozvoja verejných
kanalizácií
 5.
Technické kritériá plánov rozvoja verejných kanalizácií
 5.1. Základné funkčné požiadavky na stokové siete
 5.2. Základné požiadavky na čistiarne odpadových vôd
 5.3. Zavedenie systému kanalizačných aglomerácií podľa smernice Rady č.91/271/EHS
 5.4. Princípy a kritériá pre návrh aglomerácií
 6.
Priority výstavby kanalizácií
 6.1. Ekologicko - technické kritériá pre zostavenie poradia naliehavosti výstavby
verejných kanalizácií
 7.
Ciele rozvoja verejných kanalizácií
 7.1. Vymedzenie cieľov rozvoja verejných kanalizácií do roku 2027
 7.2. Vyčíslenie počtu aglomerácií riešených v Košickom kraji
 8.
Možné finančné zdroje
 9.
Záver
Prílohová časť obsahuje nasledujúce prílohy:
 Príloha č. 1 Priority kanalizačných aglomerácií v Košickom kraji podľa veľkosti, v
členení podľa obcí
 Príloha č. 2 Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v Košickom
kraji podľa obcí, stav k 31.12.2018
 Príloha č. 2A Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom
obyvateľov do 2 000 EO
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 Príloha č. 2B Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom
obyvateľov od 2 000 do 10 000 EO
 Príloha č. 2C Plán rozvoja verejných kanalizácií v kanalizačných systémoch s počtom
obyvateľov nad 10 000 EO
 Príloha č. 3A Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj
verejných kanalizácií v aglomeráciách do 2 000 EO, podľa okresov, stav k 31.12.2018
 Príloha č. 3B Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj
verejných kanalizácií v aglomeráciách od 2 000 – do 10 000 EO, podľa okresov, stav
k 31.12.2018
 Príloha č. 3C Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj
verejných kanalizácií v aglomeráciách nad 10 000 EO, podľa okresov, stav k 31.12.2018
 Príloha č. 3AA Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj
verejných kanalizácií v aglomeráciách do 2 000 EO, podľa vodárenskej spoločnosti, stav
k 31.12.2018
 Príloha č. 3BB Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj
verejných kanalizácií v aglomeráciách od 2 000 – do 10 000 EO, podľa vodárenskej
spoločnosti, stav k 31.12.2018
 Príloha č. 3CC Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj
verejných kanalizácií v aglomeráciách nad 10 000 EO, podľa vodárenskej spoločnosti,
stav k 31.12.2018
 Príloha č. 4 Investičná stratégia odkanalizovania na roky 2021 - 2027 - kanalizácie
 Príloha č. 5 Prehľad v odkanalizovaní Košického kraja podľa okresov v %
Z hodnotenia súčasného stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných
vodovodov vyplýva, že z celkového počtu 800 434 obyvateľstva na území Košického kraja
bolo k 31.12.2018 zásobovaných pitnou vodou 84,39 %. Z hľadiska jednotlivých okresov je
najpriaznivejšia situácia v okresoch Košice I-IV, kde zásobovanosť obyvateľov dosahuje
98,64 %. V Košickom kraji je k 31.12.2018 rozostavaných 47 stavieb verejných vodovodov
(ďalej len „VV“), mnohé z nich sú rozostavané už dlhodobo, najmä z dôvodu nezabezpečenia
finančných prostriedkov. Prioritizácia je postavená na základe rozostavanosti VV.
K 31.12.2018 bol počet obyvateľov Košického kraja pripojených na verejnú kanalizáciu
517 801 (59,7 % z celkového počtu obyvateľov). V Košickom kraji je vybudovaná verejná
kanalizácia v 150 obciach. Celkovo je v Košickom kraji 90 komunálnych čistiarni odpadových
vôd ( ďalej len „ČOV“).
Investičné zámery z hľadiska hodnotenia vplyvov Plánu rozvoja VV predstavujú:
1. urýchliť dokončenie rozostavaných vodovodov,
2. realizáciu opatrení na odstránenie nedostatkov v problémových vodovodoch (kvalita
a kvantita),
3. výstavbu nových vodovodných potrubí (rozvodov a sietí),
4. napájanie na skupinové vodovody,
5. výstavbu súvisiacich technických zariadení (vodojemy, úpravne vôd, čerpacie stanice
a pod.), prípadne rozširovanie ich kapacít alebo modernizácia technológií,
6. budovanie nových zdrojov vôd a doplňujúcich zdrojov vôd alebo navyšovanie kapacít
existujúcich zdrojov vôd.
Strategický dokument uvádza tiež priority budovania kanalizačných systémov, pričom sa
okrem ekonomických hľadísk kladie veľký dôraz na rešpektovanie prírodných pomerov s
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cieľom minimalizovať ekologické dopady.
Investičné zámery z hľadiska hodnotenia vplyvov Plánu rozvoja VK prestavujú:
1. rekonštrukcie stokových sietí,
2. rozšírenie hydraulickej kapacity existujúcich stokových sietí,
3. budovanie nových stokových sietí (SS),
4. rekonštrukcie ČOV,
5. rozšírenie kapacít ČOV,
6. budovanie nových ČOV.
Medzi hlavné strategické smery plánu rozvoja zásobovania obyvateľstva patrí výstavba
verejných vodovodov pre aglomerácie nad 2000 EO, dobudovanie rozostavaných vodovodov
a modernizácia úpravní vôd, najmä veľkokapacitné zdroje povrchových vôd.
Ciele rozvoja verejných kanalizácii sú postavené na priorizácii sídelných aglomerácií
podľa počtu EO. Ciele definujú princípy výstavby stokových sietí aj pre aglomerácie do 2000
EO.
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021 - 2027 je v súlade so základnými
strategickými materiálmi:
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja,
- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,
- Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje Plán manažmentu správneho územia povodia
Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly,
- Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP V),
- Územné plány Veľkých územných celkov,
- Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020,
- Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie jednotlivých
krajov (2013 a 2019),
- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR (prvý plán bol
schválený v roku 2006 a prvá aktualizácia bola schválená v roku 2015),
- Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o
čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES,
- Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 - 2020,
- Protokol o zdraví - Protokol k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných
tokov a medzinárodných jazier z roku 1992, podpísaný v Londýne dňa 17. júna 1999,
- Strategické a koncepčné materiály jednotlivých vodárenských spoločností pôsobiacich na
území SR,
- Zelenšie Slovensko; Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku
2030,
- Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030,
- Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027,
- HODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody,
- Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,
- Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier,
- Spoločné vyhlásenie ministrov zodpovedných za vodné hospodárstvo krajiny vyšehradskej
skupiny a Bulharsko a Rumunsko.
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III. Opis priebehu prípravy a posudzovania
Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu zabezpečovalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj „obstarávateľ“).
Strategický dokument Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 podlieha
povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
 Obstarávateľ v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. predložil Oznámenie o
vypracovaní strategického dokumentu Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky
2021-2027 dňa 12.05.2020.
 Príslušný orgán podľa § 5 zákona 24/2006 Z. z. zaslal v dňoch 03.05 - 15.05.2020
dotknutým orgánom podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. Oznámenie o strategickom
dokumente Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 a požiadal dotknuté
orgány o písomné stanoviská k oznámeniu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. do 15
dní od jeho doručenia.
 Rozsah hodnotenia pod č. OU-KE-OSZP1-2020/026452 v zmysle § 8 zákona
č. 24/2006 Z. z. bol určený príslušným orgánom dňa 14.08.2020.
 Správa o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na
roky 2021-2027 bola príslušnému orgánu doručená dňa 8.3.2021.
 Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu oznámil obstarávateľ
listom č. OU-KE-OSZP2-2021/002415-040 až 059 zo dňa 20.08.2021.
 Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa konalo dňa
24.07.2021 v budove Okresného úradu Košice, Komenského 52, 042 16 Košice.
 Oznámenie o určení spracovateľa odborného posudku bolo doručené listom č. OU-KEOSZP1-2021/004067-33 zo dňa 01.12.2021, a zároveň mu boli emailom poskytnuté
podklady, z ktorých vychádzal pri spracovávaní odborného posudku.
 Odborný posudok bol vypracovaný dňa 03.01.2022 a doručený obstarávateľovi dňa
05.01.2022.
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
3. Druh prijatia, rozhodnutia
Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala v marci 2021 doc. Ing. Martina
Zeleňáková, PhD. Správa o hodnotení bola vypracovaná v štruktúre podľa prílohy č. 4 zákona
č. 24/2006 Z. z. a má 164 strán.
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala v marci 2021 doc. Ing.
Martina Zeleňáková, PhD., Československej armády 19, 040 01 Košice, koordinátorom úlohy
bola Ing. Jana Hruščáková. Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná v
zmysle stanoveného rozsahu hodnotenia a prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. Správa o
hodnotení strategického dokumentu bola zverejnená v zmysle ustanovení § 10 ods. 2 zákona č.
24/2006 Z. z. na stránke www.enviroportál.sk dňa 10.03.2021.
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Stanoviská k správe o hodnotení vplyvov bolo možné predkladať na príslušný orgán do 21
dní od jej doručenia. Zároveň bola verejnosť informovaná o možnosti konzultácii podľa § 63
zákona č. 24/2006 Z. z. počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na
Okresnom úrade Košice, Odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26
Košice.
Spracovateľka odborného posudku uvádza, že strategický dokument je spracovaný na
dobrej úrovni po metodickej i po vecnej stránke, dostatočne podrobne a zrozumiteľne
popisuje súčasný stav životného prostredia na riešenom území, analyzuje a vyhodnocuje
predpokladané vplyvy navrhovaných aktivít a opatrení strategického dokumentu na životné
prostredie a zdravie obyvateľov a navrhuje opatrenia na zníženie alebo obmedzenie
predpokladaných negatívnych vplyvov.
Výhradou je čiastočné nesplnenie špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia z dôvodu
neposkytnutia požadovaných podkladov od dotknutých obcí, ktoré odporúča dopracovať do
aktualizácie Plánu rozvoja VV a VK v roku 2025. V každom prípade však Správa o hodnotení
dáva koncepčný základ rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií, na ktorom je
potrebné v budúcnosti stavať a tento strategický dokument aktualizovať a ďalej rozvíjať.
Spracovateľ posudku odporučil schválenie strategického dokumentu vo variante riešenia, v
ktorom bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, za predpokladu
dodržania odporúčaní na doplnenie a úpravu návrhu strategického dokumentu. Upozornil, že
nerealizovanie strategického dokumentu by mohlo znamenať stagnáciu a zhoršovanie
trendov a zároveň aj neplnenie záväzkov vyplývajúcich z cieľov národných strategických
dokumentov a tiež neplnení záväzkov, ktoré pre SR vyplývajú z právnych predpisov EÚ.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, č. 8378/20216.3R z 10.05.2021
Konštatuje súlad s prílohou č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a do návrhu opatrení uvádza, že
lokalizácia je len na úrovni obcí, ktoré budú predmetom riešenia z hľadiska návrhov rozvoja VV
a VK. Pri realizácii stavby požiadať o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Vyhodnotenie: K onštatuje súlad s prílohou č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a upozorňuje, že pre
následné aktivity je potrebné rešpektovať územia Natura 2000. Nemá zásadné pripomienky
a súhlasí s predloženým strategickým dokumentom.
SVP, OZ Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica, č. CS SVP OZ BB
214/2021/35-39220 z 12.04.2021
Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom zaujíma stanovisko z hľadiska záujmov
vodného hospodárstva: riešené lokality VV a VK v rámci ich spravovaného územia
a správcovstva vodných tokov v povodí významného vodného toku Slaná rešpektovať:
 pobrežné pozemky v zmysle § 49 vodného zákona
 rešpektovať ochranné pásma vodných tokov podľa STN 752102
 zabezpečiť ochranu inundačných území, zamedziť v nich výstavbu v zmysle § 20 ods. 5
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
 zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych vôd z aglomerácií
 zabezpečiť primeranú úroveň čistenia komunálnych a splaškových odpadových vôd, tak
aby bola zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta
 zabezpečiť realizáciu
opatrení pre zmiernenie negatívneho vplyvu odľahčovaní
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a odvádzaní vôd z povrchového odtoku do ekosystému recipienta
 vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd
 vylúčiť prekročenie limitných hodnôt znečistenia určených pre vypúšťanie odpadových
vôd z verejnej kanalizácie a ohrozenie kvalitatívnych cieľov.
Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovaného strategického
dokumentu požaduje predkladať na SVP, š. p. Banská Bystrica k vyjadreniu.
Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie
VVS a. s., Komenského 52, 041 26 Košice, č. 17569/2021/Omy/UVR z 29. 03. 2021
 Požaduje do návrhu RH zahrnúť údaje o rozostavanosti stavieb VV a VK v %
v jednotlivých obciach s uvedením potrebných finančných prostriedkov na ich
dobudovanie
 Upozorňuje na nesúlad tab. č. 32 s tabuľkou č. 20 uvedených v prílohe č. 7.
Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV
a VK KK v roku 2025
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o ŽP, Tyršova 12, 073 01 Sobrance, č. OU-SOOSZP-2021/00035 z 29.03.2021
 Za úsek ŠVS požaduje v prílohe č. 2 odstrániť zo zoznamu obcí s VV podľa okresov obce
Beňatina, Blatná, Polianka, Inovce, Kristy, Porostov, Ruský Hrabovec a Svätuš - pretože
sú uvedené v tab. č. 3 a obec Inovce má byť v tab. č. 4, ako obec bez VV.
 V tabuľke obcí do 2000 obyvateľov doplniť obec Lekárovce.
Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV
a VK KK v roku 2025
SVP, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59, č. CS SVP OZ KE 1357/2021/3
z 25.3.2021Košice
Vyhodnotenie: Stanovisko je bez námietok za dodržania podmienok vyplývajúcich z príslušných
právnych predpisov.
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií, Komenského 522,
041 26 Košice, č. OU-KE-OCDPK-2021/013652-2 z 15.03. 2021
Odbor CDaPK upozorňuje na povinnosť prerokovania plánovanej výstavby vodovodov
a kanalizácií v Košickom kraji, ak sa bude dotýkať ciest I. triedy, alebo bude činnosť
vykonávaná v ochranných pásmach (ďalej len „OP“) ciest I. triedy, t. j. min 50 m od osi
vozovky, kedy je povinnosťou požiadať v zmysle § 11 cestného zákona o výnimku z OP.
Cestným správnym orgánom v zmysle cestného zákona ciest II. a III. triedy je príslušný
Okresný úrad, odbor CDaPK.
Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie.
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií, Nám.
Slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OCDPK-2021/004745-02 z 11.03.2021
Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom upozorňuje, že pri križovaní ciest II. a III.
triedy sa vykonávajú stavebné činnosti kolmo na os cesty bezvýkopovou technológiou pretláčaním v chráničke v zmysle STN 73 6005, vo väčšej miere bez narušenia cestného telesa
a výkopové techniky sú prísne monitorované správcom ciest ale neprikláňa sa k názoru, že
strategický dokument má byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie.
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Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-TV-OSZP -2021/003532-006
z 01.04.2021
Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.
Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava č. OHŽP/170/15783
z 26.03.2021
súhlasí s predloženou Správou o hodnotení z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja
verejného zdravia a požaduje zapracovať pripomienky:
 V texte na str. 107 upraviť text z pôvodného Odporúča sa taktiež prehodnotenie vodných
zdrojov v spolupráci s ÚVZ na Odporúča sa taktiež prehodnotenie vodných zdrojov
v spolupráci s miestne príslušnými RÚVZ.
 Na str. 107 upraviť text: „ na základe odborného posúdenia vodohospodárskych orgánov a
orgánov verejného zdravotníctva, kvalitatívne nevhodné a rizikové vodné zdroje postupne
vyradiť z vodárenského systému a pripraviť kapacitne postačujúce náhradné vodné
zdroje“.
 V zozname obcí bez verejného vodovodu figurujú obce Svinica a Blažice - nepatria do
zoznamu keďže v r. 2020 bol spustený verejný vodovod, z toho dôvodu evidujeme 16 obcí
bez verejného vodovodu v okrese Košice-okolie.
Vyhodnotenie: Správa o hodnotení strategického dokumentu je prijatým dokumentom, do
ktorého už nie je možné zasahovať. Pripomienky sa akceptujú a budú zohľadnené pri aktualizácií
Plánu rozvoja VV a VK KK v roku 2025.
Okresný úrad Košice, OSZP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, orgán
ŠVS, č. OU-KE-OSZP3-2021/013599 z 29.03.2021
Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.
RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, č. RUVZ-HZPaZ-2021/319-3
z 25.03.2021
Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.
RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Miczkiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves, č.
HŽP-1402/639/2021-1556/2021 zo 16.03.2021
Vyhodnotenie: správa o hodnotení strategickej dokumentácie nie je v rozpore s požiadavkami
zákona č. 355/2007 Z. z.
Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R.
Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, č. OU-TV-OCDPK-2021/003577-002 z 23.03.2021
Vyhodnotenie: stanovisko je bez námietok a pripomienok.
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, E. Rótha č. 30, 048 01, č. OU-RVPLO1-2021/002719-002 z 22.03.2021
Vyhodnotenie: OÚ nemá námietky s ohľadom na § 12 zák. č. 220/2004 Z. z., v rámci ktorého
je potrebné dodržať zásady ochrany poľ. pôdy pri nepoľnohospodárskom využití.
Okresný úrad Košice, OSZP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja,
Komenského 52, 041 26 Košice, č. OU-KE-OSZP2 -2021/014499 z 19.03.2021
Vyhodnotenie: z hľadiska ochrany vodných pomerov k preloženému strategickému dokumentu
nemá pripomienky.
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Okresný úrad Prešov, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Nám.
Mieru 2, 081 92 Prešov, č. OU-PO-OSZP1-2021/015495-002 z 14.04.2021
Vyhodnotenie: Príslušný OÚ odstúpil podanie o doručenie stanoviska na MŽP SR ako
dotknutému orgánu podľa § 65 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
Obec Poproč, č. OcU-I-146/2021 z 30.03.2021
Požaduje do prílohy č. 12 doplniť obec Poproč a návrhom na riešenie “problémy
vo vodovode (aké)“ s textom:
1. a) Problémy s častou poruchovosťou na potrubiach spôsobených zastaralosťou rozvodných
potrubí s vysokými tlakmi v tomto potrubí - ide o obec so zástavbou s veľkými výškovými
rozdielmi v teréne.
2. Využívanie povrchového zdroja vody
do kolónky „ Návrh na riešenie“
a) potrebná rekonštrukcia rozvodných vodovodných potrubí a vybudovanie 2 nových
vodojemov v ďalších dvoch tlakových pásmach vrátane prívodných a rozvodných potrubí,
b) potrebné zabezpečenie hydrogeologického prieskumu vytypovaných podzemných
zdrojov vody v k. ú. obce.
3. Do kolónky „Priorita nasledovné číslo 6 - nakoľko ide o obec nad 1000 obyvateľov so
stúpajúcim záujmom obyvateľov okolitých miest o bývanie v tejto obci s vysokým
potenciálom pre rozvoj pobytovej rekreácie“.
Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácii Plánu rozvoja VV
a VK KK v roku 2025
Mesto Spišská Nová Ves, č. 20-704-2/2021 -AC z 6.4.2021
Vyhodnotenie: Mesto SNV doručilo list, v ktorom zasiela informáciu o zverejnení na úradnej
tabuli a internetovej stránke, bez pripomienok a námietok k strategickému dokumentu.
Mesto Košice, č. MK/2021/006041 z 30.3.2021
Vzhľadom k uvedeným kladným skutočnostiam k navrhovanému strategickému
dokumentu konštatuje, že Správa o hodnotení zohľadňuje a spĺňa všeobecné aj špecifické
požiadavky vyplývajúce z rozsahu hodnotenia pre Mesto Košice a ako dotknutá obec považuje
navrhovaný dokument za environmentálne prijateľný.
Vyhodnotenie: Berie sa na vedomie.
Obec Drahňov, 29.03.2021
Obec Drahňov listom oznámila informáciu o doručení Správy o hodnotení strategického
dokumentu, a tiež zaslala informáciu o vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej
stránke obce.
Vyhodnotenie: S tanovisko je bez námietok a pripomienok. Súčasťou stanoviska obce bola aj
informácia o informovaní verejnosti vo veci zverejnenia Správy o hodnotení strategického
dokumentu.
Obec Milhosť, 31.03.2021
Obec Milhosť listom oznámila informáciu o doručení Správy o hodnotení strategického
dokumentu, a tiež zaslala informáciu o vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej
stránke obce.
Vyhodnotenie: Stanovisko je bez námietok a pripomienok. Súčasťou stanoviska obcí bola aj
informácia o informovaní verejnosti o Správe o hodnotení strategického dokumentu.
Obec Beša, 30.03.2021
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Obec Beša listom oznámila informáciu o doručení Správy o hodnotení strategického
dokumentu, a tiež zaslala informáciu o vyvesení na úradnej tabuli a zverejnení na internetovej
stránke obce.
Vyhodnotenie: O b e c súhlasí so Správou o hodnotení a zároveň zasiela informáciu o jej
zverejnení.
Obec Vojčice, 31.03.2021
Vyhodnotenie: Obec oznámila listom, že nemá námietky k strategickému dokumentu a zároveň
zaslala informáciu o jeho vyvesení a zverejnení na internetovej stránke obce.
Obec Štítnik, 12.03.201
Vyhodnotenie: Obec oznámila listom, že nemá námietky k strategickému dokumentu a zároveň
zaslala informáciu o jeho vyvesení a zverejnení na internetovej stránke obce.
Obec Trsťany, 29.03. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
pripomienky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho vyvesení na
úradnej tabuli a zverejnení na internetovej stránke obce.
Obec Ardovo, 31.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá žiadne
námietky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho vyvesení na úradnej
tabuli a zverejnení na internetovej stránke obce.
Obec Svätuše, 06.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že súhlasí so
strategickým dokumentom a zároveň potvrdzuje zverejnenie oznámenie na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce.
Obec Boľ, 25.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá žiadne
výhrady ani pripomienky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho
zverejnení na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
Obec Košický Klečenov, 01.04. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje, že oznámenie o
strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke
obce.
Obec Bačkov, 31.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje, že oznámenie o
strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke
obce.
Obec Hlivištia, 20.02.2020
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje, že oznámenie
o strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej
stránke obce.
Obec Drahňov, Obec Bôrka, Obec Ardovo, Obec Perín – Chým, 31.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obce oznamujú, že nemajú
pripomienky k strategickému dokumentu a zároveň zasielajú oznámenie o jeho zverejnení na
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úradnej tabuli a internetovej stránke obcí.
Obec Blatné – Revištia, 10.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
pripomienky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho zverejnení na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Obec Beša, 30.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje oznámenie o
strategickom dokumente, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej
stránke obce.
Obec Betlanovce, 11.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje, že oznámenie
o strategickom dokumente bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke
obce.
Obec Svätuše, 06.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
pripomienky k strategickému dokumentu a zároveň zasiela oznámenie o jeho zverejnení na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Obec Nižná Myšľa, 15.03.2021
Požaduje doplnenie časti rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v čiastke 700 000 € a rozšírenie
nových kanalizačných vetiev v obci v čiastke 1 500 000 €.
Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácii Plánu rozvoja VV
a VK KK v roku 2025
Obce Úbrež, Čierna, Hnilčík, Kobeliarovo, 24.03.2021
Vyhodnotenie: stanovisko obcí je bez námietok a pripomienok a zároveň zasielajú informáciu
o vyvesení strategického dokumentu na úradných tabuliach a zverejnení na internetových
stránkach obcí.
Mesto Moldava nad Bodvou, 22.03.2021
Vyhodnotenie: Potvrdzuje zverejnenie strategického dokumentu dňa 22.03. 2021.
Obec Malé Ozorovce, 19.03.2021
Vyhodnotenie: Zasiela oznámenie o strategickom dokumente, ktoré bolo vyvesené na úradnej
tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce.
Obec Dúbravka, 16.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
pripomienky k strategickému dokumentu a zasiela informáciu o jeho vyvesení na úradnej tabuli
a zverejnení na internetovej stránke obce.
Mesto Dobšiná, 16.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z mesta doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
k strategickému dokumentu pripomienky a zároveň zasiela oznámenie o jeho zverejnení na
internetovej tabuli mesta a vzhľadom na veľkosť dokumentu nebolo ho možné zverejniť na
úradnej tabuli mesta.
Obec Horovce (nie je uvedený dátum)
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
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k strategickému dokumentu výhrady a zasiela informáciu o jeho vyvesení na úradnej tabuli a
zverejnení na internetovej stránke obce.
Obce Gemerská Poloma, Egreš, 18.03. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
k strategickému dokumentu výhrady a informáciu, že ho vyvesila na úradnej tabuli a zverejnila
na internetovej stránke obce.
Obec Chrasť nad Hornádom, 17.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
k strategickému dokumentu výhrady a oznámenie o strategickom dokumente bolo vyvesené na
úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce.
Obec Dlhá Ves, 15.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec zasiela oznámenie o
strategickom dokumente, ktoré bolo zverejnené na internetovej stránke obce.
Obec Vyšný Medzev, 16.03. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie o
strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Obec Geča, 16.032021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
a strategický dokument berie na vedomie.
Obec Letanovce, 12. 03. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Obec Sokoľ, 15.03. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Obec Kapušianske Kľačany, 18.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec oznamuje, že nemá
k strategickému dokumentu výhrady a že oznámenie o strategickom dokumente, bolo vyvesené
na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce.
Obec Zatín, 11.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec zasiela oznámenie o
zverejnení na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Obec Brezina, 15.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec zasiela zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Obce Rakovec nad Ondavou, Dvorianky, 15.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom sa uvádza že obce nemajú
námietky k strategickému dokumentu a potvrdzujú zverejnenie oznámenia o strategickom
dokumente na úradných tabuliach a internetových stránkach obcí.
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Obec Nižná Slaná, 10.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,
bez námietok.
Obec Jaklovce, 10. 03. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Obec Kováčová, 12 .5.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce.
Obec Hýľov, 5.5.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce.
Obec Hodkovce, 19.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce.
Obec Bánovce nad Ondavou, 22.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec vydáva kladné stanovisko
a zasiela informáciu o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce.
Mesto Kráľovský Chlmec, 08.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli mesta.
Obec Sokoľany, 16.04. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce.
Obec Bidovce, 15.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Obce Olšovany, Višňov, 6.4.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obcí doručený list, v ktorom potvrdzujú zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradných tabuliach obcí a k dokumentu nemajú
žiadne námietky.
Obec Trstené pri Hornáde, 20.04 .2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.
Obec Vlachovo, 15.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.
Obec Čaňa, 12.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
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oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce.
Obce Bara, Jovice, Kusín, Rejdová, Veľký Folkmár, 07.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obce zasielajú potvrdenie o
zverejnení strategického dokumentu na internetových stránkach obcí.
Obec Závadka, 9.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce a k dokumentu nemá žiadne
námietky.
Obce Slanské Nové Mesto, Pavlovce nad Uhom, 6.4.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom potvrdzujú zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetových stránkach stránke obcí a k dokumentu
nemajú žiadne pripomienky.
Obce Sírnik, Ižkovce, Falkušovce, 30.3.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obce zasielajú potvrdenia o
zverejnení oznámenia o strategickom dokumente na internetových stránkach obcí.
Obce Brzotín, Baška, 1. 4. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán boli doručené listy, v ktorých potvrdzujú zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetových stránkach obcí a k dokumentu nemajú
žiadne pripomienky.
Obec Ďurďošík, 24.03. 2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom potvrdzuje zverejnenie o
strategickom dokumente na internetovej stránke obce.
Obec Kristy, 23.03.2021 požaduje upraviť :
 Príloha č. 1 - doplniť obce Beňatina, Blatná, Polianka, Inovce, Kristy, Porostov, Ruský
Hrabovec, Svätuš,
 Príloha č. 2 - obec Kristy má aj s obcami Porostov, Svätuš, Blatná, Polianka majú vodovod
iba rozostavaný, niektoré nemajú ani ukončený prívodný rad,
 Príloha č. 4 - obec Kristy nie je uvedená ako obec bez VV,
 Príloha č. 8 - taktiež sa nenachádza v návrhu na riešenie obcí bez VV,
 Príloha č. 12 - obec Kristy má v stĺpci M uvedenú prioritu 6, čo sú obce nad 1000
obyvateľov - správne má byť priorita 2 - obec má 325 obyvateľov.
Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV
a VK KK v roku 2025
Obec Jovsa, č. JOV-100/2021/1 z 29.03.2021
Požaduje uviesť okrem prílohy č. 4 aj do prílohy č. 8 Návrh na riešenie obcí bez VV,
pričom prikladá i neúspešné pokusy o schválenie žiadosti o poskytnutie NFP od r. 2014. Na
príslušný orgán bol z obce doručený list, v ktorom okrem tejto požiadavky zasiela aj zverejnenie
o strategickom dokumente na internetovej stránke obce.
Vyhodnotenie: Požiadavka sa akceptuje a bude zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV
a VK KK v roku 2025
Obec Veľký Horeš, 2.4.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
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oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce.
Mesto Krompachy, č. 8289/2021/ Per z 9.4.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom mesto potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce a k dokumentu nemá žiadne
pripomienky ani námietky zo strany verejnosti.
Mesto Čierna nad Tisou, 13.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený e-mail, v ktorom mesto potvrdzuje zverejnenie
o strategickom dokumente na internetovej stránke mesta.
Obec Zemplínske Jastrabie, 8.04.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce a k dokumentu nemá žiadne
pripomienky ani námietky zo strany verejnosti.
Obec Pavlovce nad Uhom, 31.03.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce a k dokumentu nemá žiadne
pripomienky ani námietky zo strany verejnosti.
Obce Slovinky, Herľany, Sady nad Torysou, Zbehňov, Ložín, (7.04.2021 - 10.04. 2021)
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obcí doručený list, v ktorom potvrdzujú zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce a k dokumentu nemajú
žiadne pripomienky ani námietky zo strany verejnosti.
Obce Michaľany, Olcnava, 8.4.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol z obcí doručený list, v ktorom potvrdzujú zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce a k dokumentu nemajú
žiadne pripomienky ani námietky zo strany verejnosti.
Obec Stanča, 1.4.2021
Vyhodnotenie: Na príslušný orgán bol doručený list, v ktorom obec potvrdzuje zverejnenie
oznámenia o strategickom dokumente na internetovej stránke obce a k dokumentu nemá žiadne
pripomienky ani námietky zo strany verejnosti.
Zainteresovaná verejnosť
Ing. Vladimír Bučko, Školská 299/35, 076 33 Slovenské Nové mesto - verejnosť
V doručenom liste uvádza problémy s podzemnou vodou v jeho rodinnom dome počas
vyšších zrážok alebo pri topení snehu.
VVS a. s. po odstúpení jeho sťažnosti z MŽP SR mu odporúča riešiť zabezpečenie zníženia
hladiny podzemných vôd technickými prostriedkami - drenážnym systémom. Požaduje do
strategického dokumentu zahrnúť návrh VVS a. s. na vybudovanie drenážneho systému na
odvádzanie podzemných vôd do toku Roňava a vybudovanie kanalizácie v obci Slovenské
Nové Mesto na odvádzanie zrážkových vôd.
Vyhodnotenie: Obec Slovenské Nové mesto poslala stanovisko bez pripomienok. Požiadavka
bude zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV a VK KK v roku 2025
Vyhodnotenie stanovísk
V stanoviskách k Správe o hodnotení strategického dokumentu doručených na okresný
úrad v sídle kraja neboli uvedené zásadné námietky. Konkrétne pripomienky sa týkali najmä
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zmien v jednotlivých prílohách návrhu strategického dokumentu. V doručených stanoviskách
k Správe o hodnotení neboli vznesené zásadné pripomienky, ktoré by bránili prijatiu
strategického dokumentu. Väčšina stanovísk bola doručených bez pripomienok, 12 stanovísk z
dotknutých obcí a dotknutých orgánov obsahuje hlavne pripomienky s požiadavkami na zmeny
zaradenia obcí podľa príloh návrhu. Stanoviská, ktoré obsahujú pripomienky formálneho
charakteru, alebo sú motivované požiadavkami platnej legislatívy boli vyhodnotené ako
upozornenia, alebo odporúčania do ďalších stupňov prípravy konkrétnych projektov. Relevantné
pripomienky a požiadavky z uvedených stanovísk sú zahrnuté v opatreniach v časti VI.
ZÁVERY, bod 3. Odporúčané podmienky a je potrebné ich zapracovať pri ďalšej
aktualizácií Plánu rozvoja VV a VK Košického kraja v roku 2025. Dôvodom je, že Správa
o hodnotení je dokument v ktorom už nie je možné robiť úpravy.
Čo sa týka čiastočného nesplnenia špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia, ktoré
bolo zapríčinené z dôvodu neposkytnutia požadovaných podkladov od dotknutých obcí, tie je
potrebné dopracovať do aktualizácie Plánu rozvoja VV a VK Košického kraja v roku 2025.
7. Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení k strategického dokumentu sa uskutočnilo dňa
06.09.2021 o 10,00 hod. v budove Okresného úradu v Košiciach. Po uvoľnení opatrení
súvisiacich s ochorením COVID-19 postupoval okresný úrad v sídle kraja podľa § 11 ods. 4
zákona č. 24/2006 Z. z.
Verejné prerokovanie otvorila Ing. Jana Hruščáková. Správu o hodnotení strategického
dokumentu odprezentovala autorka, Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Informovala prítomných
o podkladoch, na základe ktorých Správu o hodnotení vypracovala.
Prítomní starostovia poukazovali na nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie
alebo dobudovanie vodovodných a kanalizačných sietí alebo vybudovanie ČOV.
Pripomienkovali vodný zákon č. 364/2004 Z. z., aby kompetencie obcí prevzali vodárenské
spoločnosti v súvislosti s výstavbou a kontrolou domácich ČOV a vodovodných a kanalizačných
sietí, kdeže obce nemajú dostatok zamestnancov a finančných prostriedkov pre výkon týchto
právomocí.
Zástupkyňa VVS a. s. Košice, Ing. Mydlová uviedla, že je potrebné vypracovať prehľad
rozostavaných VV a VK menších obcí s vyčíslením potrebných finančných prostriedkov na ich
dokončenie. Ďalej poukázala na problémy týkajúce sa domových ČOV, ktoré sa po 10 rokoch
povolenia stávajú nefunkčnými, resp. sa stávajú žumpami v dôsledku zanedbanej alebo
nedôslednej starostlivosti. Majitelia týchto čistiarní nevykonávajú kontrolné odbery vzoriek
vody.
Verejného prerokovania sa zúčastnilo aj 42 zástupcov obcí, pričom všetci prítomní
starostovia súhlasili s možnosťou zaslať dodatočne stanoviská okresnému úradu v sídle kraja do
7 dní.
Obec Ložín, č. ObÚ 177/2021 z 7.9.2021 požaduje doplniť do strategického dokumentu aj
obce nad 2000 obyvateľov a to: Ložín, Bracovce, Falkušovce a Kačanov - obce Miestnej akčnej
skupiny POONDAVIE.
Obec Ploské má verejný vodovod, ale iba v časti Ploské. V časti obce Ortáše, má vydané
právoplatné stavebné povolenie na prívod vody, rozvod vody po obci a vybudovanie vodojemu
na ktorý má schválený NFP, pričom RO pre IROP MIRI si uplatňuje z hodnoty oprávnených
výdavkov 25 % korekciu, ktorá ak sa nezruší bude musieť VVS a. s. Košice odstúpiť od
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zmluvy, čo znamená že voda pre časť Ortáše je v nedohľadne. V obci Ploské je potrebné
dobudovať 60 % kanalizačnej siete.
Obec Smižany požaduje doplniť potrebu rekonštrukcie verejného vodovodu a ČOV
v rekreačnej oblasti Čingov a verejnej kanalizácie v Rómskej osade a na ul. Hviezdoslavova
v obci Smižany.
Obce Haniska, Kolinovce zaslali sumu finančných prostriedkov na rozšírenie obecného
vodovodu a vybudovanie stokovej siete.
Obce Olšovany, Ruskov, Ďurkov, Bidovce, Svinica, Nižná a Vyšná Kamenica, Košický
Klečenov a Čakanovce požadujú zapracovať dostavbu vodovodov, resp. kanalizáciu medzi
prioritné stavby. Bidovce žiadajú aj prioritne riešiť modernizáciu ČOV Bidovce.
Obec Nižný Lánec so 450 obyvateľmi nemá verejnú kanalizáciu ani ČOV.
Vyhodnotenie: Požiadavke sa vyhovuje a aj na základe odporúčania VVS a. s. Košice bude
zohľadnená pri aktualizácií Plánu rozvoja VV a VK KK v roku 2025
IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
Predpokladané potenciálne vplyvy prostredníctvom strategického dokumentu Plán rozvoja
VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 majú úzku súvislosť s cieľmi dokumentu.
Implementácia strategického dokumentu vytvára rámec z hľadiska optimalizácie
infraštruktúry verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Oblasti ovplyvnené Plánom rozvoja
VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 sú dané návrhmi riešení rozvojových zámerov
verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Riešenia sa tak dotýkajú obcí, ktoré doposiaľ
nedisponujú touto infraštruktúrou, pričom priority a miera naliehavosti výstavby poskytuje
predstavu o časovom rámci realizácie rozvojových zámerov. Vzhľadom na charakter
strategického dokumentu nemajú navrhnuté riešenia, resp. z nich vyplývajúce aktivity
jednoznačný územný priemet. Na úrovni konkrétnych projektov, budovania prepojení a
napájania sa na existujúcu infraštruktúru by mohlo dôjsť k ovplyvneniu kdekoľvek.
Na základe získaných údajov, zdokumentovaných v posudzovanej dokumentácii Správy
o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027,
boli následne identifikované a vyhodnotené očakávané vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia.
Potenciálny vplyv Plánu rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 na životné
prostredie možno charakterizovať pre celé územie kraja ako vplyv kladný.
A. Pozitívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia
Vplyv na povrchové a podzemné vody:
• zníženie exploatácie zdrojov pitnej vody tak, aby boli dodržané ekologické limity
zdroja,
• zníženie rozdielu
medzi
množstvom
a
kvalitou
vody spotrebovanej
a množstvom a kvalitou vody privádzanej kanalizačným systémom do vodného
prostredia,
• zvýšenie ochrany a zlepšenie stavu prírodných zdrojov a vôd, vodných ekosystémov,
ako
aj zdravia obyvateľstva a napĺňanie cieľov RSV, tzn. dosiahnutia dobrého stavu
vôd,
• ochrana a obnova vodnej biodiverzity,
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• podpora ekosystémov viazaných na vodu,
• eliminovanie negatívny vplyvov znečistenia na kvalitu vodných zdrojov, kvalitu
povrchových a podzemných vôd a najmä na zdravie ľudí,
• príspevok k ochrane významných zdrojov pitnej vody, minerálnych a liečivých vôd pred
možnosťou ich kontaminácie.
Vplyv na horninové prostredie:
• minimalizácia vplyvov komunálnych odpadových vôd na rastúci trend znečistenia
kvartérnych sedimentov nížinných oblastí,
• vplyv na úroveň kvality znečistenia horninového prostredia a pôd.
Vplyv na obyvateľstvo:
 zlepšenie kvality života,
 ochrana ľudského zdravia,
 podpora trvalo udržateľného rozvoja,
 rozvoj regiónov,
 zvýšenie sanitácie sídelných aglomerácií a regiónov.
B. Negatívne vplyvy strategického dokumentu
Negatívne vplyvy sa budú uplatňovať len počas realizácie konkrétnych stavieb verejných
vodovodov a verejných kanalizácií. Negatívne vplyvy budú spočívať v:
• zásahu do pôdy a jej dočasný záber,
• nutnom výrube lesných porastov,
• likvidácii rastlinnej pokrývky a biotopov s vplyvom na ne viazaných živočíchov,
• znečisťovanie ovzdušia a nárast emisií hluku stavebnými mechanizmami,
• produkcia stavebných odpadov,
• zvýšenie intenzity dopravy v okolí staveniska (dopravné obmedzenia, narušenie pohody
a kvality života).
Všetky tieto vplyvy budú mať dočasný charakter, po realizácii verejných vodovodov a
verejných kanalizácii bude môcť byť zabratá pôda opätovne využívaná v súlade s
požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Pôda bude môcť byť rekultivovaná
a rastlinný porast bude obnovený.
Všetky negatívne vplyvy priamo súvisiace s výstavbou po jej ukončení definitívne
zaniknú.
V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené vtáčie
územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území
(NATURA 2000)
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre roky 2021 - 2027 je
rámcovým strategickým dokumentom, od ktorého sa formou investičných zámerov, budú
realizovať návrhy na aktualizáciu a rozvoj VV a VK. Mnohé z týchto, na teraz bližšie
nešpecifikovaných, budú mať alebo môžu mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom
alebo projektom na toto územie, resp. na predmet jeho ochrany významný vplyv. Identifikácia
je možná len na úrovni definovania obcí, v ktorých území sa nachádzajú územia európskej
sústavy chránených území. Vplyvy na predmety ochrany tak nie je možné vyhodnotiť.
Rozvojové zámery sú primárne smerované do urbárneho prostredia, avšak vyžadujú budovanie
prepojení. Bez presnej lokalizácie a spôsobu technického riešenia nie je možné definovať druh
vplyvu a významnosť vplyvu na predmet ochrany (a biotopy druhov európskeho významu).
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V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý
môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na
územie európskej sústavy chránených území významný vplyv, nemožno schváliť alebo
povoliť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na územie európskej sústavy
chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať
nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany. Výsledok
primeraného hodnotenia vplyvov je podkladom následného povoľovania.
V prípravnej, projektovej fáze, budú nároky kladené najmä na lokalizáciu technickej
infraštruktúry a jej trasovanie. Pri implementácii rozvojových zámerov bude nevyhnutné
rešpektovanie podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V zmysle § 28 zákona, potenciálny
vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať
významný dopad na lokality v sústave Natura 2000, musí prejsť procesom primeraného
posúdenia, a to ešte pred samotným povolením činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je
podkladom následného povoľovania.
VI. Závery
1.

Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na
roky 2021-2027 sa uskutočnilo v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
V rámci posudzovania strategického dokumentu boli dodržané všetky procesné kroky.
Odborná a laická verejnosť bola priebežne v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. informovaná o
správe o hodnotení strategického dokumentu a mala možnosť sa k predloženému dokumentu
vyjadriť.
V procese posudzovania boli identifikované a hodnotené všetky potenciálne vplyvy
strategického dokumentu na životné prostredie a boli navrhnuté opatrenia na zmiernenie
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov.
Posúdenie vplyvov na životné prostredie nepreukázalo žiadne závažné negatívne vplyvy na
životné prostredie záujmového územia, na kvalitu života a zdravie obyvateľstva dotknutého
posudzovanými strategickými dokumentmi.
Navrhované strategické materiály majú významné pozitívne vplyvy na zdravie obyvateľov
a životné prostredie, najmä na vodnú zložku a horninové prostredie.
Na základe uvedených skutočností, berúc do úvahy stanoviská účastníkov procesu
posudzovania, záverov z verejného prerokovania správy o hodnotení a odborného posudku
odporúča sa prijať návrh strategického
dokumentu
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
pre územie Košického kraja na roky 2021- 2027
za splnenia podmienok uvedených v kap. VI.3.
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2. Odporúčaný variant
Predložený strategický materiál Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027
nebol riešený vo variantoch.
Príslušný orgán odporúča schváliť predložený strategický materiál vo variante,
ktorý bol navrhovaný v správe o hodnotení, doplnený o relevantné pripomienky, predložené
počas procesu posudzovania.
3. Odporúčané podmienky
Opatrenia na riešenie situácie zásobovania obyvateľstva vodou z verejných zdrojov :
 Realizovať výstavbu verejných vodovodov v obciach, ktorých obyvatelia sú zásobovaní
pitnou vodou z domových studní, v ktorých kvalita vody nevyhovuje požiadavkám vyhl. č.
154/2004 Z. z.
 Vybudovať verejné vodovody v dosahu existujúcich prívodov vody a tam, kde je k
dispozícii zdroj kvalitnej pitnej vody s dostatočnou výdatnosťou.
 Zvýšiť podiel napojenia občanov na VV v okresoch Gelnica a Košice - okolie.
Opatrenia na riešenie rozvoja verejných kanalizácií :
 Prednostné budovanie kanalizácií v sídlach ležiacich v ochranných pásmach využívaných
vodných zdrojov pitnej vody a v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd.
 Výstavba ČOV v sídlach, v ktorých je vybudovaná kanalizačná sieť.
 Kanalizačné systémy budovať komplexne, t. j. vrátane ČOV.
 Zavádzať nové prvky pri výstavbe kanalizácií a technológie čistenia odpadových vôd.
 Z hľadiska veľkosti sídiel je potrebné u tých, ktorých počet obyvateľov stúpol nad 2000
EO a majú vzostupný demografický vývoj, zaradiť do Plánu rozvoja verejných
vodovodov a kanalizácií KK, aby sa im venovala náležitá pozornosť a bolo im umožnené
začleniť sa do štátom pripravovaných nástrojov pre plnenie cieľov v oblasti ochrany vôd.
Opatrenia, ktoré vyplynuli z požiadaviek dotknutých orgánov :
A. Pripomienky, ktoré je potrebné zahrnúť do aktualizácie strategického dokumentu Plánu
rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027
1. V strategickom dokumente zohľadniť relevantné pripomienky formálneho charakteru
vyplývajúce zo stanovísk uplatnených v rámci procesu posudzovania strategického
dokumentu.
2. Vypracovať prehľad rozostavaných VV a VK menších obcí s vyčíslením potrebných
finančných prostriedkov na ich dokončenie.
3. Pri koncipovaní rozvoja VK na území Košického kraja dôraznejšie presadzovať
centralizovaný systém odkanalizovania riešených lokalít s ukončením kanalizácie
v ústrednej ČOV a zamedziť ďalšiemu rozširovaniu živelnej výstavby malých domových
ČOV.
B. Všeobecné pripomienky, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave stavieb verejných
vodovodov, verejných kanalizácií a ČOV
 V prípade, že budú práce realizované na území so stanovenými ochrannými
pásmami (OP) povrchových vodárenských zdrojov žiadame, aby všetky činnosti a aktivity
boli vykonávané v súlade s platnými
rozhodnutiami o určení OP príslušných
vodárenských zdrojov a platnou legislatívou v oblasti ochrany kvality vôd.
 V zmysle § 49 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vodný zákon“), všetky objekty a potrubia vodovodnej a kanalizačnej siete je potrebné
umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od brehovej čiary vodných tokov tak, aby bol
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zachovaný voľný manipulačný pás pre potreby správcu toku. V prípade vodohospodársky
významných tokov vo vzdialenosti min. 10,0 m od brehovej čiary a pri drobných vodných
tokoch min. 5,0 m od brehovej čiary. Pri ochrannej hrádzi vodného toku min. 10,0 m od
vzdušnej a návodnej päty hrádze.
V zmysle § 47 vodného zákona je potrebné vodovodné a kanalizačné potrubia uložené v
inundačnom území vodných tokov a v miestach ich križovaní s tokmi zabezpečiť pred
škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom a dbať o ich riadnu údržbu a statickú
bezpečnosť.
Rešpektovať pobrežné pozemky v zmysle § 49 vodného zákona.
Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov podľa STN 752102.
Zabezpečiť ochranu inundačných území, zamedziť v nich výstavbu v zmysle § 20 ods. 5
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych vôd z aglomerácií.
Zabezpečiť primeranú úroveň čistenia kom. a splaškových odpadových vôd tak, aby bola
zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta.
Zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho vplyvu odľahčovaní
a odvádzaní vôd z povrchového odtoku do ekosystému recipienta.
Vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových a podzemných
vôd.
Vylúčiť prekročenie limitných hodnôt znečistenia určených pre vypúšťanie odpadových
vôd z verejnej kanalizácie a ohrozenie kvalitatívnych cieľov.
Prerokovať plánovanú výstavbu vodovodov a kanalizácií v Košickom kraji ak sa bude
dotýkať ciest I. triedy alebo bude činnosť vykonávaná v OP ciest I. triedy, t. j. min 50 m od
osi vozovky, kedy je povinnosťou požiadať v zmysle § 11 cestného zákona o výnimku
z OP. Cestným správnym orgánom v zmysle cestného zákona ciest II. a III. tried je
príslušný Okresný úrad Košice, odbor CDaPK.
Pri križovaní ciest II. a III. triedy sa vykávajú stavebné činnosti kolmo na os cesty
bezvýkopovou technológiou - pretláčaním v chráničke v zmysle STN 73 6005, vo väčšej
miere bez narušenia cestného telesa a výkopové techniky sú prísne monitorované
správcom ciest.

C. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu
Z dôvodu rámcového charakteru strategického dokumentu, ktorý nemá záväzný charakter
na úrovni stavebného zákona, ale odporúčací charakter a z dôvodu, že investičné aktivity budú
podrobované z hľadiska možnosti realizácie posudzovaniu podľa relevantných všeobecne
záväzných predpisov alebo jednotlivých rozhodnutí dotknutých orgánov, sa opatrenia pre Plán
rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 nad rámec definovaných formálnych a
všeobecných odporúčaní nenavrhujú.
D. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Návrh strategického dokumentu bol spracovaný na základe všetkých dostupných
materiálov a poznatkov o predpokladanom vývoji potrieb v zásobovaní obyvateľstva a
hospodárstva pitnou vodou a odkanalizovaní. Vychádza z odborných poznatkov a analýz, ktoré
boli v strategickom dokumente rozpracované, rešpektujúc nadradenú územnoplánovaciu
dokumentáciu VÚC Košického kraja a štatistické údaje. Na vypracovanie strategického
dokumentu boli ďalej použité: odborná literatúra, dostupné údaje vodárenských spoločností,
Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p.,
ako aj mapové podklady.
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Strategický dokument koncepčne rieši zlepšenie životného prostredia v oblasti kvality vôd,
vodných ekosystémov a ekosystémov na vodu viazaných, čím sa zvýši aj kvalita života pre
obyvateľstvo v zmysle udržateľného rozvoja územia Košického kraja.
Toto záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. na
základe celkového výsledku procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu Plán
rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 na životné prostredie vykonaného podľa
zákona č. 24/2006 Z. z, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného
prostredia, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie,
chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, so
zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a
lokálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, určený rozsah
hodnotenia, úroveň spracovania správy o hodnotení, samotného návrhu strategického dokumentu
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky
2021- 2027, po zohľadnení predložených stanovísk, výsledku verejného prerokovania, záverov
odborného posudku a za súčasného stavu poznania.
Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo
podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. Pri posudzovaní boli zvažované možné
negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení pre oblasť vodného hospodárstva
Košického kraja.
Doručené stanoviská obsahovali najmä požiadavky na doplnenie údajov do návrhu Plánu
rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027.
Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako aj posudok odborne spôsobilej osoby
preukázali, že priame i nepriame vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie budú
prevažne pozitívne. Z hľadiska synergických a kumulatívnych vplyvov prevažujú očakávané
pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi.
Predpokladané vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie sú
hodnotené predovšetkým v kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
strategického dokumentu vrátane zdravia. Predpokladané potenciálne vplyvy strategického
dokumentu Plánu rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 majú úzku súvislosť s
cieľmi dokumentu - dosiahnuť rozvoj obecnej infraštruktúry, resp. zvýšenie úrovne sanitácie,
komfortu bývania a životnej úrovne obyvateľstva a zároveň má za cieľ zvýšiť ochranu a
zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, ako aj zdravia ľudí.
Na základe hodnotenia očakávaných pozitívnych a negatívnych vplyvov posudzovaného
strategického dokumentu Správa o hodnotení poskytuje dostatok informácií pre získanie
prehľadu o vplyve strategického dokumentu na životné prostredie. Nerealizovanie strategického
dokumentu
by mohlo znamenať stagnáciu a zhoršovanie trendov a zároveň aj neplnenie
záväzkov vyplývajúcich z cieľov národných strategických dokumentov a tiež neplnení záväzkov,
ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z právnych predpisov EÚ.
Z výsledku posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že Plán rozvoja
VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 vo variante, ktorý bol posudzovaný, je prijateľný z
hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
Ako prechodný - dočasný negatívny vplyv realizácie Plánu rozvoja VVaVK Košického
kraja na roky 2021-2027 na životné prostredie bude vplyv počas výstavby vodovodnej
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infraštruktúry na konkrétne oblasti, pri ktorom môže dôjsť k potenciálnemu stretu záujmov, ktoré
predstavujú na jednej strane ochranu prírody a krajiny, na strane druhej hospodársku činnosť.
Kladné záverečné stanovisko odôvodňujeme skutočnosťou, že proces posudzovania
vplyvu strategického dokumentu nepreukázal žiadne významnejšie či dlhodobé negatívne
ovplyvnenia životného prostredia a zdravia obyvateľov, naopak, jeho realizácia bude prinášať
celý rad trvalých pozitívnych vplyvov a to nielen na vodnú zložku prírodného prostredia a na
horninové prostredie, ale aj na zdravie všetkých dotknutých obyvateľov.
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa prílohy č. 6 zákona č. 24/2006 Z. z., na
základe odborného posudku podľa požiadaviek zákona č. 24/2006 Z. z., jeho príloh a všetkých
dostupných podkladov, pričom zohľadňuje pripomienky a požiadavky uvedené v doručených
stanoviskách.
E. Návrh monitoringu
Podľa ustanovení §
republiky, Okresný úrad
strategického dokumentu
zabezpečiť sledovanie a
životné prostredie.

16 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. je Ministerstvo vnútra Slovenskej
Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako obstarávateľ
Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 povinný
vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
spočíva podľa § 16 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov v:
- systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov;
- vo vyhodnocovaní jeho účinnosti;
- v zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe
hodnotení so skutočným stavom;
Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy
strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona sú horšie, ako sa
uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich
zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického
dokumentu.
Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. je obstarávateľ a rezortný orgán povinní
bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania a
vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, ako aj o zabezpečení
povinností sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
F. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do
strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického
dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategické
dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácii, dôvody výber schváleného
strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o
opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom
Pri tvorbe Plánu rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 boli brané do úvahy
koncepčné a strategické východiská, ako aj uplatnené environmentálne, technické,
technologické a ekonomické kritériá, a taktiež vyhodnotenie pokroku v rozvoji VV a VK za
predchádzajúce obdobie. Podkladom pre návrh strategického dokumentu bola analýza súčasného
stavu zásobovania pitnou vodou, analýza súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
analýza súčasných environmentálnych problémov.
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Návrh strategického dokumentu Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027
bol vypracovaný v jednom variantnom riešení.
Následné strategické environmentálne posudzovanie v Správe o hodnotení strategického
dokumentu vyhodnotilo jeho vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Detailnejšie boli
vyhodnotené aspekty relevantné z hľadiska charakteru strategického dokumentu, a to: vplyvy na
povrchové a podzemné vody, zdravie ľudí, environmentálne, obzvlášť dôležité oblasti aspekty
zmeny klímy a interakcia s environmentálnymi záťažami.
Posudzovanie vplyvov malo za cieľ zabezpečiť, aby environmentálne vplyvy
vyplývajúce z prijatia alebo zo schválenia strategického dokumentu a jeho následného zavedenia
do praxe boli zohľadnené počas jeho prípravy a zapracované do dokumentu, aj po jeho
schválení, prípadne zohľadnené v rámci aktualizácie. Dôležitým výstupom Správy o hodnotení
sú odporúčania na úpravu návrhu strategického dokumentu, ktoré sú uvedené v časti VI.3 tohto
záverečného stanoviska.
Vyhodnotenie environmentálnej prijateľnosti, únosnosti a zraniteľnosti prostredia, rizík
spojených s konkrétnymi investičnými zámermi bude predmetom posudzovania vplyvov
navrhovaných činností v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
V procese posudzovania strategického dokumentu nebola zaznamenaná žiadna verejná
konzultácia podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z.
Z procesu posudzovania vyplynulo že navrhovaný variant na základe komplexného
posúdenia vplyvov činnosti na životné prostredie z pohľadu strategického dokumentu je
environmentálne prijateľný a realizovateľný.
Implementácia strategického dokumentu bude monitorovaná v zmysle kritérií uvedených v
časti VI.6 tohto záverečného stanoviska.
G. Informácia pre schvaľujúci orgán a dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov
Podľa § 6a ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. je dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu
strategických dokumentov pred ich schválením.
Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí:
a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b) právnická osoba,
c) občianska iniciatíva podľa odseku 3.
Podľa § 6a ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. má dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického
dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné
stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., účasti na
konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.
V procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu Plán rozvoja
Košického kraja na roky 2021-2027 zaujala stanovisko nasledovná verejnosť:
 Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
 Ing. Vladimír Bučko, Školská 299/35, 076 33 Slovenské Nové mesto

VVaVK
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V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. schvaľujúci orgán nemôže bez
záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schváliť strategický dokument,
ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky
účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného
prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti.
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52, 041 26 Košice
Ing. Petronela Sedláková
v súčinnosti s
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
Hlavný hygienik Slovenskej republiky
na základe odborného posudku, ktorý vypracovala Ing. Jarmila Kočišová
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52, 041 26 Košice
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

V Košiciach dňa 21.01.2022
Poučenie
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu podľa zákona o posudzovaní vplyvov 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 záverečné stanovisko možno
preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších
predpisov.

Doručí sa (elektronicky)
Obstarávateľ
1.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 040 01 Košice
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Dotknutá verejnosť
1.
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
2.
Ing. Vladimír Bučko, Školská 299/35, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Schvaľujúci orgán
1.
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Dotknuté orgány
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
4. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
5. Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
6. 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
7. 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
8. Okresný úrad Sobrance
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
10. 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
11. Okresný úrad Gelnica , Hlavná 1, 056 01 Gelnica
- odbor starostlivosti o životné prostredie
12. Okresný úrad Košice (v sídle kraja)
- 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
13. Okresný úrad Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
14. Okresný úrad Prešov (v sídle kraja), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
- odbor výstavby a bytovej politiky
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
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15. Okresný úrad Banská Bystrica (v sídle kraja) Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 04 Banská
Bystrica
- odbor výstavby a bytovej politiky
- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- odbor pozemkový a lesný
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, Komenského 62/50, 040 01 Košice
17. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad, Hraničná 662, 058 01 PopradPriemyselný obvod - západ
18. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad, Hraničná 662, 058 01
Poprad-Priemyselný obvod – západ
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 1229,
071 01 Michalovce
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075
01 Trebišov
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 2212/3, 048 01
Rožňava
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6,
05201 Spišská Nová Ves
24. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Sládkovičova 6758/31, 974
05 Banská Bystrica
26. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 910, 040 01 Košice
27. W-Control, s.r.o., Poprad, Hraničná 668, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ
28. AQUA SPIŠ plus, s.r.o. Rudňany, Rudňany 433, 053 33 Rudňany
29. AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany, Rudňany 433, 053 23 Rudňany
30. AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 05201 Spišská Nová Ves
31. PROX T.E.C Poprad, s.r.o., Poprad, Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
32. VaK Servis, s.r.o., Poprad, Mnoheľova 4984/3b, 058 01 Poprad
33. EKOSERVIS s.r.o., Veľký Slavkov, Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
34. EKOSERVIS Slovensko, s.r.o., Veľký Slavkov, Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
Dotknuté obce
1. Obce a mestá Košického kraja

