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ZVEREJNENIE  OZNÁMENIA O ROZSAHU HODNOTENIA 

STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, 

s výhľadom do roku 2050“ 

   

Mesto Spišské Vlachy ako dotknutý orgán oznamuje občanom, že Oznámenie 

o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu: „Nízkouhlíková stratégia organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ je zverejnený 

na webovom sídle na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-

zriadovatelskej-posobnosti-kosic , na webovej stránke mesta Spišské Vlachy v časti: Úradná 

tabuľa: www.spisskevlachy.sk a úradne tabuli mesta. 

 Verejnosť môže do oznámenia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu 

nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na 

Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 041 

26  Košice. 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 v 

pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. 

 

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia  strategického dokumentu „Nízkouhlíková 

stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do 

roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ posudzovaného podľa zákona je možné predkladať 

najneskôr do 29.01.2021 na adresu: 

 

Okresný úrad Košice 

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja 

Komenského 52 

041 26  Košice 

petronela.sedlakova@minv.sk 

 

Vyvesené: 25.01.2021   

Zvesené:    
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ROZSAH   HODNOTENIA 

 

 

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ 

  

 

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad v sídle 

kraja“)  podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

dňa 23.09.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do 

roku 2050“ (ďalej aj „oznámenie“). 

 

Predložený dokument „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“, rieši 

vytvorenie plánu krokov vedúcich k zníženiu emisií, ktoré generujú svojou činnosťou 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o 10% do roku 2030 a o ďalších 10% do roku 

2050.  

 

Cieľom je navrhnúť opatrenia pre prácu s verejnosťou, ako nástroj pre zlepšenie 

environmentálneho povedomia občanov. Predkladaný dokument bol vyčlenený na časť A - C. 

 

Časť A: V úvodnej časti sa nachádza popis súvislostí a dôvodu tvorby stratégie, cieľ a vízia 

stratégie a bude deklarované organizačné zabezpečenie vypracovania stratégie. Krátke 

zhrnutie, návrh finančného zabezpečenia realizácie navrhnutých opatrení a definícia 

komunikačnej stratégie vedúcej k naplneniu stanovených cieľov. 

 

Časť B:  Celá táto časť je delená na jednotlivé sektory a to na Sektor budovy, Sektor doprava, 

Sektor energetika, Sektor odpady, Sektor Smart City a Komunikačná politika stratégie. 
 

Časť C: V závere správy bude spracovaný model za predpokladu realizácie navrhnutých 

krokov do roku 2030 s výhľadom na rok 2050. 

 

 Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050, podlieha posudzovaniu 

vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, podľa zákona, nakoľko svojim 

charakterom spĺňa definíciu strategického dokumentu podľa § 3 písm. d) zákona a predmetu 

konania podľa § 4 ods. 1 zákona. 
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  Okresný úrad  v sídle kraja ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona zverejnil 

podľa § 6 ods. 2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-

strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic a predložil oznámenie o strategickom 

dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým 

obciam. 

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, 

s výhľadom do roku 2050“ v zmysle § 8 ods.1 zákona sa v súlade s § 65g ods. 1 zákona 

vykonalo v listinnej podobe a v elektronickej podobe (v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)).  
                 

Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská, 

okresný úrad v sídle kraja určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia, ktorého 

návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku. 

 

1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE: 

 

Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu 

jeho spracovávania, bude strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do 

roku 2050“ spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie  podľa zákona sa určuje 

okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a 

nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strategickom 

dokumente.   

 

2.  ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 

 

2.1. Všeobecné podmienky  

 

2.1.1.  Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej 

v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe 

o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. 

Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa 

o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov 

uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu. 

2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram             

ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov 

strategického dokumentu. 

2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad v sídle kraja kompletné vyhotovenie správy 

o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu 

v počte 1 ks  a 1 x na elektronickom nosiči. 

 

2.2. Špecifické požiadavky 

 

Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona 

na okresný úrad v sídle kraja vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie 

rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým 

dokumentom: 
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2.2.1. Z hľadiska záujmov ochrany prírody vyhodnotiť vplyvy navrhovaných opatrení na  

dotknuté chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov.  

2.2.2.  Vzhľadom na skutočnosť, že sa vo vymedzenom území nachádza oblasť vyžadujúca 

osobitnú ochranu ovzdušia (oblasť riadenia kvality - ktorá zahŕňa územie obcí Bočiar, 

Haniska, Veľká Ida, Sokoľany a mesta Košice), je pri realizácii nízkouhlíkovej 

stratégie potrebné navrhnúť opatrenia, ktoré nezaťažujú lokálne životné prostredie 

a budú zavádzané s ohľadom na koncentráciu tuhých znečisťujúcich látok, nakoľko 

realizácia opatrení má mať priaznivý vplyv aj na zlepšenie kvality ovzdušie 

v riešenom území. 

2.2.3.  Venovať osobitnú pozornosť bodom popisujúcim možné negatívne vplyvy na ochranu 

zdravia. 

2.2.4. Zohľadniť všetky plánované aktivity Košického samosprávneho kraja zahrnuté do 

strategického dokumentu, ktoré sa týkajú všetkých obcí a miest Košického kraja.  

2.2.5. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu brať do úvahy všetky 

stanoviská a požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia. 

2.2.6. Vyhodnotiť akceptovanie, resp. neakceptovanie všetkých doručených pripomienok 

k oznámeniu, resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie 

jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia. 

 

UPOZORNENIE 

 

Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na 

riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný podľa 

§ 31 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a 

preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. 

Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.  

 

Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene 

navrhovateľa, navrhovateľ môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, 

ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných 

opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa 

zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním 

osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. 

 

Podľa § 65 g ods. 3 zákona počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje 

dokumentáciu podľa § 8 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom 

sídle, ak ho má zriadené, do 10 dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené 

v ustanoveniach § 65g zákona. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce 

dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a 

kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z 

nej kópie. 

 

Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického 

dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo 

regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu 

spôsobom v mieste obvyklým.  
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V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia SRhttps://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-

strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic. 

 

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý 

orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického 

dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 zákona okresnému úradu v sídle 

kraja, ktorý ich  po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

 

 

Doručuje sa 

Obstarávateľ 

1. Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu 

mieru 1, 042 66 Košice 

 

Rozdeľovník 

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 
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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  

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 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           RNDr. Darina Barabasová                                                                                                              

vedúca oddelenia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


