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Vyhodnotenie splnenia špecifických požiadaviek Rozsahu hodnotenia 

 

Rozsah hodnotenia vydaný Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-KE-OSZP1-2021/005014 zo dňa 

14.01.2021 

 

Špecifická požiadavka Vyhodnotenie / Vyjadrenie 

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.   

Splnené. 

Navrhované investičné, iné ekonomické a technické opatrenia sú naviazané 

na zastavané územia. Preto vo všeobecnosti nepredpokladáme významné 

vplyvy na pôdu, faunu, flóru, podzemné vody, povrchové vody, chránené 

územia a ostatné zložky životného prostredia, t.j. ani na chránené územia 

v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov.   

Vznik negatívnych vplyvov pri realizácii navrhovaných opatrení na zložky 

životného prostredia sa však nedal jednoznačne identifikovať. Tieto vplyvy 

sa budú dať vyhodnotiť pri konkrétnych investičných projektoch 

vypracovaných na dosiahnutie jednotlivých cieľov. 

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. 

Splnené. 

Cieľom celého strategického dokumentu je vytvoriť plán krokov vedúcich k 

zníženiu emisií, ktoré generujú svojou činnosťou organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja čo bude mať 

pozitívny vplyv aj na zlepšenie kvality ovzdušia. 

2.2.3. Venovať osobitnú pozornosť bodom popisujúcim možné negatívne 

vplyvy na ochranu zdravia.  

 

Splnené. 

Strategický dokument a v ňom navrhnuté opatrenia smerujú k zlepšeniu 

verejného zdravia a kvality života dotknutého obyvateľstva. 
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2.2.4. Zohľadniť všetky plánované aktivity Košického samosprávneho kraja 

zahrnuté do strategického dokumentu, ktoré sa týkajú všetkých obcí a miest 

Košického kraja.   

Splnené. 

Cieľom strategického dokumentu je vytvoriť plán krokov vedúcich k zníženiu 

emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, ktoré generujú svojou 

činnosťou organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja. Navrhnúť opatrenia pre prácu s verejnosťou, ako 

nástroj pre zlepšenie environmentálneho povedomia občanov. 
2.2.5. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu brať do 

úvahy všetky stanoviská a požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému 

rozsahu hodnotenia. 

Splnené. 

Pri vypracovávané strategického dokumentu boli zohľadnené všetky 

doručené stanoviská k Oznámeniu o strategickom dokumente a 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.  

 

Splnené. 

V prílohe č. 1 Správy o hodnotení sú vyhodnotené všetky stanoviská 

a požiadavky doručené k Oznámeniu o strategickom dokumente a Rozsahu 

hodnotenia. 

V prílohe č. 2 je zhodnotené splnenie / nesplnenie jednotlivých bodov 

Rozsahu hodnotenia. 

 


