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Vec
Prog ram odpadového hospodárstva Koš ické ho kraja na roky 2021 - 2025
- rozsah hodnotenia

ROZSAH HODNOTEN IA

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vp lyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďa l ej len „zákon") strategického dokumentu „Progrnm odpadového hospodárstva
Ko šického kraja na roky 2021 - 2025".
Obstarávateľ, Okresný l'.1rad Ko šice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných
zložiek životn ého prostred ia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice pred loži l na Okresný úrad Košice, odbor starostli vosti o
životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďa l ej len „okresný C1rad v
síd le kraja") dr1a 23.02.2022 oznámen ie o strateg ickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja
na roky 202 1 - 2025" podľa § 5 ods. 1 zákona.

„Program odpadového hospodárstva Košického kraj a na roky 2021-2025" je strategickým dokumentom pre oblasť
odpadového hospodárstva Košického kraj a podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuj e smerovanie
v tejto ob lasti do roku 2025.
Okresný úrad v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona zverejn il oznámenie o strategickom dokumente na webovom síd le
Minister~tva
životného
prostredia
na
ad rese
https://www.enviropmta l.sk/sk/e ia/detai l/program-odpadovehohospodaŕstva-kosickeho-kraja - na - roky-2021 -2025 a pred ložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie
stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknu tým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja.
Strategický dokument „Prog ram odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025" ako strateg ický
dokument pripravova ný pre ob l asť odpadového hospodárstva, ktorý má pravdepodobne významný vp lyv na životné
prostredie a vytvára rámec na schválen ie niektorých z navrhovaných č inností uvedených v prílohe č. 8 zákona, v zmysle §
4 ods. 1 podlieha posudzova niu vplyvov na životné prostredie podľa záko na.
V zmysle§ 6 ods. 6 záko na, boli na okresný úrad v sídle kraja doručené stanoviská dot kn utých orgánov, dotknutých obcí, v
ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pri pom ienok a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu
„Program odpadového hospodá rstva Koš ického kraja na roky 2021 - 2025".
Dňa 28.04.2022 bolo na okresnom úrade uskutoč n ené prerokovanie rozsahu hodnotenia za l'.rčasti zástupcu obstarávateľa,
zástupcov niektorých dotknutých orgánov a obcí/miest.

Po preštudova ní predloženého oznámen ia, s prihliad nutím na do ručené stanoviská a po prerokovaní rozsa hu hodnotenia
strateg ické ho dokumentu zo dr'ía 28.04.2022, okresný C1rad v sídle kraja určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah
hodnotenia stra tegického dokumentu :

1.VARIANTY PRE ĎALŠ I E HODNOTENIE:
Vzhľadom na charakter tohto strateg ického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho sprncovávania, bude strategický
dokument „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025" spracovaný v jednom variante. Pre
ďalšie hodnotenie podľa zá kona sa určuje okrem nu lového variantu (stav, ktorý by nastal, ak :by sa strateg ický dokument

neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strateg ickom dokumente.

2. ROZSAH HODNOTEN IA 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 pod l'a § 9 ods.
3 zákona. Vz hľadom na povahu a rozsah strateg ického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnoten í strategického
dokumentu obsahova la rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru
strategického dokumentu.
2. 1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový ham1onogram ani žiadne špecifické požiadavky
limitujl'.1Ce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.
2.1.3. Obstarávate ľ doručí na okresný úrad kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s
návrhom strategického dokumentu v po čte 2ks a 2x na elektronickom nosič i (okresný l'.1rad v sídle kraja si vyhradzLije
možnosť spresniť konečný počet dokumentácií).
2.2. Špeci fické požiadavky
Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona na okresný l'.1rad v sídle kraja
vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s
navrhovaným strateg ickým dokumentom:
2.2.1. Pri vypracovaní správy o hodnotení strateg ického dokumentu brať do úvahy všetky stanoviská a požiadavky, ktoré
budú zas lané k určenému rozsahu hodnotenia.
2.2.2. V samosta tnej kapitole vyhodnotiť akceptovanie, resp. neakceptovanie všetkých doručených stanovísk
a
pripomienok k oznámeniu, resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapito le zhodnotiť aj splnenie jednotli vých bodov
tohto rozsa hu hodnotenia.
2.2 .3. Posúdiť vp lyv novo navrhovaných stavieb odpadového hospodárstva na jestvujt'.1ce a navrhované chránené územia.
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. Ak sa po čas vypracovan ia správy o hodnotení vyskytn(1 nové s kuto č nosti súvisiace s predmetom posudzovania, je
potrebné ich uv i esť v správe o hodnotení strategického dokumentu.

UPOZORNENIE
Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávate!' zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení,
ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regioná lnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

V sú lade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom síd le Ministerstva životného prostredia
SR - https://www.envi roportal .s k/s k/ei a/d eta il/prog ra m-od padoveho- hospoda rstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-202 5.
Podl'a. § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a cľa l š i e osoby môžu
predložiť pripomienky k rozsa hu hodnotenia strategického dokumentu do 1O dní od jeho zverej nenia podľa § 8 odsekov 5
a 6 zákona okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostred ie, Kamenské ho 52, 041 26 Košice, ktorý ich po
vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Doručuje sa
Obstarávate!'
Okresný (irad Košice, odbor starostlivosti o životné prostred ie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
životného prostredia kraja, Kamenského 52, 041 26 Košice

Dotknuté orgány
1.
Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Slovenská agentúra životného prostredia
3.
Slovenská inšpekcia životného prostredia
4.
Úrad Košického samosprávneho kraja
5.
Okresný úrad Gelnica
odbor starostlivosti o životné prostredie
6.
Okresný úrad Košice
odbor výstavby a bytovej politiky
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor krízového riadenia
odbor starostlivosti o životné prostredie
pozemkový a lesný odbor
7.
Okresný úrad Košice - okolie

zložiek

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

"17.

odbor starostlivosti o životné prostred ie
Okresný úrad Micha lovce
odbor starostlivosti o životné prostred ie
Okresný úrad Rož1'íava
odbor starostlivosti o životné prostred ie
Okresný l'.1rad Sobrance
odbor sta rostlivosti o životné prostred ie
Okresný úrad Spišská Nová Ves
odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný (1rad Trebišov
odbor starostlivosti o životné prostredie
Úrad verejného zdravotníctva SR
Krajský pa miatkový úrad Koš ice
Krajské riadite ľstvo hasičského a záchranného zboru v Koš iciach
Okresný l'.1rad Prešov
Okresný úrad Banská Bystri ca

Dotknu té obce
1.
Obce a mestá Koš ického kraja
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Obec Klin nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom 34, 076 31 Kli n nad Bodrogom
Obec Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuc hov
Mesto Krá l ovský Chlmec, L. l<ossutha 99, 077 13 Kráľovský Ch lmec 1
Obec Kravany,

Potočná

1/6, 076 61 Kravany

Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzm ice
Obec Ky~ta, Kvetná 73/2, 076 02 Kysta
Obec Ladmovce, Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce
Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce
Obec Leles, Hlavná 62, 076 84 Leles
Obec Luhy1'ía, Hlavná 40, 076 ·14 Luhyňa
Obec Malá Tľ1'ía, Tokaj ská 25/2, 076 82 Ma lá Tŕňa
Obec Ma lé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Ma lé Ozorovce
Obec Ma lé Trakany, Andora Petrika 208, 076 42 Ma lé Trakany
Obec Ma lý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš
Obec Ma lý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec
Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany
Obec Nižný Žipov, Hlavná 177 /5, 076 17 Nižný Žipov
Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad
Obec Nový Rus kov, Sv. Cyri la a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany
Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
Obec

Poľany, Po ľany,

076 84

Poľany

Obec Pribeník, S. Petófiho 276, 076 51 Pribeník
Obec Rad, Hlavná 95/1 O, 076 37 Rad
Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyril a a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

IČO

00151866

Obec Sirník, Hlavhá 152/21, 076 03 Sirník
Obec Slivník, Hlavná 9/29, 076 12 Slivník
Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Obec Soľnička, 68 68, 076 53 So ľni čka
Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor
Obec Stanča, Hlavná ·139, 076 16 Stanča
Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Stankovce
Obec Sti"ážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne
Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
Obec Svätá Mária, Svätá Mária 29, 076 35 Somotor
Obec Svätuše, Svätuše, 076 83 Svätuše
Obec Svin ice, Hlavná 75, 076 37 Svinice
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 1
Obec Trnávka, Trnávka, 078 01 Trnávka
Obec Ve ľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Obec Ve ľká Tŕ r'ía, Hlavná 122/3, 076 82 Veľká Tŕr'\a
Obec Ve ľ ké Ozorovce, Hlavná 126, 780 1 Veľké Ozorovce
Obec Vel"ké Traka ny, Rákocziho 4 ·19, 076 42 Ve l"ké Traka ny
Obec Veľký Hor·eš, Družstevná 333/2, 076 52 Vel"ký Horeš
Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec
Obec V i n i čky, Tokajská 191/5, 076 31 V iničky
Obec Višr'\ov, Hlavná 71/22, 076 61 Višr'íov
Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka
Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín
Obec Zbe hr'\ov, Hl avná 68/30, 078 01 Zbe hr'\ov
Obec Zemp lín, Zemp lín, 076 34 Zemp lín
Obec Zemp línska Nová Ves, Hlavná 182/51 , 076 16 Zemplínska Nová Ves
Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemp línska Tep lica
Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemp línske Hradište
Obec Zemp línske Jastrabie, Hlavná 27 /61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
Obec Zemp línsky Branč, Zemplínsky Branč, 076 02 Zemplínsky Branč

