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Vec
Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná úzenuiá stratégia
(MUS) Košického samosprávneho kraja - zmena“ - zaslanie

Obstarávatel‘ 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“) podl‘a * S ods.
I zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 17.01.2018 oznámenie
o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná úzenmá stratégia (RIUS)
Košického sarnosprávneho kraja - zmena“, ktoré Vám podl‘a 6 ods. 2 zákona akc dotknutej
obci zasielame.

Žiadame Vás, aby ste podľa * 6 ods. S zákona, ako dotknutá obec, informovali
do troch pracovných dní od dowčenia oznámenia o zmene strategického dokumentu o ňom
verejnosť spösobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do oznámenia
o zmene strategického dokumentu nahliadnuf, robiť si z nebo odpisy, výpisy alebo na vlastné
náklady zhotovif kópie. Oznámenie o zmene strategického dokumentu musí byť verejnosti
prístupné najmenej po dobu 14 dní od domčenia tohto listu.

Vaše písonmé stanovisko k oznámeniu o zmene strategického dokumentu podľa * 6 ods.6
zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dáwmy od kedy
- do kedy bob oznámenie zverejnené) prosíme dowčiť najneskůr do 15 dní od doručenia tohto
listu na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01 Košice

resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení domčif elektronicky na adresu
lucia.steinerovac‘äminv.sk.

[j] OKR6NÝ Telefón Fax E-mail Internet ičo
+421/55/6001 251 oszpke.vssk htlp://www.minvski?okresny-umd- 00151866

kosice



Podľa 6 ods. 4 v spojení s 10 ods. 4 Zákona okresný úrad aiw pňslušný orgán určuje
dotknuté obce a mestá. v ktorých z důvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť
do oznámenia o zmene strategického dokumentu. Je do nebo možné nahliadnuf v nasledovných
obciach (mestách) na týchto adresách:

• Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
• Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev
• Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou
• Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
• Mesto Michalovce, Nám. osloboditel‘ov 30, 071 01 Michalovce
• Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
• Mesto Vel‘ké Kapušany, L. N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany
• Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
• Mesto Dobšiná, SNP 554. 049 25 Dobšiná
• Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
• Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 01 SNV
• Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
• Mesto Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy
• Mesto Trebišov, MM. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
• Mesto Čiema nad Tisou, Nám. pionierov 1, 07643 Čiema nad Tisou
• Mesto Král‘ovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Král‘ovský Chlmec
• Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Rcgionálna integrovaná úzenmá
stratégia (RIUS) Košického samosprávneho kraja - zmcna“ sú zverejnené aj na intemetovej
stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.skiSk SK/eia/detail/rejiona]na-interovana-uzemna-strateia-ňus
kosickeho-samospravneho-k

Rozdel‘ovník
Obce a mestá Košického kraja Okresný úrad Košiceodbor starostjtvostj c hyobié Pmstredje

Oddeleflleodya
vybranýct, Z021Z W

Komenského 52. 041 26

vedúca oddelenia



Oznámenie o strategickom dokumente

„Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)
Košického samosprávneho kraja“ - zmena

podl‘a zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v platnom znení

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOW

I. Názov
Košický samosprávny kraj

2. ldentifikačn€ číslo
35541016

3. Adresa sídla
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu miew I, 042 66 Košice

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne Číslo a ině kontaktně ůdajc oprávneněho
zástupcu

JUDr. Daniela Szélesová, vedúca odboru Sprostredkovatel‘ský orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program KSK, koordinátorka RJUS KSK
Košický samosprávny kraj. Námestie Maratónu micru 1,04266 Košice
TeI: +421/55/6196640
e-mail: daiiila,sze[esova(dvucke.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a ině kontaktně údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantně informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie

JUDr. Daniela Szélesová, vedúca odboru Sprostredkovatel‘ský orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program KSK, koordinátorka RIUS KSK
Košický samospráwly kraj, Námestic Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Tet: +421/55/6196640
e-mail: daniela.szelesovac7i4vucke.sk

Ii. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1. Názov ‚

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja ((RJUS KSK) -

zmena

2. Charakter ‚

Regionálna integrovaná územná stratégia (d‘alej len RIUS) predstavuje strednodobý
strategický dokument urČujúci základné rámce apňoritné oblasti pre regionálny rozvoj
v d‘alšom programovom období 2014 — 2020. RIUS zohľadňuje princípy pre integrovaný



prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 1303/2013, zo
17. decembra 2013, kde sú zakotvené zásady partnerstva a integrovaný prístup k územnému
rozvoju. RIUS je implcmentačným nástrojom pre Integrovaný regionálny operačný program
2014 — 2020 (d‘alej len IROP), ktorý identifikuje najvhodnejšie investície v oblastiach
regionálnej dopravy, školstva, zdravotnictva, sociálnych služieb, kultúiy a životného
prostredia v území Košického kraja. IROP 2014 — 2020 akc strategický dokument
s celoštátnym dosahom bol posúdený v zmysle zákona Č. 24/2006 Z.z. v platnom mení
a v záverečnom stanovisku č. 3000/2014-3.4/zk bol odporučený na schválenie. Následne bol
Integrovaný regionálny operačný program schválený Európskou komisiou dňa 18.12.2014.

RIÚS Košického samosprávneho kraja bol posúdený a schválený podl‘a zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom zneni. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu (číslo: OU-KE
OSZP 1-2016/021801) vydal dňa 11.7.2016 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prlrody a vybraných zložiek ZP baja, Komenského
52, 041 26 Košice.

Na základe uskutočnenej revízie IROP, schválenej Monitorovacím výborom pit IROP,
zosúladenia jednotlivých Častí RHJS Košického kraja a WS UMR Košice s matedálmi
schválenými na 4. a 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre IROP, najmä kritérii pre výber
projektov a zosúladenia niektorých častí oboch dokumentov s obsahom výziev na jednotlivé
špecifické ciele v prioritných osiach TROP došlo ku konkrétnym zmenám a úpravám
Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja so stavom k 13.10.2017:

1. Na základe metódy uplatňovania multikriteriálnej analýzy pre dvojkolový model výbeni
projektov boli upravené prioňtné oblasti IROP v zmysle Príručky pre posudzovanie
projektových zámerov IROP.

2. V kapitole 1.2. úvodnej časti bol text rozšírený o výpočet špeciflckých cieľov, pň ktotých
sa bude uplatňovat‘ dvojkolový systém výberu projektov.

3. V kapitole 1.5 Chronológia prípravy RJUS a spósob zapojenia partnerov bol upravený
text.

4. V rámci špeciflckých cieľov 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy, 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy, predovšetkým cyHisúckej dopravy na celkovom počte prepravených osób,
2.1.1A Deinštitucionalizácia poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenie výkonu
opatreni sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately v zaňadeni z inštitucionálnej
formy na komunitnú, 4.2i Zvýšenie podielu obyvateľswa so zlepšeným zásobovaním
pitnou vodou a odvádzanie a Čistenie odpadových vód verejnou kanalizáciou bez
negativnych dopadov na životné prostredie, 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach prostrednícwom budovania prvkov zelenej
iniiaštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy ako aj
zavádzanim systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku boll odstránené
kňtéňá defmovania územných investiČných jednotiek, keďže na 4. zasadnuti
Monitorovacieho výboru pit IROP došlo k schváleniu aktualizovaných hodnotiacich
a výberových kritérií v dósledku zmeny dvojkolového na jednokolový výber projektov.

5. V kapitole 2.1. analytickej časti — Rozvojové a limitujúce faktory v oblasti verejnej
osobnej dopravy bol odstráiiený text týkajúci sa deflnície územnej investičnej jednotky
z dbvodu zmeny dvojkolového na jednokolový výbcr projektov pre pňoritnú os č. 1.

6. V kapitole 4. analytickej časti — Sociálna oblasť bola zmenená defmícia územnej
investičnej jednotky, z ktorej je vypustená Časf týkajúca sa deinštitucionalizácie.



Z tabul‘ky kritérii za danú oblasť bali vypustené kritériá pre deinštitucionalizáciu, pri

ktorej sa nebude uplatňovat‘ dvojkolovosť výberu projektov.
7. V kapitole 6. analytickej časti — Základné školy balo v texte upravené deuinovanie

územných investičných jednotiek.
8. V rámci špeciflckých ciel‘ov 2.2.2 Zlepšenie kI‘účových kompetencií žiakov základných

škól a 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných škól na odbomom výcviku boli upravené

kritériá pre výber projektov na základe záverov 4. zasadnutia Monitorovacieho výboru
pre IROP, na klorom došlo k icb schváleniu.

9. V strategickej časti dokumentu boli upravené texty na základe revizie IROP (napr.
uspresnenie oprávnených žiadateľov a aktivit).

10. V strategickej časti dokumentu boli upravené východiskové a ciel‘ové hodnoty

výsledkových ukazovatel‘ov v tabuľkách pri špecilických ciel‘och: 1.1, 1.2.2, 2.1.1,

2.1.2, 2.2.2 a 3.1 (iba UMR) na základe podkladov z akčných plánov podľa krajov.
11. V kapitole 3.3 strategickej časti pň špecifickom cidi 2.1.1. bol upravený text týkajúci sa

procesu deinštitucionalizácie.
12. V kapitole 4.2 vo vykonávacej časti bali upravené tabuflcy „Návrh rozdelenia a!okácie

ERDF podl‘a rokov a špecifických cieľov RIUS“ a „Návrh alokácii v rámci špecifických

cieľov RJUS“. V prioritnej osi Č. 1 došlo k prerozdeleniu alokácií, priěom celková výška

ňnančných prostúedkov na daiiů prioritnú os sa nemení.
13. V kapitolách 4.3., 4.4. a4.5. vykonávacej Časti bol upravený text a upravený zoznam

skratiek — sbatka SO/RO hola nahradená skratkou SO pre IROP.
14. Indikatívny zoznam projektových zámerov oprávnených podľa IROP a podľa OP KZP bol

doplnený o projektové zámery Regenerácia vnútrobloku pň obecných nájonmých bytoch

Skolská ulica, Margecariy (SC 4.3.1. — por. Č. 81) a Detský domov Mlynky — Biele vody,

Mlynky (SC 2.1.1. — por. č. 247). Indikatívny zoznam projektových zámerov, ktoré

spadajú pod OP KŽP bol doplnený o projektový zámer Zníženie cnergetickej náročnosti

budovy Mš Pii policii, Trebišov (šC 2.2.1 por.Č. 93). Indikativny zoznam projektových

zámerov bol doplnený o projektové zámery žiadatel‘ov: Obec Jovsa, Obec Ktuknava.,

Mesto Krompachy, Mesto Trebišov a Hinkom, s.r.o., Hincovce
15. V celom dokumente boli odstránené administrativne chyby a slovné spojenia.

Uvedené zmeny a aktualizácie nemajú vplyv na strategický dokument, ktorý bol posúdený

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v p1 atnom znení a strategický zámer dokumentu sa nemení.

3. Hlavné cide
Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIUS KSK sústreďuje svoje intervencie do

vybraných cieľov týchto pňoritných oblasti:
— bezpečná a ekologická doprava v regióne,
— ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
— konkurcncieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne,

— zlepšenie kvality života v regióne s dórazom na životné prostredie.
Prinosom celého ]UUS KSK je identiflkovanie a realizácia priorit na základe jdi analýzy

a následného konsenzu aktérov v Košickom kraji, Čím sa má dosiahnuť predchádzanie

negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania, ktoré je typické pre doterajší

inmitivne orientovaný prístup pri identifikácii a realizácii priorit z národnej úrovne.



4. Obsah (osnova)

L Úvodná časť
— účel a cide dokumentu RJÚS KSK
— stručná charakteristika jednotlivých častí RJÚS KSK
— spbsob zapracovania stratégie UMR
— prehl‘ad východiskových dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia

a informačných zdrojov
— chronológia prípravy RIÚS KSK a spósob zapojenia partnerov
— inštitucionálne zabezpečenie prípravy RIUS KSK

H. Analytická časť
Komplettá analýza Košického kraja je dostupná v už spracovaných materiáloch
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, či
v Národnej stratégu regionálneho rozvoja. Stručná charakteristika Košického kraja je
uvedená v prilohe materiálu ako povinná príloha. Pre potreby RIUS boB stručne
analyzované len oblasti podporované v IROP:

— regionálna doprava
— verejná osobná doprava
— nemotorová doprava
— sociálne služby
— materské školy
— základné školy
— stredné školy
— zdravotná a mnbulantná starostI ivosf
— kreatívny priemysel
— vodovod a kanalizácia
— revitalizácia miest
— SWOT analýza Košického kraja s ohl‘adom na analyzovaiié oblasti
Závery analýzy sú pre každú strategickú prioritu RIUS KSK zhmuté v SWOT analýze,
ktorá sumarizuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia analyzovaných
tematických oblastí.

Hl. Strategická Čast‘ ‚

3.1. Globálny cieľ RIUS
3.2. Strategická priorita Č.l: Bezpečná a ekologická doprava v Košickom kraji
3.3. Strategická priorita č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným

službám
3.4. Strategická priorita č.3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne
3.5. Strategická priorita č.4: Zlepšenie kvality života v regióne s dórazom na životné

prostredie
3.6. Strategická priorita Č.6: Udržateľný mestský rozvoj ňrnkčnej oblasti mesta Košice

IV. Vykonávacia časť
— inštitucionálne a organizačné zabezpečenie prípravy a realizácie RIUS KSK
— indikativny časový a finančný harmonogram realizácie RIUS KSK
— zásobník projektových zámerov
— monitorovanie a hodnotenie RIUS KSK

V. Prílohy



I

5. Uvažované variantné riešcnia zohl‘adňujúce cide a geografický rozmer
strategického dokumentu
Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho

spracovávania, ktorý bol založený na principe paflnerstva, bude RIUS KSK spracovaný

V jednom variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pd zapracovaní

prevažnej vüčšiny vzniknutých pňpomienok.

6. Vccný a Časový harmonogram pripravy a sehval‘ovania
— predloženie návrhu R1US na odsúhlascnie

Rade partnerstva pre RJUS a MPRV SR 05.2018

7. Vzt‘ah k mým strategickým dokumentom
— Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
— Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 -2020

— Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001), Zmeny a dopInky č. 1 (KURS

2011)
— ÚPN VÚC Košický kraj — Zmeny a dopInky 2014

— Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK v progmmovacom období 2007 —

2013, jeho 3. aktualizácia bola schválená dňa 20.06.2011 Zastupiteľstvom KSK,

uznesenim Č. 270/2011. Uznesením Č. 59/2014, zo dňa 28.04.2014, bola predlžená

platnosť PHSR do roku 2015

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
- MPRVSR

9. Druh schval‘ovacieho dokumentu
— Rozhodnutie MPRV SR

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu

na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy
Vstupy pre 1UIJS KSK predstavujú finančné prostriedky z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja, ktoré budú poskytnuté na schválené projekty z o mop.
Na realizáciu programu a projektov bude potrené zabezpečit‘ aj spoluílnancovanie z
prostriedkov štátneho rozpočtu, mých verejných zdrojov (najmä rozpoČtov obci a VUC).

2. Údaje o výstupoch
Výstupom implementácie RIIJS KSK budú schválené projekty a ich súbor aktivit,

zameraných na posilnenie a skvalitnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych

podmienok Košického regiónu vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení. Tieto

aktivity pňspejú nielcn ku skvalitneniu infraštruktúry, posilneniu ekonomickej bázy,

zvýšerna konkurencieschopnosti ale aj k efektívnemu a racionálnemu využívaniu

prírodných zdrojov, k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k zmierňovaniu

klimatickej zmeny.
Výstupy a výsledky implementácie US KSK budú hodnotené v rámci sledovania

hodnót meraterných ukazovateľov.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životně prostredie
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Podpora projektov zameraná na bezpečnú a ekologickú dopravu v Košickom kraji —

ekologicky priaznivé a nízko uhlíkové dopravné systémy (cyklodoprava v mestách).
Zlepšenie kvality života v regióne s dórazom na životné prostredie:

— zvýšenie energetickej efektivnosti budov na bývanie,
— zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vád pre zásobovanie obyvateľstva pitnou

vodou,
— zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

prostredníctvom budovania prvkov zelenej inftaštruktúiy a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Treba očakávaf najmä pozitívne priame aj nepdame vplyvy na životné prostredie.
Konkrétne aktivity však podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona
24/2006 Z. z. v platnom zneni, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu,
resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. ‚

Pri realizácii investičných zámerov vyplývajúcich z implementácie RISS KSK je určité
riziko negatívneho zásahu do životného prostredia, loto však bude eliminované
důsledným posudzovaním zámerov stavieb a Činnosti na životné prostredie podľa zákona
Č. 24/2006 Z.z. a následnou realizáciou navrhnutých opatreni.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvatel‘stva
Predpokladá sa pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvaterstva, nakoľko samotným
cieľom RIUS KSK je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržaleľné
poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územaý rozvoj,
hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť miest a obci v Košickom kraji.

5. Vplyvy na chráncné územia
Vzh]‘adom na všeobecný charakter dokumentu ide je možné vopred identifikovaf vplyvy
na chránené územia, keďže jednotlivé aktivity budú predmetom d‘alšieho výbens.
Schválené aktivity (očakávané výsledky a dopady) budů musiet‘ rešpektovat‘ úroveň
ochrany jednotlivých typov chránených území v zmysle platnej legislativy SR v oblasti
ochrany pňrody a krajiny, t.j. aj v sůlade so stupňom ochrany dotknutého ú2emia.
V záujmovom území sa nachádzajú chránené ůzemia národného významu ako aj ůzemia

NATURA 2000. Do riešeného územia zasahujú aj národné parky, chránené krajinné
oblasti a maloplošné chránené územia (chránený areál, prirodná rezervácia, národná
prirodná rezervácia, prirodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný
prvok). ‚

Možno konštatovaf, že úspešná implementácia RIUS KSK bude mat‘ predpoklad
pozitívneho vplyvu na ochranu prírody, ochranu biodiverzity a tak aj na chránené územia.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovanim strategického
dokumentu vo vzt‘ahu k životnému prostrediu, V tomto štádiu posudzovania možno
.predpokladať riziká len. vo vel‘mi všeobecnej .miere, napr. nedostatok kvalitných
l‘udských a flnančných zdrojov na implementáciu a realizáciu RIUS KSK a pod.
Realizácia investičných zámerov může byt‘ spätá s rizikom negatívneho zásahu do
životného prostredia. Toto však bude eliminované důsledným posudzovanim zámerov
stavieb a činností na životné prostredie podl‘a zákona Č. 24(2006 Z.z. a následnou
realizáciou navrhnutých opatrení.



7. Vplyvy na životné prostredie presahujúcc hranice štátu
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu, dokument nemá vplyv na životné
prostredie presahujůcich štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzcnie dotknutej verejnosti vrátane jej združení
Vzhl‘adom na regionálny charakter dokumentu a jeho obsah, dotknutou verejnosťou sú
všetci občania Košického kraja a subjekty, zdwženia a iniciativy obČanov, právnických
a í‘zických osób pósobiacich v Košickom kraji, ktoré budú mať záujem zapojif sa do
implementácie RIUS KSK.

2. Zoznam dotknutých subjektov
1. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6,810 05

Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
3. Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66

Bratislava 1
4. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoflu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava I
6. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava I
7. Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, Spitálska 4, 81643 Bratislava I
8. Urad verejného zdravotnictva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
9. OU Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice

10. Okresný úrad Košice, odbor krizového tiadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
11. OU Košice, odbor opravných pmstriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice
12. OU Košice, odbor cestnej dopravy a poz. komunik., Komenského 52, 041 26 Košice
13. OU Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,041 26 Košice
14. OU Košice, odbor školstva, Komenského 52, 041 26 Košice
15. štáma ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 97401 Banská Bystrica
16. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,04001 Košice
17. Prešovský samosprávny kraj, Nám. micru 2, 080 01 Prešov
18. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
19. Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Túeda SNP 48/A, 040 11 Košice

Združenia miest a obcí Košického samosprávneho kraja:
20. RZ mesta Košice, Miestny úrad Košice — Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice 4
21. RZ MO “Zemplín“ Michalovský región, MsU Michalovce, Nám. osloboditeľov 30,

071 01 Michalovce
22. RZMO Použia, ObU Veľké Raškovce, 076 75 Veľké Raškovce
23. RZO Košice-okolie, ObU Caňa, Osloboditel‘ov 22, 044 14 Čaňa
24. Sobranské RZS — ZO, ObU Vel‘ké Revištia, 072 43 Veľké Revištia
25.. ZMO Nnileckého regiónu, NIsU Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
26. ZMOjužného Zemplina, ObU Parchovany, 076 62 Parchovany
27. ZMO horného Gernera, MsU Rožňava, Safáriková 29, 048 01 Rožňava
28. ZMO Medzibodrožia. MsU K. Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Král‘ovský Chlmec
29. ZMO Udolia Bodvy, ObU Mobance 38, 044 58 Moldava nad Bodvou
30. ZMO Rudohoda, MsU Medzev, Stošská 6, 044 25 Medzev
31. ZMO Spiša, ObU Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce



3. Dotknuté susedné štáty
Maďarsko, Uhaj ina
Nepredpokladá sa vplyv na susedné štáty.

V. Doplňujúee údaje

1. Mapová a má grafická dokumentácia
Nieje.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického materiálu
— Integrovaný regionálny operačný program 2014—2020
— Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v zneni Zmien a doplnkov Č.1
— Územný plán veľkého územného celku Košického kraja v zimní Zmien a doplnkov

2014
— Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK v programovacom období 2007 —

2013, jeho 3. aktualizácia bola schválená dňa 20.06.2011 Zastupiteľstvom KSK,
uznesením Č. 270/2011. Uznesením Č. 59/2014, zodiía 28.04.2014, bola predlžená
platnosf PHSR do roku 2015

— Podklady a údaje zo SU SR
— Podklady a údaje MK SR a MZ SR
— Metodické usmemenie Riadiaceho orgánu pre IROP Č. I pit prípravu regionálnych

integrovaných územných stratégu.

W. Miesto a dátum vypracovania oznámcnia
Košice, január 2018

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Mcno spracovatel‘a oznámenia
PaedDr. Mária Zolovčíková, manažérka programovania a metodiky odboru SO pre IROP
KSK
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice

2. Poh‘rdcnic správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupeu
obstarávatel‘a, pečiatka
JUDr. Daniela Szélesová, vedúca odboru SO pre IROP KSK, koordinátorka MUS KSK


