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strategického dokumentu-,;Regionätiíäiit cgmvaná stratégia (RlUS) Prešovského samosprávneho
kraja" 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 prcdpisov.

Obstarávate!', Prešovský samosprávny kraj, ámestie mieru 2, 080 Ol Prešov, predložil
Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu (ďale] len
"príslu'ný orgán") podľa § 55 písm. a) zákona Č. 24/2006 Z.z. o po udzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu, ktorým je - "Regionálna integrovaná stratégia
(RlÚS) Prešovského samosprávneho kraja" podľa § 5 zákona na posúdenie podľa zákona.

Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len ..RIÚS") predstavuje strednodobý
strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre regionálny rozvoj v ďalšom
programovom období 2014 - 2020. R1ÚS 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. RIÚS je implementačným
nástrojom pre Integrovaný regionálny operačn)' program 2014 - 2020 (ďalej len .,TROP''), ktorý
identifikuje najvhodnejšie investície v oblastiach regionálnej dopravy. školstva, zdravotníctva,
sociálnych služieb, kultúry a životného prostredia v územi Prešovského kraja. IROP 2014 - 2020 ako
strategický dokument s celoštátnym dosahom bol posúdený v zmysle zákona Č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Stanovisku
Ministerstva životného prostredia SR Č. 3000/2014-3.4/zk zo dňa 12.05.2014 bol odporučený na
prijatie.

a základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS Prešovského samosprávneho kraja
sústreďuje svoje intervencie do vybraných cieľov týchto prioritných oblastí:

bezpečná a ekologická doprava v regióne,
ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
konkurencieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne,
zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie.

Prínosom celého RlÚS Prešovského samosprávneho kraja je identifikovanie a realizácia
priorít na základe ich analýzy a následného konsenzu aktérov v Prešovskom kraji, čím sa má
dosiahnuť predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania, ktoré je typické pre
doterajší intuitívne orientovaný prístup pri identifikácii a realizácii priorít z národnej úrovne.

Príslušný orgán doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona spolu
s oznámením o mieste a čase konania konzultácií na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,
schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam a zverejnil ho na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR.

Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené písomné stanoviská
príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcirn orgánom, dotknutými orgánmi a po
dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah
hodnotenia:



1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov strategického dokumentu, ktorým je
"Regionálna integrovaná stratégia (RIÚS) Prešovského samosprávneho kraja" sa určuje
zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neschválil) aj
uvažovaného riešenia strategického dokumentu.

2, ROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

2.1 Všeobecné podmienky

2.1.1 Obstarávatel' zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh
predmetného strategického dokumentu s variantným riešením. Vzhl'adom na povahu, rozsah
a dosah navrhovaného strategického dokumentu a jeho územnú pôsobnosť je potrebné, aby
správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala primerané rozpracovanie všetkých
bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, vo vzťahu k dotknutému územiu a so zreteľom na
princípy trvale udržateľného rozvoja. Dotknuté územie je potrebné v správe o hodnotení
vymedziť vo vzťahu k predpokladaným vplyvom strategického dokumentu na životné
prostredie a osídlenie.

2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.3 Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu 2x kompletnú správu o hodnotení strategického
dokumentu, 2x návrh strategického dokumentu v písomnom vyhotovení 35x kompletnú správu
o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu na elektronickom nosiči dát. Príslušný
orgán si vyhradzuje právo spresnenia konečného počtu dokumentácií.

2.2 Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynula potreba v správe o hodnotení strategického
dokumentu podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným
strategickým dokumentom:

2.2.1 V príslušných kapitolách správy o hodnotení sa primerane zaoberať hodnotením
predpokladaných vplyvov (i pozitívnych vplyvov) strategického dokumentu a jeho prvkov
na:
- zásahy do chránených území a biotopov chránených druhov vrátane biotopov chránených

druhov v zastavaných územiach,
- mieru fragmentácie hodnotných krajinných prvkov,
- narušenie migračných trás,
- zásahy do prvkov územného systému ekologickej stability,
- ovplyvnenie krajinného rázu.

2.2.2 V príslušných kapitolách správy o hodnotení špecifikovať návrh rámcových zásad a opatrení
na zmiernenie negatívnych vplyvov na záujmy ochrany prírody (napr. tiež stanoviť i opatrenia
pre umiestňovanie protihlukových stien vo vzťahu ku vtákom a netopierom).

2.2.3 Primerane miere úrovni strategického dokumentu, zaoberať sa v správe o hodnotení
i posúdeniu vplyvov strategického dokumentu resp. jeho prvkov na územia sústavy
NATURA 2000 v zmysle čl. 6.3 Smernice 92/43/EJ IS o ochrane biotopov, voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

2.2.4 V správe o hodnotení v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto
rozsahu hodnotenia.

2.2.5 Ak sa počas vypracovania správy ohodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace
s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení.

2.2.6 V správe o hodnotení strategického dokumentu je potrebné brať do úvahy tiež všetky
relevantné pripomienky, ktoré budú zaslané k zverejnenému určenému rozsahu hodnotenia.



2.2.7 Pripomienky dotknutých subjektov, ktoré boli zaslané k oznámeniu o strategickom dokumente
a ktoré svojím charakterom sú pripomienkami k návrhu riešenia samotného dokumentu, je
potrebné v návrhu strategického dokumentu primerane zohľadniť.

3. UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 7 zákona je obstarávateľ povinný zverejniť určený rozsah hodnotenia
strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona, príslušný orgán rozsah hodnotenia zverejní aj na
www.enviroportal.sk.

Verejnosť, dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje, dotknuté orgány a ďalšie osoby môžu
predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do lOdní od jeho zverejnenia
na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92
Prešov.

Paep('jrlMiroskiv Benko, MBA
vedúef odboru
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Doručí sa:
- Prešovský samosprávny kraj, ámestie mieru 2, 080 Ol Prešov

http://www.enviroportal.sk.
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