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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO 

ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ - ZMENY A DPLNKY  č. 5/2022“ 

I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov: 

Košický samosprávny kraj 

 

2. Identifikačné číslo:  

35 541 016 
 

3. Adresa sídla :  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa: 
JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja, Košický samosprávny kraj, 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení Ing. arch. Peter Serfözö, vedúci Oddelenia 

územného plánovania a ţivotného prostredia, email: peter.serfozo@vucke.sk, tel: +421 55 7268 178 

 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej  

možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie : 

Ing. Iveta Sabaková, poverená obstarávaním ÚPD, v zmysle §2a zákona č.50/1976 Zb. (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, 
Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov, od 1500-1600hod,  e-mail: sabakova.iveta@gmail.com, mobil: +421 

905 460 337 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov : 

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č.5/2022  

(v texte oznámenia tieţ ÚPN VÚC Košický kraj – ZaD č.5/2022). 
 

2. Charakter :                       
Strategický dokument, územnoplánovacia dokumentácia  ÚPN VÚC Košický kraj - ZaD č.5/2022je 

spracovaná v súlade s §30 a §31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŢP SR č. 55/2001 Z.z. 

o  územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
 

3. Hlavné ciele : 
Hlavným dôvodom obstarania  Zmien a doplnkov č. 5/2022 - ÚPN VÚC Košický kraj je zapracovanie 

zámeru priemyselného parku na Strategickom území Valaliky do platnej územnoplánovacej 

dokumentácie regiónu , primerane mierke a metodike spracovaniaÚPN VÚC Košického  kraja 

v úplnom a platnom znení zmien a doplnkov 2004 (č. 1), 2009 (č. 2), 2014 (č. 3), 2017 (č. 4).  

V zmysle Zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách Vláda Slovenskej republiky uznesením 

č. 92/2021 zo dňa 22.12.2021 schválila Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícií pre 

investičný projekt s názvom Strategické územie Valaliky. Na základe vyššie uvedeného uznesenia 

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 28.12.2021 Osvedčenie o významnej investícií pre investičný 
projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“ pod číslom 105705/2021-4270-233878, 

(OSVEDČENIE Č. 1 – STARÉ OSVEDČENIE), ktoré bolo Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva 

SR o zmene osvedčenia o významnej investícií č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02.03.2022 zmenené 

(ZMENA OSVEDČENIA) a Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 02.03.2022 Osvedčenie 

o významnej investícií pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 

10455/2022-4270-38187 233878 (OSVEDČENIE Č. 2 – NOVÉ A PLATNÉ OSVEDČENIE).  

Hlavným cieľom je v oblasti hospodárskeho a regionálneho rozvoja zapracovať zámer  strategického 

priemyselného parku Valaliky na základe Osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt 

s názvom  „Strategické územie Valaliky“. 

mailto:peter.serfozo@vucke.sk
mailto:sabakova.iveta@gmail.com
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4. Obsah : 
Oznámenie sa podáva v zmysle §5 ods. 3-6 zákona č. 24/2006 Z.z. v platnom znení . Dokumentácia je 

spracovaná v rozsahu a podrobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŢP SR č. 55/2001Z.z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Proces obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie bude zabezpečený podľa 

stavebného zákona (ustanovení §22 aţ 28 primerane). 

 

Návrh Zmien a doplnkov č. 5/2022 je spracovaný ako samostatná príloha schváleného ÚPN VÚC  

Košický kraj v znení všetkých doposiaľ schválených Zmien a doplnkov (1/2004, 2/2009, 3/2014, 

4/2017). Obsahuje smernú textovú časť (sprievodná správa), záväznú textovú časť, grafickú časť a 
osobitne v prílohe aj Vyhodnotenie perspektívneho pouţitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a 

lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely. 

Grafická časť je v zmysle § 17 ods. (1) Vyhlášky MŢP SR č. 55/2001 Z. z. spracovaná ako samostatná 

priesvitkovánáloţka, resp. samostatný výkres, na ktorom sú v pôvodných farbách a typoch čiar 

vyznačené navrhované úpravy, ktoré sú predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 5/2022. Grafická časť 

zachováva mierku platných výkresov ÚPN VÚC Košický kraj. Ako mapový podklad je vyuţité 

základné mapové dielo ÚGKK SR v mierkeM 1:50 000 (ZBGIS). 

 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu: 

Neuvaţuje sa so spracovávaním variantných riešení, nakoľko sa  v etape návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie v zmysle stavebného zákona variantné riešenie nepripúšťa. 

 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 
Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania vyplýva z harmonogramu zmluvne dohodnutého 

medzi obstarávateľom a spracovateľom územného plánu:      

a) spracovanie návrhu riešenia a jeho prerokovanie  ...................................01/2023                                                           

b) prerokovanie návrhu ................................................................................   02/2023 – 03/2023  

c) schválenie návrhu riešenia .......................................................................04/2023 

d) spracovanie Registračného listu, zabezpečenie uloţenia dokumentácie.... 04-05/2023  

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 
Územnoplánovacia dokumentácia  vychádza z nadradenej územnoplánovacej  dokumentácie:Koncepcia 

územného rozvoja Slovenska (KURS 2001), ZaD č.1 (KURS 2011). 

Územný plán Veľkého územného celku Košického kraja schválený nariadením Vlády SR č. 281 zo dňa 

12. 5.1998; jeho následné Zmeny a doplnky 2004 schválené Zastupiteľstvom KSK dňa 30.8.2004;  

Zmeny a doplnky 2009 schválené Zastupiteľstvom KSK dňa 24.8.2009;Zmeny a doplnky 2014 ÚPN 

VÚC Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 92/2014, dňa 30. júna 2014 

a uznesením č. 93/2014 VZN KSK č. 6/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná časť UPN VÚC Košický 
kraj v znení neskorších zmien a doplnkov. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 15.8.2014; Zmeny 

a doplnky 2017 schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.509/2017 dňa 10.7.2017, Záväzná časť 

vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 18/2017. 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa §26 ods.2 a §27 ods.2 stavebného zákona po 
udelení súhlasu podľa §25 ods.3 stavebného zákona o preskúmaní súladu návrhu územného plánu 

Úradom pre územné plánovanie a výstavbu. 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 
- Uznesenie o schválení  ÚPN VÚC Košický kraj – ZaD č.5/2022  

- Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)  Košického samosprávneho kraja o  vyhlásení záväznej 

častiZaD č.5/2022 ÚPN VÚC Košického kraja. 
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia  

1. Požiadavky na vstupy : 
 Pôda  

Vzhľadom k regionálnemu charakteru územnoplánovacej dokumentácie má výpočet záberov 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu informatívny charakter. Číselne vyjadrené údaje 

predstavujú predpoklad, pričom jednotlivé zámery budú spresnené v územných plánoch miest 

a obcí, ktoré sa v zmysle § 12 Vyhlášky MŢP SR č. 55/2001 spracúvajú na podklade katastra 

nehnuteľností.  

ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2022 stanovujú nasledovné:  

• Celková výmera lokalít predstavuje: 548,4292 ha.  

• Celková výmera plôch záberov predstavuje: 548,4292 ha.  

• Celkový výmera plôch poľnohospodárskej pôdy predstavuje: 540,7451 ha.  
• Celkový výmera plôch nepoľnohospodárskej pôdy predstavuje: 7,6841 ha.  

• Celkový záber najkvalitnejších pôd predstavuje: 108,6776 ha.  

• Celkový záber hydromeliorácií predstavuje: 0,0000 ha.  

 

Pribliţne 19,82 % z predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy, t.j. 108,6776 ha. tvorí 

najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda definovaná podľa kódu BPEJ uvedeného v prílohe č. 2 

k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 

poľnohospodárskej pôdy.                                                                                

Dotknutá lokalita záberov pôdy sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okresoch 

Košice IV a Košice – okolie a zasahuje do územia piatich obcí - Čaňa, Geča, Haniska, Košice-

Šebastovce a Valaliky. 
Sumarizácia záberov poľnohospodárskej pôdy podľa okresov:  

• Okres Košice IV 3,7357 ha.  

• Okres Košice – okolie 537,0094 ha.  

Sumarizácia záberov nepoľnohospodárskej pôdy podľa okresov:  

• Okres Košice IV 0,0000 ha.  

• Okres Košice – okolie 7,6841 ha.  

 

 Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody 

Zmeny   a doplnky č.5/2022 ÚPN VÚC Košického kraja  navrhujú prívod vody z mestskej 

časti Košice-Šaca pre Strategické územie Valaliky. 

 Suroviny 

Zmeny a doplnky č.5/2022 ÚPN VÚC Košického kraja neuvaţujú so získavaním ţiadnych 
surovín, na riešenom území sa nenachádzajú dobývacie priestory ani chránené loţiskové 

územia. 

 Energetické zdroje 

Zmeny  doplnky č.5/2022 ÚPN VÚC Košického kraja  navrhujú : 

Na strategickom území Valaliky sa uvaţuje s vybudovaním nových elektrických staníc 

110/22kV Valaliky a Valaliky 2. Privedenie výkonu bude zabezpečovať nové 2x110 kV 

vedenie z elektrickej rozvodne US Steel, ako aj nové 2x110 kV vedenie z elektrickej stanice 

ES Haniska, resp. aj nové 2x110 kV vedenie napojené z existujúceho vedenia 6831. Nutnou 

úpravou je zdvojenie existujúceho koridoru 110 kV vedení medzi elektrickými stanicami ES 

Roţňava a ES Spišská Nová Ves. 
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 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 

 Cestná doprava  
V zmenách a doplnkoch sa navrhuje: 

Cesty I. triedy: 

o I/17 úsek Košice – Šebastovce – Seňa – Milhosť s napojením na štátnu 

hranicu SR/Maďarsko vrátane plánovaných mimoúrovňových a úrovňových 

dopravných uzlov, ako aj dopravných stavieb súvisiacich so Strategickým 

územím Valaliky, vrátane obchvatu mestskej časti Košice-Šebastovce.  

Cesty II. a III. triedy, okres Košice - okolie: 

o Cesta III/3343 v úseku MÚK Rýchlostná cesta R4 / Rýchlostná cesta R2 – 
Haniska – Strategické územie Valaliky – Čaňa vyţaduje rekonštrukciu 

a modernizáciu v kontexte rozvoja dopravnej obsluhy Priemyselného parku 

Valaliky.  

o Cesty III/3317, III/3343 a III/3416, vrátane plánovaných mimoúrovňových 

a úrovňových dopravných uzlov, budú plniť nové komunikačné napojenie 

Priemyselného parku Valaliky (obchvaty obcí Valaliky, Geča, Čaňa 

a Haniska).  

 Prímestská osobná železničná doprava  
V rámci realizácie priemyselného parku na území obcí Valaliky, Geča, Čaňa 

a Haniska sa na tejto trati (Košice – Čaňa) č. 169 [109] uvaţuje s vybudovaním 

nového terminálu osobnej prepravy vlak/bus, vrátane jeho začlenenia do 
integrovaného dopravného systému mesta Košice. 

V rámci stavieb pre zariadenia kombinovanej dopravy sa navrhuje ţelezničná vlečka 

s prekladiskom Strategický park Valaliky.  
 

2. Údaje o výstupoch : 
Územnoplánovacia dokumentácia ÚPN VÚC Košický kraj - ZaD č.5/2022 obsahuje v zmysle 

príslušných ustanovení stavebného zákona záväznú a smernú časť v rozsahu ako vyplýva z § 11 a § 17 

Vyhlášky MŢP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 

dokumentácii. Výstupom bude uznesenie o schválení návrhu ÚPN VÚC Košický kraj - ZaD č.5/2022 

Zastupiteľstvom KSK a vyhlásenie jeho záväznej časti formou VZN. 

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie ţivotného prostredia, 
dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udrţateľného rozvoja“ (§ 2 ods. 1, písm. j) 

stavebného zákona v spojitosti ďalšími písmenami cit. odseku). 

V súčasnosti platná legislatíva na úseku ochrany jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia, ako aj 

povoľovací systém, zahŕňajúci tieţ posudzovanie vplyvov jednotlivých investičných zámerov na 

ţivotné prostredie, prispejú k zabezpečeniu minimalizácie negatívnych vplyvov strategického 

dokumentu, ktoré musia vytvárať predpoklady pre zosúladenie navrhovaných činností s podmienkami 

krajiny. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
Dokument nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľstva, nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je 

pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia na realizáciu dopravnej 

a technickejinfraštruktúry, sociálnej infraštruktúry a bývania, zloţiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu 

ţivotného prostredia, ekologickej stability územia, ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), 

národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] 

vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie. 
Časť riešeného  územia  hraničí s SKCHVÚ 009 Košická kotlina( obr.č.1), vyhláseného vyhláškou 

MŢP SR č. 22/2008 Z. z. z dôvodu zabezpečenia priaznivého stavu biotopovdruhov vtákov európskeho 

významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, 

bociana bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského a zabezpečenia podmienok ich preţitia a 

rozmnoţovania.  
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Obr.č.1         

   zdroj: https://maps.sopsr.sk 

 

 
Za zakázané činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho 

územia v celom chránenom vtáčom území, sa povaţuje 

a) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov druhov vtákov, pre ktoré je chránené  

       vtáčie územie vyhlásené, ak tak určí obvodný úrad ţivotného prostredia, 

b) vykonávanie holorubného hospodárskeho spôsobu s plochou obnovného rubu nad 0,5 hektára a so  

šírkou rubu väčšou ako 25 metrov, 

c) vykonanie úmyselnej obnovnej ťaţby, pri ktorej sa na 1 hektár obnovovaného lesného porastu ponechá 

menej ako tri stromy v rubnom veku na prirodzené doţitie, 
d) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho  

pozemku,  

e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem  

zmeny na trvalý trávny porast, 

f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 31. 

júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu, 

g) aplikovanie rodenticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, 

h) aplikovanie rodenticídov na ornej pôde iným spôsobom ako vkladaním do nôr, 

i) aplikovanie pesticídov, mulčovanie alebo kosenie na pozemkoch dočasne nevyuţívaných na rastlinnú 

výrobu od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín. 

 

https://maps.sopsr.sk/
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Za zakázané činnosti, ktoré môţu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho 

územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 povaţuje 

a) vykonávanie hospodárskej činnosti v blízkosti hniezd orla kráľovského, sokola rároha alebo sovy  

dlhochvostej, ak tak určí obvodný úrad ţivotného prostredia, 

b) vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráţe v čase hniezdenia a v blízkosti obsadeného  

hniezda orla kráľovského, sokola rároha a sovy dlhochvostej od 1. februára do 31. augusta, ak tak určí 

obvodný úrad ţivotného prostredia, 

c) vykonávanie úmyselnej ťaţby v dielcochs lesnými porastmi staršími ako 50 rokov od 1. marca do 30. 

júna, 
d) budovanie a údrţba poľovníckych zariadení v období od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí 

obvodný úrad ţivotného prostredia. 

 
Navrhované opatrenia na zmiernenie vplyvu na sústavu NATURA 2000 

 

Navrhovaná činnosť môţe mať vplyv na orla kráľovského (Aquilaheliaca) ktorý hniezdi v blízkom 

CHVU a záujmové územie vyuţíva ako lovný biotop, ako aj na ďalšie predmety ochrany v CHVU, 

napr. sokola rároha. Orol kráľovský je kritériovým druhom v CHVU Košická kotlina, preto 

najdôleţitejšie opatrenia smerujú k podpore tohto druhu. 

Predmety ochrany v CHVU všeobecne: 

 Zlepšenie potravnej ponuky - premena intenzívne vyuţívanej poľnohospodárskej pôdyna trvalé trávne 

porasty, úhory na ploche minimálne 30 ha. Vzhľadom na veľkosť územia saodporúča vysadiť TTP 

reprezentujúce viaceré syntaxonomické jednotky, čím budezabezpečená vysoká diverzita vegetácie. 

Širokolisté kvitnúce byliny by mali mať podiel50%. Takto vysadené porasty by mali byť kosené 

mozaikovito, 1, maximálne 2 krát do roka. 

 Zachovanie líniových porastov a remízok v záujmovom území v čo najväčšej miere 

 Výsadba nových topoľových líniových porastov na okrajoch záujmového územia aj v častiCHVU 

Košická kotlina. Pri výsadbe sa vyhnúť miestam v blízkosti frekventovaných ciest,vyuţiť poľné cesty a 

kanály. 

 Výsadba krovinových lemov na okrajoch strategického parku (nie v blízkosti frekventovanýchciest). Na 

výsadbu pouţiť výhradne domáce druhy krovín a drevín, hlavne hruška poľná(Pyruspyraster), čerešňa 

vtáčia (Prunusavium), duby (Quercuspetraea, Q. robur), lipy(Tiliaordata, T. platyphyllos), jaseň 

(Fraxinusexcelsior), hlohy (Crataegusmonogyna, C.laevigata), vtáčí zob (Ligustrumvulgare), ruţa 

šípová (Rosa caninaagg.), drienka (Cornusmas), dráč (Berberisvulgaris), jarabina vtáčia 

(Sorbusaucuparia) a bršlen (Euonymuseuropaeus). Krovinový lem bude mať šírku aspoň 10 metrov 

a bude tvorený štyrmi radmikrovín. 

 Tvorba protihlukových valov zatrávnených zmesou domácich druhov tráv a bylín. Širokolistékvitnúce 

byliny by mali mať podiel 50% a valy by mali byť extenzívne kosené. Vytvorenie mokrade s rozlohou 

minimálne 200 m2 v rámci nezastavanej voľnej plochy vareáli strategického parku. V rámci mokrade 

by sa mali nachádzať časti s otvorenou vodnouhladinou ako aj okrajové časti porastené hustou 

vegetáciou ostríc (Carexriparia, C. gracilisa pod.) a trstiny (Phragmitesaustrialis). 

 Uprednostnenie podzemných elektrických vedení a zabezpečenie existujúcich vedení vzáujmovom 

území. 

Opatrenia pre podporu orla kráľovského (a sokola rároha): 

 Výsadba trvalých trávnych porastov v záujmovom území a na protihlukových valoch -po výsadbe 

lúčnych porastov sa predpokladá nárast diverzity bezstavovcov, rovnakoaj zvýšenie početnosti 

drobných zemných cicavcov, ktoré sú kľúčové pre zachovaniepredmetov ochrany sokola rároha aj orla 

kráľovského. 

 Vytvorené trvalé trávne porasty môţu byť po dohode s odbornými organizáciami (ŠOP SR,RPS) 

vyuţité na reintrodukciu škrečka poľného (Cricetuscricetus), ktorý v minulosti tvorilvýznamnú časť 

potravnej ponuky pre sokola rároha aj orla kráľovského a v súčasnosti je ichpočetnosť v CHVU veľmi 

nízka. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/22/20080201#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_22_2008_z_z.oznacenie
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 V rámci podpory populácie orla kráľovského a sokola rároha v širšom priestore Východoslovenskej 

níţiny sa odporúča podporiť projekt reintrodukcie sysľa pasienkovéhona lokalitách v CHVU Košická 

kotlina (napr. okolie obce Grajciar), alebo na hranici CHVUKošická kotlina a Slanské vrchy (napr. 

okolie obce Skároš). Výber lokality sa uskutoční  nazáklade prieskumu územia z hľadiska vhodnosti 

biotopov, vlastníckych vzťahov a moţnostíobhospodarovania, predovšetkým s dôrazom na 

zabezpečenie trvalej starostlivosti olokalitu. Sysle pasienkové budú reintrodukované z lokality na 

Muránskej planine. 

 

Opatrenia pre podporu bociana bieleho: 

 Inštalácia nových hniezdnych podloţiek v záujmovom území a intraviláne okolitých obcí. 

 Vytvorenie mokrade s rozlohou minimálne 200 m2 v rámci nezastavanej voľnej plochy vareáli 

strategického parku. 

 Podporiť zabezpečenie priaznivého stavu biotopov 3270 a 6510 v SKUEV Hornádskemeándre, 

konkrétne podporou kosenia aluviálnych lúk a podporou opatrení na udrţanietoku bez prekáţok 

a prirodzeného vodného reţimu.  

 Opatrenia pre podporu priaznivého stavu biotopu 91E0 Vŕbovo-topoľové níţinné luţné lesy: 

 Podporiť zabezpečenie priaznivého stavu biotopu v SKUEV Hornádske meándre podporouopatrení na 

udrţanie toku bez prekáţok a prirodzeného vodného reţimu 
 Zabezpečenie prítomnosti odumretého dreva na ploche biotopu v danom objeme – ideálnepresunom 

väčších segmentov drevín (topoľov a vŕb) po výrube na ploche záujmovéhoúzemia. 

 

Monitoring na lokalite momentálne stále prebieha a po dohode s MŢP SR bude do konca roku 2022 

vypracovaný dokument „Primerané posúdenie vplyvov na sústavu Natura 2000“ podľa metodiky ŠOP 

SR (2014, 2016). Uţ počas identifikácie vplyvov vyplynulo, ţe v území nedôjde k narušeniu integrity 

sústavy Natura 2000 a všetky negatívne vplyvy sú zmierniteľné/kompenzovateľné. Moţné vplyvy uţ 

boli konzultované so ŠOP SR, od primeraného posúdenia sa očakáva uţ len spresnenie niektorých 

údajov. Opatrenia cielené na zlepšenie stavu predmetov ochrany v CHVU boli dohodnuté a odsúhlasené 

ŠOP SR a tieţ na ne boli vyčlenené prostriedky v rozpočte (zaloţenie a údrţba nového sysľoviska 

a výsadba líniových topoľových alejí). Na základe  ďalších (aj aktuálne prebiehajúcich) prieskumov 

bude spresnené či pôjde o zmierňujúce alebo kompenzačné opatrenia a bude určená presná lokalizácia 

sysľoviska a výsadby líniových topoľových alejí. Opatrenia boli navrhnuté s dostatočnou rezervou tak 

aby spĺňali účel aj v prípade ţe by po spresnení prieskumov boli zistené významné negatívne vplyvy.  

Do lokality strategického parku budú umiestnené navrhované činnosti a s nimi súvisiaca infraštruktúra , 

ktoré na základe posúdenia vplyvov na ţivotné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení so 

zohľadnením ustanovení  §28 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení nebudú 

mať na riešené územie negatívny vplyv a zároveň sa nepreukáţe negatívny vplyv na územie sústavy 

Natura 2000 – CHVÚ Košická kotlina. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 
Nepredpokladajú sa ţiadne riziká s uplatňovaním predmetného strategického materiálu. 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 
Významné vplyvy, ani značne nepriaznivé vplyvy strategického dokumentu na ţivotné prostredie 

presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky sa nepredpokladajú. 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

Vzhľadom na regionálny charakter dokumentu a jeho rozsah, ktorého cieľom je zapracovanie 
poţiadaviek vyplývajúcich z umiestnenie strategického parku Valaliky do ÚPN VÚC Košického kraja, 

dotknutou verejnosťou sú občania a subjekty, zdruţenia a iniciatívy občanov, právnické a fyzické osoby  

pôsobiace v dotknutom území Košického kraja. 
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2. Zoznam dotknutých subjektov 

1. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Odbor územného plánovania,  

Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava 

2. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia ţelezničnej dopravy a dráh ,  

Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava  

3. Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, 
odbor ŠGS, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

4. Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia  ochrany prírody a biodiverzity, 

odbor štátnej správy ochrany prírody  a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, 

Komenského 39/A, 040 01 Košice  

8. Okresný úrad  Košice, Odbor ţivotného prostredia, oddelenie ochrany prírody a vybraných zloţiek 

ţivotného prostredia, úsek štátnej vodnej správy , Komenského 52,  

041 26 Košice                                           

9. Okresný úrad  Košice, Odbor ţivotného prostredia, oddelenie ochrany prírody a vybraných zloţiek 
ţivotného prostredia, úsek odpadového hospodárstva , Komenského 52,  

10. 041 26 Košice                                           

11. Okresný úrad  Košice, Odbor krízového riadenia, Oddelenie civilnej ochrany a krízového 

plánovania, Komenského 52, 041 26 Košice 

12. Okresný úrad  Košice, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Komenského 52,  

041 26 Košice  

13. Okresný úrad  Košice, Odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice  

14. Okresný úrad  Košice, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Komenského 52,041 26 Košice 

15. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava  

16. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice  

17. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
18. Hlavný banský úrad, Kammerhofská č.25, 969 01 Banská Štiavnica 

19. Prešovský samosprávny kraj, Odbor strategického rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

20. Banskobystrický samosprávny kraj , Odbor cestnej infraštruktúry a územného plánovania, odd. 

územného plánovania a ţivotného prostredia, Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica 

21. Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

22. Mesto Košice, Mestská časť Košice – Šaca, Ţeleziarenská 9,040 15  Košice-Šaca 

23. Mesto Košice, Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32 , 040 17 Košice - Barca  

24. Mesto Košice, Mestská časť Košice - Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice 

25. Obec  Valaliky, Poľná č. 165/8, 044 13 Valaliky 

26. Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa 

27. Kokšov – Bakša, Kokšov – Bakša 178, 044 13 Valaliky 

28. Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska 
29. Obec Geča, Kostolná 8, 044 10 Geča 

30. Obec Gyňov, Čanianska 3,044 14 Gyňov 

31. Obec Bočiar, Bočiar 23, 044 57 Haniska 

32. Obec Belţa, Belţa 80, 044 58  Seňa 

33. Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11  Trstené pri Hornáde 

 

3. Dotknuté susedné štáty: 
Maďarsko, Ukrajina.                                                                                                                             

Územie riešené ZaD č.5/2022 ÚPN VÚC Košického kraja  nemá dopad na susedné štáty. 

V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia : 
Dokumentácia bude spracovaná v súlade s § 12, ods. 7 vyhlášky MŢP SR č.55/2001 Z.z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii  (celá textová a grafická časť bude 
zverejnená na stránke KSK). 

2. Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu: 
- Platný ÚPN VÚC Košický kraj v znení zmiena doplnkov 
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- Zámer Strategického parku Valaliky spracovaný podľa zák.č. 24/2006 Z.z. (EIA),  

- informácie poskytnuté spracovateľom zámeru EKOCONSULT – enviro, a.s.,  

- informácie z mapového prehliadača ŠOP SR. 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Trebišov,  08.02.2023 

VII. Potvrdenie o správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
Ing. Iveta Sabaková, obstarávateľka ÚPN VÚC Košický kraj - ZaD č.5/2022 odborne spôsobilá osoba 

na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona  

      2.   Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu  

      obstarávateľa, pečiatka 

 

 

 

     

   JUDr. Boris Bilčak 

  riaditeľ Úradu 

  


