
OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie mieru 804/1, 075 01  Trebišov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TV-OSZP-2022/012859-018

Trebišov
13. 12. 2022

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania strategického dokumentu

Výrok
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Trebišov, OSŽP”) ako orgán štátnej
správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa §3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa
§ 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023 - 2027“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Čerhov, Čerhov č. 100,
076 81 Čerhov, IČO 00331422, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023
- 2027“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov zohľadniť požiadavky uvedené v závere
rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk zainteresovaných subjektov k oznámeniu o strategickom dokumente.

Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Čerhov, Čerhov č. 100, 076 81 Čerhov, IČO 00331422, predložil Okresnému úradu Trebišov,
odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), dňa
16.11.2022 oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Čerhov na roky 2023 - 2027“.

Strategický dokument, je svojimi parametrami podľa §4 ods. 2 písm. b) zákona, predmetom zisťovacieho konania
podľa zákona.
Riešeným územím predmetného strategického dokumentu je územie obce Čerhov. Miesto realizácie bude v
Košickom kraji, v okrese Trebišov, v obci Čerhov.
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) je zákonnou povinnosťou
každej obce na území Slovenskej republiky bez ohľadu na jej veľkosť a počet obyvateľov. Táto povinnosť vychádza
zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Dokument PHRSR obce Čerhov obsahuje víziu
rozvoja obce Čerhov, ako aj zoznam opatrení z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktorých realizácia
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prispeje k naplneniu zadefinovanej vízie. Úlohou samosprávy je zabezpečiť realizáciu jednotlivých plánovaných
opatrení a aktivít, ako aj ich súlad so strategickým plánovaním a podmienkami podpory regionálneho rozvoja v
zmysle požiadaviek na čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Európskej únie.
Predkladaný dokument PHRSR obce Čerhov na roky 2023 – 2027 je základným strednodobým plánovacím
dokumentom podpory regionálneho rozvoja a komunálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na
strategické a programové dokumenty na vyššej regionálnej, národnej a najvyššej nadnárodnej úrovni. Dokument
rešpektuje lokálne špecifiká a jedinečnosti územia a práve z ich analýzy stanovuje oblasti, ktoré majú potenciál
pre rozvoj v obci Čerhov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je spracovaný na obdobie
rokov 2023 – 2027. Na jeho tvorbe sa podieľalo viacero externých a interných spolupracovníkov, poslanci obecného
zastupiteľstva, zamestnanci Obecného úradu Čerhov a v neposlednom rade samotní občania a organizácie pôsobiace
na území obce Čerhov.
Dokument PHRSR je spolu s územným plánom základným dokumentom riadenia samosprávy a podpory
regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Cieľom tohto dokumentu je detailná analýza sociálnych, ekonomických,
kultúrnych, environmentálnych, technických a iných východiskových podmienok v riešenej lokalite, ako aj
identifikácia potenciálnych príležitostí rozvoja územia a navrhnutie konkrétnych opatrení pre rozvoj obce. PHRSR
má charakter strednodobého dokumentu (5 rokov). Aktivity obsiahnuté v tomto dokumente boli navrhnuté tak, aby
riešili aktuálne potreby obce, vzhľadom na jej finančné možnosti, boli v súlade so stratégiou trvalo udržateľného
rozvoja a zároveň prispievali k napĺňaniu cieľov regionálnej a národnej politiky. Dokument PHRSR slúži ako
významný podklad pri získavaní finančných prostriedkov z európskych fondov a dotácií zo štátneho rozpočtu.
Strategickým cieľom implementácie aktivít deklarovaných v dokumente v rámci jednotlivých rozvojových priorít
je pozitívne ovplyvniť rozvoj obce, dosiahnuť zdravé sociálno-ekonomické prostredie a prispieť ku zvýšeniu
kvality života obyvateľov, zvýšeniu atraktivity obce pre jej obyvateľov, podnikateľov, potenciálnych investorov
a návštevníkov a prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia v obci v nadväznosti na ďalšie relevantné
dokumenty na úrovni NUTS3 a NUTS1, vrátane dokumentov na nadnárodnej úrovni.
V súlade so zákonom 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
sú v § 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja stanovené nasledujúce ciele: odstraňovať alebo zmierňovať nežiadúce
rozdiely v oblasti hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri
zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri
zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, pričom tieto ciele sú v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Čerhov na roky 2023 - 2027 plne rešpektované.
Obsah Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023 - 2027 je v súlade s Metodikou
na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.).
Jednotlivé kapitoly sú zamerané na analýzu vnútorných a vonkajších zdrojov, analýzu silných a slabých stránok
územia, identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia, analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu
východísk a možných riešení, návrh stratégie, vrátane strategických cieľov, priorít a opatrení, proces implementácie
a identifikáciu dostupných finančných zdrojov a nástrojov. Posúdenie materiálu z hľadiska vplyvov na životné
prostredie (SEA) prebehne v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne časti v závislosti od daného
kontextu:
Analytická časť (A) predstavuje opis vnútorného a vonkajšieho prostredia. Obsahuje podrobné socioekonomické,
územno-technické a prírodno-environmentálne analýzy.
Strategická časť (B) dokumentu je definovaná víziou, ktorej ciele sú bližšie špecifikované prostredníctvom priorít,
opatrení a aktivít, ktorými sa má zabezpečiť dosiahnutie budúceho želaného stavu.
V programovej časti (C) sú uvedené konkrétne opatrenia a aktivity vrátane ich výstupov a merateľných ukazovateľov
zamýšľaných projektov, prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť stanovené ciele.
Realizačná časť (D) opisuje proces zabezpečenia realizácie, ktorý pozostáva z inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia, z monitorovania a následného hodnotenia realizovaných aktivít. Súčasťou realizačnej časti je časový
harmonogram stanovených projektových aktivít.
Finančná časť (E) zahŕňa indikatívny finančný plán vrátane zdrojov financovania jednotlivých projektových aktivít.
Analytická časť:
- analýza vnútorného prostredia,
- identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia,
- analýza vplyvu vonkajšieho prostredia,
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- analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia,
- SWOT analýza,
- analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí rozvoja.
Strategická časť:
- vízia územia,
- návrh stratégie,
- popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja.
Programová časť:
- popis priorít a opatrení,
- súbor ukazovateľov výsledkov.
Realizačná časť:
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHRSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR, spôsob komunikácie,
kooperácie a koordinácie.
Finančná časť:
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení a aktivít v prepojení na programový rozpočet obce,
- hodnotiaca tabuľku pre výber projektov.
Dokument PHRSR sa vypracováva s možnosťou pravidelnej aktualizácie. Vzhľadom na to, že na tvorbe PHRSR
sa podieľajú samotní občania a zástupcovia obce, ako aj podnikatelia a záujmové skupiny pôsobiace v obci, je
PHRSR najrelevantnejším odrazom skutočných potrieb lokálnych aktérov. V tejto súvislosti možno PHRSR označiť
za dokument, ktorý umožňuje občanom a ďalším subjektom interakciu v oblasti zodpovednosti za kvalitu svojho
života v obci, avšak v neposlednom rade slúži aj ako propagačný materiál pre potenciálnych návštevníkov obce,
záujemcov o bývanie, či domácich a zahraničných investorov.
Tvorbu PHRSR pre obec Čerhov zrealizovala nezisková organizácia Slovak Development Institute n.o., ktorá
bola vybraná v procese verejného obstarávania. Spoločnosť pri tvorbe dokumentu spolupracovala s pracovnými
skupinami pozostávajúcimi z miestnych aktérov – občanov a odborníkov z verejného, súkromného i mimovládneho
sektora.
Ťažisková bola predovšetkým spolupráca so zamestnancami Obecného úradu v Čerhove, občanmi a organizáciami
pôsobiacimi v obci. Jednotliví aktéri zapojení do procesu prípravy dokumentu poskytovali organizácii Slovak
Development Institute n.o. relevantné informácie a dáta.
PHRSR obce Čerhov je úzko previazaný s operačnými programami, ktoré vznikli na základe Partnerskej dohody
SR na roky 2014 – 2020 a taktiež s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR do roku 2030. Táto stratégia
stanovuje cieľ: „Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia
vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť pri
súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.“ PHRSR
obce Čerhov je v súlade s uvedeným cieľom. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo bude následne realizovať aj vykonateľnosť, kontrolu,
monitorovanie a hodnotenie tohto programu.
Obec Čerhov s rozlohou 8,53 km2 leží v nadmorskej výške 129 m n. m. Z hľadiska územnosprávneho členenia
Slovenskej republiky sa obec nachádza v časti NUTS II Východné Slovensko. V rámci NUTS III spadá obec Čerhov
do Košického samosprávneho kraja a v rámci NUTS IV do okresu Trebišov.
Obec sa rozprestiera na úrodnej nížine, ktorá je z dvoch strán ohraničená pohorím Zemplínske vrchy. Katastrálne
územie pozostáva z jednej ucelenej časti – k. ú. Čerhov. Terén obce je prevažne rovinatý, s nadmorskou výškou
v priemere 129 m n. m. v katastri. Štátnu, ale aj prírodnú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom na tomto
úseku vytvára rieka Roňava, tečúca zo severu na juh. Čerhov možno zaradiť medzi teplé klimatické oblasti, ktoré
charakterizuje teplé podnebie.

Požiadavky na vstupy:
Vstupmi k príprave a vypracovaniu dokumentu boli:
• príslušné právne predpisy v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia
obyvateľstva
• všetky dostupné relevantné údaje o danom území z materiálov použitých pri vypracovaní strategického dokumentu
• platné strategické dokumenty
• príslušná legislatíva, predpisy, normy a nariadenia



4 / 7

V rámci prípravy dokumentu bol na webovej stránke obce zverejnený dotazník, na základe ktorého boli do
samotného dokumentu premietnuté a zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných
skupín, ako sú obyvatelia, mimovládne organizácie, záujmové skupiny obyvateľov, ako aj podnikateľské subjekty.

Údaje o výstupoch:
Výstupom je implementácia environmentálne prijateľných postupov definovaných v dokumente a prioritne
podporujúcich využívanie endogénnych zdrojov, zameraných na dosiahnutie zdravého sociálno-ekonomického
prostredia, zvýšenie kvality života obyvateľov, zvýšenie atraktivity obce pre jej obyvateľov, podnikateľov,
potenciálnych investorov a návštevníkov.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
V strategickom dokumente sa uvádza, že z ohľadom na priame a nepriame vplyvy na životné prostredie budú v rámci
realizácie jednotlivých aktivít podporené len environmentálne prijateľné postupy s pozitívnym dopadom na životné
prostredie. Rešpektovať budú platnú legislatívu pre ochranu životného prostredia a zdravia a činnosti, ktoré budú
spĺňať kritériá pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú posúdené podľa
tohto zákona pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov ak sa územné
rozhodnutie nevydáva.
Navrhovaný strategický dokument nepredpokladá významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia. Presnejšie bude možné vplyvy vyhodnotiť až pri jednotlivých činnostiach.
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva - v súlade so strategickým zámerom dokumentu v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja pri využití ekologicky priaznivých postupov v rámci realizácie definovaných opatrení a aktivít sa
nepredpokladá zmena vplyvu na zdravotný stav obyvateľov.
Vplyvy na chránené územia - Z hľadiska územnej ochrany prírody na riešenom území platí 1. stupeň ochrany podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny a do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie národného alebo
európskeho významu. Realizácia jednotlivých aktivít bude v súlade s platnou legislatívou SR v oblasti ochrany
prírody a krajiny. Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré by mohli ohroziť, poškodiť
alebo zničiť rôzne formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej ekologickú stabilitu. Cieľom ochrany
prírody a krajiny je zabezpečiť optimálne využitie krajiny aj pre budúce generácie. V riešenom území sa ochrana
prírody a krajiny zabezpečuje v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Navrhovaný strategický dokument nebude mať vplyvy presahujúce štátne hranice.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Trebišov, OSŽP doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2
zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutým obciam a zároveň ho zverejnil
na webovom sídle ministerstva spolu s oznámením miesta a času konania konzultácie podľa § 63 zákona.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Trebišov, OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2022/012963-006 zo dňa
25.11.2022:
- Úsek odpadového hospodárstva – Bez pripomienok.
- Úsek štátnej vodnej správy – Bez pripomienok.
- Úsek ochrany ovzdušia – Bez pripomienok,
- Úsek ochrany prírody a krajiny – Orgán ochrany prírody a krajiny po preštudovaní dokumentácie konštatuje, že
vzhľadom na všeobecnosť oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Čerhov na roky 2023-2027“ nie je možné určiť, aké budú dopady na záujmy ochrany prírody.
Predpokladá sa pozitívny dopad, bude však potrebné posudzovať jednotlivé konkrétne projekty na konkrétnych
lokalitách individuálne, s prihliadnutím na špecifické územie a s určením vhodných podmienok.
2. Obec Čerhov pod č. 74/2022-OCU 350/22 zo dňa 02.12.2022 – Oznámenie strategickom dokumente Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023 – 2027, bolo zverejnené na úradnej tabuli
obce Čerhov a na webovom sídle obce Čerhov v sekcii „úradná tabuľa“ od 22.11.2022 do 06.12.2022. Voči
predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente neboli obci doručené žiadne žiadosti o konzultácie, ani žiadne
stanoviská od verejnosti.
3. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TV-
OCDPK-2022/013373-002 zo dňa 05.12.2022 – Bez pripomienok.
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4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pod č. A/2022/1132/HŽPaZ-5968/2022 zo
dňa 02.12.2022 – RÚVZ so sídlom v Trebišove v rozsahu svojich kompetencií podľa zák. č. 355/2007 Z. z. k
predloženému strategickému dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov na
roky 2023 - 2027“ nemá výhrady.
Orgán verejného zdravotníctva požaduje v prípade realizácie jednotlivých aktivít, stavieb postupovať v súlade s
ustanoveniami zák. č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie.
(Vyhodnotenie: Požiadavka bola prenesená do záveru rozhodnutia do požiadaviek, ktoré treba zohľadniť v procese
schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.)
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove pod č. ORHZ-TV1-2022/000270 zo dňa
25.11.2022 – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove ako dotknutý orgán podľa § 3 písm.
p) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov po preštudovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Čerhov na roky 2023 – 2027“ v katastrálnom území obce Čerhov z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá
vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy pod č. 4066/2022-5.3
61315/2022 zo dňa 28.11.2022 -
1.) V katastrálnom území obce Čerhov (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované svahové deformácie (zosuvné
územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako
plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt jednej potenciálnej svahovej deformácie.
Svahová deformácia sa nachádzajú vo východnej časti katastrálneho územia a zasahuje len jeho extravilán. Príčiny
vzniku svahovej deformácie sú klimatické faktory. Svahová deformácia patrí do rajónu nestabilných území. Ide o
územie svahových deformácií so stredným až vysokým stupňom náchylnosti na aktivizáciu svahových deformácií.
Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi
faktormi, resp. ich kombináciou. Územie širšieho okolia svahovej deformácie patrí do rajónu potenciálne
nestabilných území. Ide o územie s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou
stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfologických pomerov občasný vznik svahových deformácii
vplyvom prírodných pomerov. Územie je citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.
2.) Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
3.) Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:
a) výskyt potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
(Vyhodnotenie: Pripomienky boli prenesené do záveru rozhodnutia do požiadaviek, ktoré treba zohľadniť v procese
schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.)
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja pod č. OU-KE-OSZP1-2022/049013 zo dňa 23.11.2022 - Ide o všeobecne formulovaný
koncepčný dokument bez špecifikácie a územného vymedzenia konkrétnych zámerov. Z hľadiska územnej
ochrany prírody na riešenom území platí 1. stupeň ochrany podľa zákona a do riešeného územia nezasahuje
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žiadne chránené územie národného alebo európskeho významu. Zároveň konštatujeme, že posúdenie vplyvov
strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023-2027“
však nenahrádza posudzovanie vplyvov jednotlivých konkrétnych plánov alebo projektov v prípade, že budú spĺňať
prahové hodnoty pre posudzovanie.
Na základe vyššie uvedeného, okresný úrad v sídle kraja z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá k predloženému
oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky. Keďže sa jedná o územie, nezasahujúce do žiadnych chránených
území, nepožadujeme predložené oznámenie ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, nakoľko nepredpokladáme závažné dopady na záujmy ochrany prírody a krajiny.
Toto záväzné stanovisko slúži ako podklad pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných dotknutých orgánov a v zmysle § 81 ods. 2 písm.
a) zákona sa na predmetné vyjadrenie nevzťahujú predpisy o správnom konaní. Záväzným stanoviskom z hľadiska
ochrany prírody a krajiny je v zmysle § 9 ods. 4 zákona orgán verejnej správy príslušný na konanie viazaný.
8. Obec Malá Tŕňa pod č. 775-001/2022 zo dňa 28.11.2022 - Bez pripomienok. Obec Malá Tŕňa zverejnila oznámenie
o strategickom dokumente dňa 23.11.2022 a bude vyvesené do 09.12.2022.
9. Obec Veľká Tŕňa pod č. OcÚ-124-2/2022-Ocú zo dňa 7.12.2022 - Bez pripomienok. Obec Dokument bol
zverejnený od 22.11.2022 do 6.12.2022.
10. Obec Luhyňa pod č. 117/2022 zo dňa 09.12.2022 - Bez pripomienok. PHSR obce Čerhov bol zverejnený od
24.11.2022 do 9.12.2022.

Záver

OÚ Trebišov, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy
a rozsahu navrhovaného strategického dokumentu, miesta vykonávania navrhovaného strategického dokumentu,
najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
OÚ Trebišov, OSŽP pri rozhodovaní prihliadal aj na kladné stanoviská doručené k oznámeniu od dotknutých
orgánov. Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 3 zákona.
V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie a
zdravie obyvateľov. Predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov sú v oznámení uvedené a sú
prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického
dokumentu podľa osobitných predpisov:
1. V prípade realizácie jednotlivých aktivít, stavieb postupovať v súlade s ustanoveniami zák. č. 355/2007 Z.z. a
predpisov vydaných na jeho vykonanie.
2. Rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru
štátnej geologickej správy pod č. 4066/2022-5.3 61315/2022 zo dňa 28.11.2022 citované vyššie v rozhodnutí.
3. Jednotlivé činnosti, ktoré budú spĺňať kritériá pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, treba posúdiť podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením
podľa osobitných predpisov ak sa územné rozhodnutie nevydáva.

OÚ Trebišov, OSŽP na základe uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v oznámení o strategickom
dokumente, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
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Príloha pre obstarávateľa
Kópie stanovísk doručených k oznámeniu (príloha je len pre Obec Čerhov a bola zaslaná samostatne e-mailom Obci
Čerhov)

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov:
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov (OO,
OH, OPaK, ŠVS, EIA)
2. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
3. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov
4. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01
Trebišov

Rozdeľovník pre Okresný úrad Košice:
1. Okresný úrad Košice, odb. výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Komenského 52, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice

Rozdeľovník pre Ministerstvo životného prostredia SR:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10281

Doručuje sa
Obec Čerhov, Dlhá 100, 076 81  Čerhov, Slovenská republika
Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25, 076 82  Malá Tŕňa, Slovenská republika
Obec Veľká Tŕňa, Hlavná 122/3, 076 82  Veľká Tŕňa, Slovenská republika
Obec Luhyňa, Hlavná 40, 076 14  Luhyňa, Slovenská republika
Okresný úrad Trebišov, Trebišov , 075 01  Trebišov, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, Komenského 0/52, 041 26  Košice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01  Trebišov, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01  Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka , 075 01  Trebišov, Slovenská
republika
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57  Košice, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy,
Bukureštská 4, 811 04  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava, Slovenská republika


