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Vec
,,Program hospodárskeho a sociálneho rozlloja Košického samosprávneho kraja na roky
2016 - 2022*- zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a náwhu strategického
dokumentu

Obstarávateť Košiclcý samosprávny kraj, Námestie Maratónu micnr t,..g42 66 Košice
predloŽil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podla § 9 ods. 5
zákona č. 2412006 Z. z. oposudzovaní vplyvov na životné prostredie aozmerne adoplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") dňa t6.05.2016 správu
o hodnotení strategického dokumentu anávrh strategického dokumentu ,,Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022,
ktoré Vám v zmysle § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Vzmysle § 10 ods. 4 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
ako pdsluŠný orgán určuje dotknuté obce/mestá, v ktorych z dóvodu vel'kého poětu dotknutých
obcí bude možné nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumenfu a náwhu
strategického dokumentu. Ostatným dotknutým obciam okresný úrad doručí netechnické zltra.utie
poskytnutých informácií.

Žiadame Vás, aby ste podťa § 11 ods. I zákona, ako dotknutá obec, informovali
do 3 pracovných dní od doručenia tejto sprár,y o hodnotení strategického dokumenfu a náwhu
strategického dokumentu otom verejnosť spósobom vmieste obvyklým azároveň jej oznámIli,
kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumenfu a návrhu strategického
dokumentu nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na vlastrré náklady zhotoviť kópie.
Správa o hodnotení strategického dokumentu a náwh strategického dokumentu, resp. netechnické
zhrnutie poskytnutých informácií musia byť verejnosti pdstupné najmenej po dobu 2t dí1l od ich
doručenia.
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Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu
strategického dokumentu podťa § 12 ods. 7 zákona prosíme doručiť najneskór do 21 dní od ich
doručenia, resp. doručenia tohto listu na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01 Košice
email: !§L

Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je
možné nahliadnuť v nasledovných mestách na týchto adresách:

o Mesto Košice, Tr. SNP 48lA,040 11 Košice
o Mesto Medzev, Štóska 6,044 25 Medzev
o Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2,045 52 Moldava nad Bodvou
c Mesto Gelnica, Banícke námestie 4,056 01 Gelnica
o Mesto Michalovce, Nám. osloboditeťov 30, 071 01 Michalovce
o Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
o Mesto Vel'ké Kapušany, L. N. Tolstého 1, 079 01Veťké Kapušany
o Mesto Rožňava, Šafárikova 29,048 01 Rožňava
o Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšin
c Mesto Sobrance, Štefánikova23,073 Otr Sobrance
o Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7 ,052 0l Spišská Nová Ves
o Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
c Mesto Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42Krompachy
o Mesto Trebišov, u.R. Štefánika8621204,()75 01 Trebišov
c Miesto Čierna nad Tisou, Nám. pionierov 1 ,0]643 Čie.na nad Tisou
c Mesto Král'ovský Chlmec, L. Kossutha99,a7] 01 Kráťovský Chlmec
o Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/2],078 01 Sečovee

Správa o hodnotení strategického dokumenfu a návrh strategického dokumentu ,,Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprálrreho kraja na roky 2016 - 2022u
sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ía adrese

l

vedúci oddelenia

Rozdelolrúk:
Mesta a obce Košického kraja



Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-
2022 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na obdobie 7 rokov, ktorý na základe
poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateťov, podnikateíov, záujmových skupín
a d'alších subjektov v Košickom kraji stanovuje strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom
na napÍňanie vízie d'alšieho smerovania Košického regiónu.

Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň jednotlivých kapitol je spracovaná
v zmysle § 9 Zákona NR SR č.539/2OO8 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ako aj z Metodických
pokynov pre vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,

vydaných Ministerstvom uýstavby a regionálneho rozvoja SR,

Víziou Košického samosprávneho kraja je vzájomná spolupráca jednotlivých aktérov
z akademickej, podnikatelskej a verejnej obce s cieíom mobilizácie sociálneho kapitálu obyvateíov
Košického kraja pri hťadaní riešení aktuálnych problémov v oblasti regionálneho rozvoja. Základné
poslanie (misia) Košického samosprávneho kraja spočíva v intenzívnej podpore tvorby nových
pracovných miest a iniciatív vedúcich k rastu miezd cestou budovania regionálnej identity v Košickom
kraji.

Na naplnenia vízie a misie Košického samosprávneho kraja boli stanovené a vybrané
strategické ciele popísané v troch základných oblastiach rozvoja: hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej.

Strategické ciele v hospodárskej oblasti:

. strategický cieí č.1, posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu
práce

Špecifický ciel č.1,1 Tvorba nových pracovných miest v lT sektore

Špecifický cieí č.1.2 Tvorba nových pracovných miest v oblasti znalostnej ekonomiky

Špecifický ciel'č,1.3 Tvorba nových pracovných miest v oblasti kreatívneho priemyslu

Špecifický cieIč.1.4 Tvorba nových pracovných miest v oblasti logistického priemyslu

Špecifický cieť č.1.5 Tvorba nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu
. strategický cieíč.2 posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka

Špecifický cieí 2,t, Tvorba nových pracovných miest podporou vzniku miestnych
distribučných a spracovateíských sietí

o strategický cieI č.3 posilňovanie regionálnej identity hťadaním alternatív k trhu práce
pre pracovnú silu, ktorá bola z trhu práce vytlačená

Špecifický ciet 3.1 Podpora rozvoja komunitného spósobu života

Strategické cieIe v sociálnej oblasti:
o strategický cieí č. 4 posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej

spoločnosti
Špecifický cieíč.4.1 podpora rozvoja spoločenskej zodpovednosti podnikania

Špecifický cieť č. 4,2 podpora zvyšovania občianskej participácie podporou združovania
obyvateťov a vzniku záujmových skupín

o strateBický cieí č. 5 posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja sociálnych íudských
práv

Špecifický ciel' č, 5,1 skvalitňova nie poskytovania sociálnych služieb

Špecifický ciel'č. 5,2 zlepšenie zdravotného stavu obyvateístva



Špecifický cieť č. 5.3 skvalitnenie systému vzdelávania
Špecifický cieíč. 5.4 riadená migrácia

o strateBický cieí č.6 posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja dobrovol'níctva
Špecifický cieíč. 6.1 podpora vzniku a činnosti Regionálneho centra dobrovoíníctva
Špecifický cieí č. 6.2 podpora budovania infraštruktúry dobrovoťníctva

o strategický ciel č.7 posilňovanie regionálnej identity rozvojom kultúrneho dedičstva
Špecifický ciel č.7,I zachovanie kultúrneho dedičstva

Strategické ciele v environmentálnej oblasti:
o strate8ický cieí č. 8 posilňovanie regionálnej identity cestou ochrany prírodného dedičstva

a zvyšovania kvality života obyvateíov
Špecifický cieíč. 8.1 budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry

Špecifický cieíč. 8.2 zlepšenie kvality povrchových a podzemných vód

Špecifický cieť č. 8.3 zvýšenie kvality ovzdušia, vrátane využívania obnoviteťných zdrojov
energie
Špecifický cieťč. 8.4 zvýšenie objemu materiálového zhodnocovania odpadov
Špecifický cieíč, 8.5 uchovanie, ochrana a zveladbvanie prírodného dedičstva


