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„Zaslanie vstupnej správy pre aktualizáciu strategického dokumentu PH RSR Mestskej funkčncj oblasti MichaIo‘
ce 2022 -- 2030 a Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčncj oblasti Michalovce“ — stanovisko

Navrhovatel‘, mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie c)sloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. IČO: 00 325 490.
požiadal Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostreclie. štátnu správu na úseku posudzovania
vplyvov na životné prostredie, žiadosCou doručenou dňa 26.04.2022 o posúdenie oznámenia o strategickom doku
mente -— ..Zasianie vstupnej správy pre aktualizáciu strateeického dokumentu PI-IRSR Mestskej funkčnej oblasti
Michalovce 2022 — 2030 a Integrovaná územná stratégia Mestskcj funkčnej oblasti Michalovce“ podľa 5 zákona
Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné ptostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších novici.

Na základe predloženej žiadosti o posúdenie oznámenia o strategickom dokumente — „Zaslanie vstupncj správy pre

aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 2022 — 2030 a Integrovaná
územtjá stratégia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“ štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné
prostrcdic konštatuje, že v zmysle 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 (zákon o správnom konaní) preclložené podanie
sa posudzuje podFa jeho obsahu.

Zároveň konštatuje. že v zmysie 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie otis. I
prcdmetoin posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblast po1‘—
nohospodárstva, lesníctva, rybárstva. priemyslu energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodár—
stva. telekomunikácií. cestovného ruchu. územného pláioitiia alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a
životného prostredia. ako aj strategický dokument spolutinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne
významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností

uvedených v prílohe č.8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú vvužívanie malých území na miestnej úrovni.

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad konštatuje. že predložený strategický dokument ..Zaslanie vstupnej sprá
vy pre aktualizáciu strategického dokumentu PIIRSR Mestskcj funkčnej oblasti Michalovce 2022— 2030 a integ
rovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce“ nesplňa podmienku uvedcnú v 4. ods. I zákona
ElA vzhFadom na skutočnosť, že činnosti navrhované v stratcgickom dokumente nevytvárajú rámec na schválenie
niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe Č. 8.
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Nový spoločný Program hospodárskcho rozvoje a sociálncho rozvoje pokrýva všctky samosprávy UMR MFO Mi
chalovcc a sůčasnc obsahuje lntcgrovanŮ Ůzemnů stratégiu v rámci vytvorcncj Mcsakcj funkčnej oblasti v sůladc s
plamou Metodikou. Do Mcstskcj funkčnej oblasti petri mesto Michalovce a obce Vinné, Tmava pil Laborci, Zbudza,
Petrovce nad Laborcom, Suché, Pozdišovcc, Krásnovce, Lastomlr, Zalužicc, Čcčchov, Zcmpllnska Široká.
Hlavně cide:
Pro programové obdobic 2021 —2027 sa stanovilo pAt‘ osobitných cicľov politiky sůdržnosti EU:
I. Intcligentncjšia Európa
2. Ekologickcjšia. nlzkouhllková Európa
3. Prcpojcnejšia Európa
4. Sociálncjšia Európa
5. Európa bližšic k občanom.
Mestská ňinkčná oblast‘ Michalovce (ďalej Ion“ MFO Ml“), rešpcktujŮc ticto cide, si vytýčila za hlavný ciď rozvoj
inteligenmého a sociálneho prostrcdia mcstskoj tbnkčnej oblasti v sŮladc klimatickými zmcnami, v rámci ktorého
boli definované 3 priority:
I. Zdravá a k prlmde šetrná mestská funkčná oblast‘
2. Mcstská Ůmkčná oblasf s dostupnými a kvalimými službami pro všctkých
3. EfektÍvne a inteligentnc spravovaná mcshká Rmkčná oblasť
Každá priorita obsahuje strategické cide, špecitické cide, ktoré majŮ pomčct‘ k splncniu stanoveného hlavného
cicFa UMR MFO ML

Z dóvodov vyššic uvedeného, je možné konštatovať, že predložený strategický dokument „Zsslanic vsmpncj správy
pro akwalizáeiu strategického dokumentu PHRSR Meshkcj funkčnej oblasti Michalovce 2022 —2030 a Integrovaná
ůzemná swatégia Mcstskej funkčnej oblasti Michalovce“ ncpodlicha posudwvaniu vplyvov na životné prostrodic
strategických dokumentov.

Ing. Marián ZolovčÍk
vedůci odboru

Infomiauvna pomiámka - tento dokument bol vytvoroný clektmnicky
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Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úraclnétjo dokumcntu bol vyhotovený poclľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
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Odosieiatet:

03 919 063

Okresný úrad Michalovce
Námestie Slobody 1
07101 Michalovce
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