OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v rozsahu prílohy č. 2 k zákonu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Čerhov na roky 2023 - 2027

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI
1. Názov
Obec Čerhov
2. Identifikačné číslo
00331422
3. Adresa sídla
Obecný úrad Čerhov, Čerhov č. 100, 076 81 Čerhov
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
Ing. Jaroslav Bajužik, Obecný úrad Čerhov, Čerhov č. 100, 076 81 Čerhov
mail: obec2@cerhov.sk, telefón: 056/67 93 222
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie
Ing. Jaroslav Bajužik, Obecný úrad Čerhov, Čerhov č. 100, 076 81 Čerhov
mail: obec2@cerhov.sk, telefón: 056/67 93 222

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
1. Názov
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023 - 2027
2. Charakter
Strednodobý strategický dokument
spracovaný na
základe
zberu
a sumarizácie
štatistických a iných relevantných a verifikovaných údajov stanovuje optimálny návrh rozvojových
priorít, opatrení a aktivít za účasti partnerov v území, so zreteľom na endogénne a exogénne
zdroje, príležitostí rozvoja a potreby obce a regiónu v období rokov 2023 - 2027. Dokument je
spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona 309/2014 Z. z.
3. Hlavné ciele
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.
4. Obsah (osnova)
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 pozostáva minimálne z nasledujúcich kapitol a oblastí:
Analytická časť:
- analýza vnútorného prostredia
- identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
- analýza vplyvu vonkajšieho prostredia
- 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
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu

Vzhľadom na charakter dokumentu, ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovania bol
dokument spracovaný v jednom variante.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Harmonogram spracovania PHRSR
Rok 2022
Termín (mesiac)
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Finalizácia, schvaľovanie

V.

VI.

VII.

VIII.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023 - 2027
rešpektuje platné strategické dokumenty spracované na rôznych úrovniach. Ide najmä
o nasledovné dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratégia Európa 2030
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)
Národný rozvojový plán
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2016 - 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čerhov 2016 - 2023
Územný plán obce Čerhov
Rozpočet obce

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie)
Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Čerhov o schválení Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023 - 2027.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia
1. 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

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.
2. Údaje o výstupoch
Výstupom je implementácia environmentálne prijateľných
dokumente a prioritne podporujúcich využívanie endogénnych
dosiahnutie zdravého sociálno-ekonomického prostredia, zvýšenie
zvýšenie atraktivity obce pre jej obyvateľov, podnikateľov,
a návštevníkov.

postupov
definovaných v
zdrojov, zameraných na
kvality života obyvateľov,
potenciálnych investorov

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

S 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
budú
podliehať
samostatnému
posudzovaniu
v
zmysle
zákona
24/2006

Z. z. v platnom znení.
4. 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.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000),
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a
pod.] vrátane návrhu na ich zmiernenie

Katastrom obce Čerhov neprechádza chránené územie.
Kataster obce Čerhov nespadá do sústavy chránených území NATURA 2000.
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.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

V súvislosti s realizáciou plánovaných aktivít sa na základe dôsledného posudzovania
zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a následnou
realizáciou navrhnutých opatrení nepredpokladajú významné riziká vo vzťahu k životnému
prostrediu.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátu
Vzhľadom na charakter dokumentu nie
prostredie presahujúcich štátne hranice.

je

predpoklad

vplyvov

na

životné

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení
Dotknutou verejnosťou sú všetci občania obce a subjekty, združenia a iniciatívy
občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich na území obce.
2. Zoznam dotknutých subjektov a orgánov
•

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Košice
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika
1161/184, 075 01 Trebišov
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52,
040 01 Košice
Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01
Trebišov
Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R.
Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Obvodný banský úrad Košice, Timonova 762, 040 01 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,
Jilemnického 3370, 075 01 Trebišov
Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01
Trebišov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G.
Masaryka 13, 075 01 Trebišov
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 2333/1, 040
01 Košice
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice

•

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy,
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

•
•
•

MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice
Susediace obce: Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa a Luhyňa

•

3. Dotknuté susedné štáty
Nepredpokladá sa vplyv na susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje
Oznámenie je k dispozícii aj v elektronickej podobe (na CD nosiči) pre zverejnenie
na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a webovej stránke obce:
www.cerhov.sk
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
Nie je.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického materiálu
•
•

Stratégia Európa 2030
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

•
•
•
•
•
•

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)
Národný rozvojový plán
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2016 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čerhov 2016 - 2023
Územný plán obce Čerhov
Rozpočet obce

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Obec Čerhov, 09.11.2022

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Jaroslav Bajužik, Obecný úrad Čerhov, Čerhov č. 100, 076 81 Čerhov
mail: obec2@cerhov.sk, telefón: 056/67 93 222
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného
zástupcuobstarávateľa, pečiatka

Ing. Jaroslav Bajužik
starosta obce Čerhov

