OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
SPOLOČNÝ PROGRAM ROZVOJA OBCÍ MIKROREGIÓNU SPIŠSKÝ HRAD PODBRANISKO
pre obdobie 2015 - 2022
podľa prílohy č. 2 zákona EIA
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
2. Identifikačné číslo
3. Adresa sídla
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné
kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
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
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
2. Charakter
3. Hlavné ciele

4. Obsah (osnova)

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a
geografický rozmer strategického dokumentu
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a
schvaľovania
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Spišský hrad – Podbranisko, z.z.p.o.
37885154
Mariánske nám. č. 37, 053 04 Spišské Podhradie
Ondrej Hovančík, Dúbrava 95, 053 05 Beharovce,
mobil: 0903 642 460, e-mail:
ondrej.hovancik@spisnet.sk
Mgr. Lukáš Mucha, Komenského 28, 053 04 Spišské
Podhradie, mobil: 0915 127 046, e-mail:
msu.region@spisskepodhradie.sk
Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu Spišský
hrad - Podbranisko
Strategický dokument obcí mikroregiónu Spišský hrad
- Podbranisko.
-podpora ekonomickej aktivity malého a stredného
podnikania z domácich zdrojov s dôrazom na
znižovanie nezamestnanosti a podpora
marginalizovaných skupín obyvateľstva.
-dobudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry.
-znižovanie zaťaženosti životného prostredia.
1. Úvod
2. Analytická časť
2.1. História územia
2.2. Prírodné pomery a ochrana prírody
2.3. Ľudské zdroje – demografia
2.4. Sociálna infraštruktúra územia
2.5. Technická infraštruktúra územia
2.6. Ekonomické zdroje
2.7. SWOT analýza
2.8. Problémová analýza
3. Strategická časť
3.1. Strategická vízia Mikroregión
3.2. Strategické ciele pre rozvoj Mikroregión
4. Programová časť
4.1. Definovanie konkrétnych cieľov a projektových
zámerov jednotlivých obcí
5. Realizačná časť
5.1. Akčný plán
6. Finančná časť
6.1. Indikatívny finančný plán
7. Záver
8. Prílohy
Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu sa rieši
v jednom variante spolu.
Od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015
Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu je
v súlade s územnými plánmi dotknutých obcí. Taktiež
je v súlade so strategickými dokumentmi na krajskej
a štátnej úrovni.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
strategického dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy

Zastupiteľstva obcí.
Uznesenie zastupiteľstva obce.

Projektové zámery obcí zaberú pozemky na výstavbu
chodníkov, parkov, multifunkčných a detských ihrísk,
parkovísk a prípravu pozemkov pre IBV. Väčšina
projektových zámerov (cestná infraštruktúra) má
rekonštrukčný charakter. Projektová zámery obcí sú na
stranách 66 – 88.
2. Údaje o výstupoch
V obciach, v ktorých je plánovaná individuálna bytová
výstavba sa zvýši produkcia komunálneho odpadu,
energetické zaťaženie a s rastúcim počtom
obyvateľstva sa celkovo zvýši zaťaženie životného
prostredia.
Projektová zámery obcí sú na stranách 66 – 88.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné -zastavanosť územia, hlučnosť
prostredie
-zvýšené znečistenie ovzdušia
-zvýšená produkcia odpadov (tvorba čiernych skládok
odpadu)
-atraktívne prostredie
-regulované vodne toky
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Nepredpokladáme negatívne vplyvy na zdravotný stav
obyvateľstva.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované
Na všetkých chránených územiach v regióne a území
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, Natura 2000 nie sú plánované žiadne projektové
európska sústava chránených území (Natura 2000),
zámery (projektová zámery obcí sú na stranách 66 –
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené
88).
vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického -problém s vysporiadaním vlastníctva pozemkov
materiálu
-nedostatok finančných prostriedkov
-zmena priorít obcí
-zmena vedenia obce
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne
Nepredpokladáme negatívne vplyvy na životné
hranice
prostredie susedných krajín.
IV. Dotknuté subjekty
Obyvatelia obcí mikroregiónu Spišský hrad –
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej
Podbranisko.
združení
2. Zoznam dotknutých subjektov
Obce: Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Buglovce,
Dúbrava, Granč – Petrovce, Harakovce, Jablonov,
Korytné, Lúčka, Ordzovany, Poľanovce, Pongrácovce,
Studenec.
Zoznam dotknutých orgánov štátnej správy
a samosprávy, zoznam ostatných okolitých obcí,
prípadne podnikateľských a hospodárskych subjektov,
ak ich záujmy budú pravdepodobne dotknuté.
3. Dotknuté susedné štáty
Obce mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko sa
nenachádzajú v pohraničnej oblasti.
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres
Mapová časť je na stranách 120-130
širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a
pôsobnosti strategického dokumentu)
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického
www.statistics.sk
dokumentu
www.census2011.statistics.sk/
Spišské Podhradie, 24.9.2015
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom
oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Mgr. Lukáš Mucha,
Organizačný manažér mikroregiónu Spišský hrad Podbranisko

