Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
OU-ZA-OSZP2-2018/024593-44/Gr
vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI
1. Názov
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek odpadového hospodárstva
2. Identifikačné číslo
00 151 866
3. Adresa sídla
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Oprávnený zástupca obstarávateľa
Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru
Telefón č.: 041/733 5670
E-mail: pavel.kropitz@minv.sk
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
1. Názov
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020
2. Charakter
Nový strategický dokument.
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 je programový
dokument, ktorý sa vypracúva pre územný región Žilinského kraja v súlade s hierarchiou a
cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového
hospodárstva tejto územnej oblasti, ciele a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie
environmentálne prijateľného nakladania s odpadmi, ako aj hodnotenie, ako bude program
podporovať plnenie týchto cieľov a opatrení.

3. Hlavné ciele
Hlavným cieľom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva
Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“ (ďalej len „POH Žilinského kraja na roky 2016 –
2020“ alebo „strategický dokument“) je minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku
a nakladania s odpadmi na životné prostredie a zdravie obyvateľov.
V novom programovom období bude potrebné zásadnejšie presadzovanie
a dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva aby sa dosiahlo zvýšenie recyklácie
odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov
z demolácií v súlade s požiadavkami smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES
z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (rámcová smernica o odpadoch).
4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu
„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ je
programový dokument strategického významu, ktorý sa vypracúva v súlade s hierarchiou a
cieľmi odpadového hospodárstva, ktorý obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového
hospodárstva v Žilinskom kraji, vyhodnotenie plnenia cieľov a opatrení plnenia cieľov
a opatrení „Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“ (ďalej
len „POH Žilinského kraja 2011 – 2015“), ciele a opatrenia v oblasti odpadového
hospodárstva na obdobie 2016 – 2020 na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy
odpadov na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj
hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov. „POH Žilinského kraja
2016 – 2020“ nadväzuje na strategický dokument „Program odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020“ (ďalej len „POH SR 2016 - 2020“), ktorý bol
schválený vládou Slovenskej republiky 14. 10. 2015.

POH Žilinského kraja 2016 - 2020 pozostáva z textovej časti a príloh.
Textová časť obsahuje tieto základné kapitoly:
1.
2.
3.
4.
5.

Základné údaje
Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva v regióne
Vyhodnotenie plnenia cieľov a opatrení z POH Žilinského kraja 2011 - 2015
Záväzná časť
Smerná časť

Prílohy
Jednotlivé kapitoly „POH Žilinského kraja 2016 - 2020“ obsahujú:
Kapitola č. 1
Názov a sídlo orgánu, ktorý „POH Žilinského kraja“ vydal, rozlohu a charakteristiku územia
na ktorý má tento strategický dokument dosah; štruktúru hospodárstva v území, ktoré je
v dosahu strategického dokumentu so zreteľom na vznik odpadov; obdobie pre ktoré sa „POH
Žilinského kraja 2016 - 2020“ vydáva.
Kapitola č. 2
Analýzu vzniku odpadov v Žilinskom kraji v rokoch 2011 – 2014 podľa jednotlivých druhov
(komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“), papier a lepenka, sklo,
plasty, železné a neželezné kovy, obaly, stavebný odpad, pneumatiky, batérie a akumulátory,
odpady s obsahom polychlórovaných bifenylov (ďalej len „PCB“), odpadové oleje;
cezhraničný pohyb odpadov, rozmiestnenie zariadení na nakladanie s odpadmi (zariadenia na
spracovanie odpadov vrátane úložísk dočasného uskladnenia ortuti na území kraja, skládky
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odpadov, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov na území kraja,
zariadenia na zneškodňovanie použitých PCB a dekontaminácia území).
Kapitola č. 3
Výsledok vyhodnotenia plnenia cieľov a opatrení „POH Žilinského kraja 2011 – 2015“.
Kapitola č. 4
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov (komunálny odpad,
BRO, papier a lepenka, sklo, plasty, železné a neželezné kovy, obaly, stavebný odpad,
pneumatiky, batérie a akumulátory, odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované
PCB, odpadové oleje; predpokladaný vznik jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom
roku programu a v cieľovom roku programu na území kraja; opatrenia na dosiahnutie
stanovených cieľov; predpokladaný podiel zhodnotenia a zneškodnenia jednotlivých prúdov
odpadov vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia
v cieľovom roku programu; cieľové smerovanie nakladania s PCB a zariadeniami
obsahujúcimi PCB; nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory
preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
Táto časť strategického dokumentu je záväzná najmä pre rozhodovaciu činnosť orgánov
štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva v programovom období 2016 - 2020.
Kapitola č. 5
Potrebu budovania nových zariadení na spracovanie odpadov v kraji, zvyšovanie kapacity
existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v kraji; zariadenia na spracovanie a recykláciu
odpadov; zariadenia na zneškodňovanie odpadov; návrhy na vybudovanie zariadení na
nakladanie s odpadom regionálneho významu; charakteristiku existujúcich systémov zberu
odpadov v kraji a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov v kraji;
vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení; rozsah finančnej náročnosti programu.
Prílohy
Príloha č. 1 - Zoznam zariadení na spracovanie odpadov (okrem skládok odpadov,
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov)
Príloha č. 2 – Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v rokoch 2011 – 2015
Príloha č. 3 – Zoznam zámerov na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Na medzinárodnej úrovni
 Udržateľná Európa pre lepší svet: Stratégia EU pre udržateľný rozvoj, Brusel, 15. 5. 2001,
COM(2001)264 final.
 Siedmy environmentálny akčný program „Dobrý život v rámci možností našej planéty“
(SEAP).
 „Zdravie 2020“ – európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre
zdravie a prosperitu.
 Životné prostredie Európy: Stav a perspektíva 2015.

Na národnej úrovni
 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.
 Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja v znení zmien a doplnkov.
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2014 až
2020.
 Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 — 2021.
 Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020.
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III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA
1. Vecný a časový harmonogram prípravy, posudzovania a schvaľovania
Príprava strategického dokumentu
Príprava strategického dokumentu sa vykonáva podľa § 8 a § 9 ods. 4 a ods. 5 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) a prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“).
Obstarávateľom POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 je podľa § 107 písm. a)
zákona č. 79/2015 Z. z. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek
odpadového hospodárstva (ďalej len „obstarávateľ“).
Príprava POH Žilinského kraja pozostáva z týchto krokov:
1. Vypracovanie návrhu strategického dokumentu – 11/2017
2. Predloženie oznámenia o strategickom dokumente na posúdenie vplyvov na životné
prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. – 11/2016
2. Dopracovanie návrhu strategického dokumentu so zohľadnením výsledkov posudzovania
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.). – 10/2018
3. Schválenie strategického dokumentu Okresným úradom Žilina (§ 9 ods. 4 zákona č.
79/2015 Z. z.) – 11/2018
Posudzovanie strategického dokumentu
POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 podlieha posudzovaniu podľa druhej časti
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 č. 24/2006 Z. z.“)
Príslušným orgánom pre posudzovanie POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek
posudzovania vplyvov (ďalej len príslušný orgán“).
Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Vypracovanie a pripomienkovanie oznámenia o strategickom dokumente (§ 5, príloha č. 2
zákona č. 24/2006 Z. z.). – 11-12/2016.
2. Určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu (§ 8 zákona č. 24/2006 Z. z.) –
12/2016.
3. Vypracovanie a pripomienkovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu
strategického dokumentu (§ 9 – 12 zákona č. 24/2006 Z. z.) – 06/2018.
4. Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu (§ 11 zákona
č. 24/2006 Z. z.) – 07/2018.
5. Vypracovanie odborného posudku (§ 13 zákona č. 24/2006 Z. z.) – 09/2018.
6. Vypracovanie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu (§ 14 zákona
č. 24/2006 Z. z.) – 10/2018.
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2. Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu
Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina
3. Druh prijatia, rozhodnutia
Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu Žilina.
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „správa o hodnotení“)
vypracovala spoločnosť ENVEX, s. r. o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava, zastúpená Ing.
Mariánom Bachňákom, konateľom spoločnosti.
Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná podľa § 9 a prílohy č.
4 k zákonu č. 24/2006 Z. z. a podľa rozsahu hodnotenia určeného podľa § 8 zákona č.
24/2006 Z. z.
Obstarávateľ, predložil správu o hodnotení podľa § 9 ods. 5 zákona spolu s návrhom
strategického dokumentu príslušnému orgánu v písomnom vyhotovení a na elektronickom
nosiči dát (CD).
Správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu zverejnil príslušný orgán podľa
§ 10 ods. 2 zákona na webovom sídle MŽP SR na webovej stránke
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-naroky-2016-2020. Informáciu o zverejnení správy o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu a mieste a čase predkladania stanovísk doručil príslušný orgán listom č. OU-ZAOSZP-2018/024593-03/Gr z 07. 06. 2018 podľa § 10 ods. 3 zákona schvaľujúcemu orgánu
(Okresný úrad Žilina), dotknutým orgánom (Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia
ochrany prírody biodiverzity a krajiny; Ministerstvo životného prostredia SR, odbor
odpadového hospodárstva; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR; Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Prešovský samosprávny kraj;
Banskobystrický samosprávny kraj; okresné úrady Žilinského kraja).
Príslušný orgán informoval verejnosť o možnosti konzultácií k strategickému
dokumentu prostredníctvom webovej stránky MŽP SR.
Oznámenie o vypracovaní a zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu
príslušný orgán zároveň zaslal listom č. OU-ZA-OSZP2-2018/024593-03/Gr z 07. 06. 2018
všetkým obciam a mestám Žilinského kraja. Oznámenie obsahovalo odkaz na webovú stránku
na ktorej sú správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu zverejnené, adresu a lehotu
na predkladanie stanovísk a informáciu o konaní verejného prerokovania správy o hodnotení
a návrhu strategického dokumentu.
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
Príslušný orgán určil listom č. OÚ-ZA-OSZP2-2018/024593-36/Gr z 19. 07. 2018,
podľa § 13 ods. 4 zákona, za spracovateľa odborného posudku spoločnosť ENPRO Consult,
s.r.o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava, zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb na
posudzovanie vplyvov na životné prostredie ako právnická osoba pod číslom 66/2013 – PO OEP.
Odborný posudok bol vypracovaný podľa § 13 ods. 8 zákona a jeho súčasťou je
i návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu vypracovaný podľa §
14 a prílohy č. 6 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

-5-

Podkladom pre vypracovanie odborného posudku boli: rozsah hodnotenia
strategického dokumentu, správa o hodnotení strategického dokumentu, návrh strategického
dokumentu, záznam z verejného prerokovania, stanoviska k správe o hodnotení, časť
korešpondencie medzi príslušným orgánom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania.
Spracovateľ odborného posudku na základe odborného posúdenia konštatuje, že
všetky kroky procesu posudzovania strategického dokumentu do času vypracovania
odborného posudku podľa § 13 zákona boli vykonané podľa zákona.
Z hľadiska vyhodnotenia úplnosti správy o hodnotení spracovateľ odborného posudku
uvádza, že správa o hodnotení z hľadiska štruktúry zodpovedá požiadavkám, prílohy č. 4
k zákonu č. 24/2006 Z. z., a napriek niektorým nedostatkom nepodstatného charakteru
poskytuje spolu s posudzovaným návrhom strategického dokumentu dostatok informácii pre
identifikáciu predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.
V závere odborného posudku spracovateľka uvádza, že výsledky procesu
posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona
preukázali v dostatočnej miere, že návrh strategického dokumentu je v v súlade s platnými
všeobecne záväznými predpismi, normami a kritériami trvalej udržateľnosti a humánnoenvironmentálnej únosnosti.
Na základe výsledkov odborného posúdenie spracovateľ odborného posudku navrhuje
príslušnému orgánu odporučiť schválenie strategického dokumentu „POH Žilinského kraja
2016 - 2020“ v posudzovanom variante a rozsahu s podmienkou zohľadnenia opatrení pri
jeho dopracovaní a uplatňovaní podľa kapitoly VI./3 návrhu záverečného stanoviska, ktoré
tvorí súčasť odborného posudku.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
K správe o hodnotení boli podľa § 12 zákona č. 24/2006 Z. z. predložené príslušnému
orgánu tieto písomné stanoviska subjektov procesu posudzovania k správe o hodnotení:
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (list č.
7742/2018-6.3 a 41521/2018 z 31. 07. 2018)
uvádzajú nasledujúce stanovisko:
Na území Žilinského kraja sa nachádzajú viaceré chránené územia (územia národného
významu veľkoplošné aj maloplošné, územia európskej sústavy chránených území Natura
2000). V ktorých platia všetky stupne územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.).
Hodnotením vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia sa správa o hodnotení venuje
len vo všeobecnej rovine.
V rozsahu hodnotenia bola stanovená z hľadiska ochrany prírody špecifická požiadavka:
„posúdiť vplyv novonavrhovaných stavieb odpadového hospodárstva na jestvujúce
a navrhované chránené územia“.
Požiadavka bola vypracovaná len vo všeobecnej rovine a v správe o hodnotení absentuje
identifikácia vplyvov konkrétnych zámerov a aktivít na chránené územia európskeho
i národného významu. Medzi nadväzujúce nedostatky patrí absencia opatrení na zmiernenie
vplyvov strategického dokumentu na chránené územia. V správe taktiež nie sú spomenuté
negatívne vplyvy súvisiace s výstavbou a prevádzkou objektov odpadového hospodárstva
(kontaminácia povrchových a podzemných vôd, synantropizácia šeliem a pod.).
Vzhľadom na vyššie uvedené, v zmysle § 9 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., požadujeme do
správy o hodnotení doplniť:
 vplyvy jednotlivých zámerov a aktivít na chránené územia;
 návrhy opatrení na zmiernenie vplyvov na chránené územia.
-6-

Vyjadrenie
Posudzovaný strategický dokument je programový dokument regionálneho charakteru, ktorého
predmetom je stanovenie cieľov v oblasti odpadového hospodárstva a opatrení na splnenie
stanovených cieľov. V prílohe č. 3 tohto dokumentu je uvedený len zoznam stavieb, zariadení
a činnosti, ktoré sa predpokladajú realizovať v programovom období, bez ich bližšej lokalizácie
a technických a technologických parametrov. Vplyvy strategického dokumentu na chránené územia,
ktoré sú uvedené v správe o hodnotení, boli posúdené primerane etape posudzovania – posudzovanie
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA). Požadované „vplyvy jednotlivých
zámerov a aktivít na chránené územia“ ktoré budú spĺňať prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona
č. 24/2006 Z. z. budú posúdené podľa tretej časti tohto zákona – posudzovanie vplyvov navrhovaných
činnosti (EIA). Podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. posudzovanie vplyvov na životné
prostredie bude vykonané i pre činnosti neuvedené v prílohe č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z, ktoré podľa
odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny pravdepodobne môžu mať
samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území.
Z posúdenia vplyvov na životné prostredie vyplynú i prípadne opatrenia na zmiernenie vplyvov.

Z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny pre konkrétne zámery a aktivity požadujeme za
potrebné:
 limitovať lokalizácie činnosti, vylučujúcim kritériom sú územia sústavy Natura 2000,
osobitne chránené časti prírody a krajiny a aktualizované prvky ÚSES na regionálnej
úrovni;
Vyjadrenie
Takáto požiadavka nemôže byť uvedená paušálne, bez akejkoľvek bližšej špecifikácie charakteru,
rozsahu a dosahu navrhovanej činnosti. Možnosť alebo nemožnosť lokalizácie konkrétnej navrhovanej
činnosti vo vzťahu k územiam sústavy chránených území Natura 2000 a ostatných chránených území
a prvkov ochrany prírody vyplynie až z posúdenia jej vplyvov na životné prostredie podľa tretej časti
zákona č. 24/2006 Z. z.

 rešpektovať výstupy a návrhy schválených ale aj pripravovaných dokumentov ochrany
prírody a krajiny (napr. program starostlivosti o chránené územia);
Vyjadrenie
Akceptuje sa. Povinnosťou každého navrhovateľa je rešpektovať všetky záväzne dokumenty, ktoré sú
v dosahu vplyvov navrhovanej činnosti.

 rešpektovať výstupy dokumentov usmerňujúcich a limitujúcich rozvoj územia (územné
plány a pod.).
Vyjadrenie
Povolené podľa osobitných predpisov môžu byť len tie činnosti, ktoré sú v súlade s územným plánom
príslušnej dotknutej obce.

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu
nenahrádza posudzovanie vplyvov konkrétnych navrhovaných činnosti. Pri hodnotení
jednotlivých investičných zámerov vyplývajúcich zo strategického dokumentu bude
nevyhnutné zabezpečiť dôsledné posúdenie ich vplyvov podľa príslušnej legislatívy, v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z., resp. podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.
Pri príprave jednotlivých projektov, ktoré môžu mať vplyv na chránené územia a záujmy
ochrany prírody, sekcia odporúča konzultovať problematiku ochrany prírody so ŠOP SR,
s územne príslušnými organizačnými útvarmi.
Vyjadrenie
Posúdeniu vplyvov na životné prostredie podľa tretej časti zákona (EIA) budú podliehať navrhované
činnosti, ktoré budú dosahovať prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. alebo
navrhované činnosti, neuvedené v prílohe č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z., ktoré podľa odborného
stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny pravdepodobne môžu mať samostatne alebo v
kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území (§ 18 ods. 1 písm.
g) zákona č. 24/2006 Z. z.).
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva (list č.
14363/2018 z 02. 07. 2018)
k predloženému strategickému dokumentu majú tieto pripomienky:
1. Na str. 32 v kapitole 2.1.3. Biologicky rozložiteľný odpad je ako prvá odrážka uvedený
papier a lepenka (vrátane obalov z papiera a lepenky). Žiadame túto odrážku odstrániť,
nakoľko nejde o biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Papier a lepenka sú výrobky
a nie sú biologickej povahy.
2. Na str. 34 v kapitole 2. 1. 4 Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady je prvý odsek
diskutabilný. Nerozumieme odkiaľ pochádza spomenuté delenie odpadu. „Biologicky
rozložiteľné priemyselné odpady“ nie sú bližšie opísané. Žiadame doplniť klasifikáciu,
o aké odpady v tejto kapitole ide.
3. Na strane 36 – v kapitole 2.1.5 Papier a lepenka je papier a lepenka uvedený ako
samostatný druh odpadu. Nie je jasné, prečo bol papier a lepenka zaradený aj medzi BRO
v kapitole 2.1.3. Opätovne žiadame odstrániť papier a lepenku z kapitoly 2.1.3.
4. Na str. 47 žiadame opraviť názov kapitoly 2.1.10 Stavebné odpady a stavebné odpady
z recyklácie na 2.1.10 Stavebné odpady a stavebné odpady z demolácie. Zdôvodnenie:
Pravdepodobne ide o preklep, nakoľko v ďalšom texte sa spomínajú odpady z demolácie.
Z recyklácie stavebné odpady nevznikajú.
5. Na str.889 – 99 v kapitole Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov,
komunálne odpady, biologicky rozložiteľné komunálne odpady a biologicky rozložiteľné
priemyselné odpady žiadame pri piatej a šiestej odrážke (na str. 99 sú to prvé dve odrážky
 „podporovať financovanie projektov na modernizáciu existujúcich kompostárni a
bioplynových staníc o hygienické jednotky umožňujúce spracovanie biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov,
 podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc,
ktoré budú bioplyn vyrábať v prevažnej miere z kuchynských a reštauračných
komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov“ zvážiť podporu takýchto zariadení,
nakoľko nie je legislatívou doriešené využívanie digestátu z bioplynových staníc , ktoré
budú spracovávať odpad z reštaurácii a kuchýň.
6. Na str. 99 v časti 4 Záväzná časť POH Žilinského kraja časti 4.3. Opatrenia na dosiahnutie
cieľov odpadového hospodárstva sa pre Papier uvádza: Zefektívniť triedený zber
komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 27 000 ton
vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov. Navrhujeme uviesť (obdobne aj
pre Sklo a Plasty), za aké obdobie.
Vyjadrenie
Akceptuje sa. Pripomienky budú zohľadnené pri vypracovaní konečného znenia strategického
dokumentu.

Ministerstvo dopravy a výstavby
20190/2018/OSR/50837 z 27. 06. 2018)
neuplatňujú žiadne pripomienky.

SR,

odbor

stratégie

a

rozvoja

(list

č.

Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina (list č. CPZA-ON-2018/007286-002
zo 06.07. 2018)
nemajú žiadne pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.
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Prešovský samosprávny kraj (list č. 05332/2018/DUPaZP-2 z 02. 07. 2018)
berie na vedomie správu o hodnotení strategického dokumentu a nemajú pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Úrad verejného zdravotníctva SR (list č. OHŽP – 4831/18 z 29. 06. 2018)
vydáva nasledujúce záväzné stanovisko:
Po preštudovaní dokumentu a čiastkových stanovísk dotknutých regionálnych úradov
verejného zdravotníctva so sídlom v Žilinskom kraji nemáme k predloženej správe
o hodnotení z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia vecné pripomienky.
Konštatujeme, že požiadavky uplatnené v záväznom stanovisku k Oznámeniu o strategickom
dokumente týkajúce sa rešpektovania ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich
vykonávacích predpisov v samotnom strategickom dokumente boli v predloženej Správe
o hodnotení akceptované. Konkrétne investičné zámery budú z pohľadu ochrany verejného
zdravia riešené v rámci posudzovacej činnosti v územnom, resp. zlúčenom územnom
a stavebnom konaní.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
(list č.07057/2018/ODDUPZP-224079/2018 z 27. 06. 2017)
predložil nasledujúce vyjadrenie: Navrhovaný strategický dokument a plánované činnosti
v území nie sú v rozpore s ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho zmenami a doplnkami.
Vzhľadom k tomu, že konkrétne aktivity budú podliehať ako strategické dokumenty
posudzovaniu podľa zákona, k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu
„POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ nemáme pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-TN-OSZP2-2018/019691/002 JAN
z 12. 06. 2018)
po preštudovaní správy o hodnotení konštatujú, že k správe o hodnotení tohto strategického
dokumentu nemajú žiadne pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii (list č. OU-ZAOCDPK-2018/025720/2/BIL z 13. 06. 2018)
berú oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského
kraja pre roky 2016 – 2020“ na vedomie bez pripomienok, pričom kvituje, že okrem
všeobecných podmienok stanovil rozsah hodnotenia aj špecifické požiadavky, medzi
ktorými je o. i. požiadavka z hľadiska sledovania záujmov a ochrany ciest I. II. II. triedy
umiestňovať skládky a prevádzky mimo ochranné pásma týchto ciest, aby neprišlo
k obostavaniu pozemnej komunikácie, čo je v rozpore s ustanovením § 11 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (aj keď má len odporúčací charakter).
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-ZA-OSZP-2018/025394 z 11. 06.
2018) k predloženému strategickému dokumentu nemajú pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.
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Obec Makov (list č.S329//R722/2018 z 08. 06. 2018)
potvrdzuje, že vyvesila na úradnej tabuli a zverejnila v obecnom infokanáli a na obecnej
webovej stránke www.makov.sk 07. 06. 2018 oznámenie o tom, že adrese
www.enviroportal.sk je zverejnený strategický dokument „POH Žilinského kraja na roky
2016 – 2020“ , kde môže verejnosť do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy a na
vlastné náklady zhotoviť kópie a informácie o mieste a čase predkladania stanovísk. Zároveň
oznamuje, že obec Makov nemá námietky voči strategickému dokumentu „POH Žilinského
kraja na roky 2016 – 2020“.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Horný Vadičov (list č. OÚ-430/2018-001z 11. 06. 2018)
oznamuje, že verejnosť obce o oznámení o vypracovaní správy o hodnotení strategického
dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ ako aj o podmienkach uvedených
v predmetnom liste informovali prostredníctvom obecného rozhlasu 11. 06. 2018 a správa
a návrh strategického dokumentu je zverejnená od 11. 06. 2018 na úradnej tabuli obce na
mieste prístupnom pre verejnosť po dobu 21 dní..
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Nededza (list č. 219-003/2018 z 14. 06. 2018)
v zastúpení starostom obce PhDr. Petrom Vajdom potvrdzuje, že zverejnila v mieste
spôsobom obvyklým t.j. na webovej stránke obce Oznámenie o vypracovaní správy
o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“. Údaje
boli zverejnené 30. 01. 2018 a zvesené 15. 02. 2018.
Obec zároveň vydáva súhlasné písomné stanovisko vo veci „POH Žilinského kraja na roky
2016 – 2020“.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Zborov nad Bystricou (list č. 860/ 498/2018 z 15. 06. 2018)
vydáva súhlasné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského
kraja na roky 2016 – 2020“.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Mesto Tvrdošín (list č. 414/2018 z 19. 06. 2018)
oznamuje, verejnosť bola o informovaná o oznámení o o vypracovaní správy o hodnotení
strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ na úradnej tabuli
mesta. Mesto Tvrdošín k správe o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja
na roky 2016 – 2020“ nemá žiadne pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Kotešová (list č. 860/ 498/2018 z 15. 06. 2018)
zastúpená starostom obce PhDr. Mgr. Petrom Mozolíkom oznamuje, že k správe o hodnotení
strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ nemá výhrady ani
pripomienky. Verejná vyhláška k uvedenému dokumentu bola zverejnená od 07. 06. 2018 do
22. 06. 2018 na úradnej tabuli obce.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Mesto Žilina (list č. 414/2018 z 19. 06. 2018)
súhlasí s predloženým oznámením bez pripomienok a nepožaduje ďalšie posudzovanie
strategického dokumentu v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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Svoj súhlas dokladá odôvodnením v ktorom okrem iného uvádza, že v lehote určenej
príslušným orgánom (11. 06. 2018 ), bola verejnosť o správe o hodnotení strategického
dokumentu informovaná vyvesením oznamu na úradnú tabuľu mesta a správa o hodnotení
strategického dokumentu je zverejnená aj na webovom sídle MŽP SR na webovej stránke
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-krajana-roky-2016-2020. V lehote bola verejnosť o správe a hodnotení strategického dokumentu
informovaná vyvesením oznamu na úradnej tabuli mesta Žilina. Oznámenie o verejnom
prerokovaní bolo sprístupnené verejnosti od 11. 06. 2018 do 13. 07. 2018.
V závere odôvodnenia uvádza, že realizácia POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020 bude
mať prevažne pozitívne vplyvy životné prostredie vrátane zdravia. Žiadne významné
negatívne vplyvy sa nepredpokladajú.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Mesto Martin (list č. ŽP- 30921/18/ŽP-Ro z 20. 06. 2018)
zaujíma súhlasné stanovisko k predloženému strategickému dokumentu „POH Žilinského
kraja na roky 2016 – 2020“.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Liesek (list č. OcÚL474/2018 z 25. 06. 2018)
zastúpená starostom obce Ing. Martinom Dreveňákom oznamuje, že správa o hodnotení
strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ bola zverejnená na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 08. 06. 2018. Liesek nemá námietky k „POH
Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Sklabiňa (list č. z 28. 06. 2018)
oznamuje, že na základe oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení strategického
dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ k predmetným dokumentom nemá
žiadne pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Podhorie (list č.199/Cha/2018 z 28. 06. 2018)
v zastúpení starostom obce oznamuje, že občania boli na základe oznámenia o vypracovaní
správy o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“
informovaní o tomto dokumente cestou miestneho rozhlasu 08. 06. 2018 a oznám bol
zverejnený na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce v dobe od 08. 06. 2018 do 29. 06.
2018.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Konská (list č.OCUKON-S2018/00385 z 29. 06. 2018)
v zastúpení starostkou Ing. Jankou Stupňanovou oznamuje, že oznámenie o vypracovaní
správy o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“
zo dňa 07. 06. 2018 OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bolo podľa § 14 ods. 5 zákona č.
24/2006 Z. z. bolo sprístupnené verejnosti na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli
obce vyvesené na 07. 06. 2018 a zvesené 28. 06. 2018. Súčasne oznamuje, že obec Konská
neobdŕžala žiadne písomné stanovisko občanov k uvedenému dokumentu.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.
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Obec Maršová-Rašov (list č. T/240/2018 z 02. 07. 2018)
nemá námietky voči strategickému dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“.
Zároveň potvrdzujú, že oznámenie o strategickom dokumente bolo v čase od 11. 06. 2018 do
02. 07. 2018 zverejnené na úradných tabuliach obce a zároveň na internetovej stránke obce
www.marsova.rasov.sk. Počas tejto doby nebola obci doručená žiadna pripomienka zo strany
občanov.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Košťany nad Turcom (list č.2259/2018 z 02. 07. 2018)
oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente „POH Žilinského kraja na roky 2016 –
2020“ bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 11. 06. 2018 a zvesené 02. 07. 2018 .
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Novoť (list č.344/2018 z 02. 07. 2018)
informuje, že počas vyvesenia oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení neboli vznesené
žiadne pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Rabčice (list č.OcÚRe/396/2018 z 02. 07. 2018)
Zastúpená starostom obce Jozefom Slovikom, nemá pripomienky k „Programu odpadového
hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“. Potvrdzuje, že oznámenie o vypracovaní
správy o hodnotení strategického dokumentu a daný strategický dokument bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce v čase od 07. 06. 2018 do 29. 06. 2018.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Lisková (list č.1874/2018 z 02. 07. 2018)
v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Murínom oznamuje, že k správe o hodnotení
strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ nemá pripomienky ani
doplňujúce návrhy. Zároveň oznamuje, že oznámenie správy o strategickom dokumente bolo
od 08. 06 2018 do 29. 06. 2018 vrátane zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce Lisková.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Podtureň (list č. 530/2018 z 03. 07. 2018)
oznamuje, že po zverejnení predmetného dokumentu na úradnej tabuli obce, ktorý bol
verejnosti prístupný od 11. 06. 2018 do 03. 07. 2018 zo strany verejnosti neboli k uvedenému
dokumentu žiadne pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Kysucký Lieskovec (list č. 378/2018 zo 04. 07. 2018)
oznamuje, obec zverejnila Správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu na oficiálnej
web-stránke obce Kysucký Lieskovec a na obecnej tabuli obce spolu s oznámením kedy a kde
je možné do správy o hodnotení nahliadnuť. Uvedený dokument bol verejnosti prístupný po
dobu 21 dní. V dobe zverejnenia neboli na obec doručené žiadne stanoviska verejnosti. Obec
v zastúpení starostkou obce Mgr. Magdalénou Trubanovou oznamuje, že nemá k uvedenému
dokumentu pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.
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Obec Kolárovce (list č. 405/18 zo 04. 07. 2018)
oznamuje, že k „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce od 13. 06 2018 do 04. 07. 2018 nemá pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Likavka (list č. z 11. 06. 2018)
zaslal verejnú vyhlášku – Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického
dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“, ktorá
bola vyvesená v obci 11. 06. 2018 a zvesená 02. 07. 2018.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Mesto Liptovský Mikuláš (list č. MsÚ/ŽP2018/5676-03-MLO z 09. 07. 2018)
uvádza tieto pripomienky:
5.1.1 Zariadenia na spracovanie a recykláciu odpadov
 „V prípade kuchynských a reštauračných odpadov bude podpora zameraná na výstavbu
alebo modernizáciu bioplynových staníc zameraných na zhodnocovanie tohto druhu
odpadu.“ Prečo nie je aj „podpora financovania projektov na modernizáciu existujúcich
kompostárni a bioplynových staníc o hygienizačné jednotky umožňujúce spracovávanie
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov“, ako je to uvedené v kap.
4.2. Kúpou hygienizačnej jednotky existujúce kompostárne môžu rozšíriť činnosť
o zhodnocovanie kuchynského odpadu.
 „Sieť koncových recyklačných zariadení na zhodnocovanie odpadov z plastov v SR možno
hodnotiť ako predimenzovanú.“
Aj POH SR hodnotí „sieť recyklačných zariadení na zhodnocovanie odpadov z plastov
možno hodnotiť ako predimenzovanú“. Prax ukazuje niečo iné. V súčasnosti je dopyt po
PET obaloch. Pri ostatných typoch plastov (tvrdené plasty, plasty z automobilov) je problém
nájsť odberateľa. Podľa zoznamu zariadení v Žilinskom kraji sú len dve zariadenia na
spracovanie plastov R3 ostatné sú len zariadenia R12 a R13.
5.3 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov v kraji a posúdenie potreby
budovania nových systémov zberu odpadov v kraji
 komunálny odpad
„nedostatočný a nevyhovujúci je systém zberu kuchynského a reštauračného odpadu, ktorý
bude potrebné zlepšiť. Na jeho rozvoj bude popri rozvoji domáceho kompostovania
smerovaná podpora z operačného programu Kvalita životného prostredia a podľa možnosti
aj z Environmentálneho fondu.“
Domáce kompostovanie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009, nie je zariadením
na zhodnocovanie kuchynského a reštauračného odpadu.
V POH SR 5.4. Nedostatočný a nevyhovujúci systém zberu odpadov je pri zbere
kuchynského a reštauračného odpadu, čo bude potrebné zlepšiť prijatím viacerých opatrení
vo väzbe na ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1774/2002, ktoré stanovuje prísne požiadavky na zber a spracovanie
kuchynských odpadov.
Vyjadrenie
Požiadavky sa týkajú vypracovania strategického dokumentu a budú zohľadnené pri jeho
dopracovaní.
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Mesto Liptovský Mikuláš (e-mail z 04. 07. 2018)
zaslalo informáciu o zverejnení „POH Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“ v ktorej uvádza,
že oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu bolo zverejnené
spôsobom v mieste obvyklým, na mestskej internetovej stránke a na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš (verejne prístupnej) v čase od 08. 06. 2018 do 29. 06. 2018. Súčasťou
zverejnenia bola aj informácia o termíne a mieste verejného prerokovania.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Obec Klokočov (list č. OU 688/2018 z 10. 07. 2018)
k návrhu strategického dokumentu neeviduje žiadne pripomienky.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Mesto Čadca (list č. ŽP- 2635-2/2018-Dur z 11. 07. 2018)
nemá pripomienky k návrhu strategického dokumentu.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

Mesto Bytča (list č. 9287/2018 – VaŽP z 11. 07. 2018)
informujú že:
mesto Bytča v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. dňa 14, 06 2018 informovalo
verejnosť o doručenom oznámení spôsobom v mieste obvyklým, t.j. na úradnej tabuli a na
svojom webovom sídle www.bytca,sk/uradna tabula / a tiež oznámilo , kde a kedy je možno
do správy o hodnotení strategického dokumentu a strategického dokumentu nahliadnuť, robiť
z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Zároveň zverejnilo v akej
lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označilo miesto, kde sa môžu podávať
a oznámilo termín a miesto verejného prerokovania správy o hodnotení strategického
dokumentu. Oznámenie bolo zverejnené a vyvesené dňa 14. 06. 2018 a zvesené 06. 07. 2018.
Vyjadrenie
Berie sa na vedomie.

7. Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu sa
uskutočnilo 12. 07. 2018 na OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
Termín a miesto verejného prerokovania oznámil príslušný orgán listom zo 07. 06.
2018 dotknutým orgánom, obciam v Žilinskom kraji a obstarávateľovi. Informáciu o mieste
a čase verejného prerokovania príslušný orgán zverejnil, podľa § 11 ods. 5 zákona, na
webovom sídle MŽP SR na webovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/programodpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020 a tiež na webovej stránke OÚ
Žilina.
Verejného prerokovania sa zúčastnilo 13 osôb - zástupcovia OÚ Žilina (4), OÚ Dolný
Kubín (2), OÚ Ružomberok (1), MsÚ Žilina (2), MsÚ Bytča (1), mesta Čadca (1), obce
Lopušné Pažite (1), ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra (1).
Spracovateľ správy o hodnotení sa ospravedlnil a na verejnom prerokovaní sa
nezúčastnil.
Verejné prerokovanie otvorila Ing. Dagmar Grófová, zástupkyňa príslušného orgánu,
ktorá privítala zúčastnených, poskytla organizačné pokyny a vysvetlila ďalší priebeh
posudzovania.
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O strategickom dokumente a jeho vplyvoch na životné prostredie informovala Ing.
Martina Koňušíková, zástupkyňa obstarávateľa, ktorá stručne informovala o obsahu
a o priebehu vypracovania strategického dokumentu.
Nasledovala diskusia v ktorej vystúpili dvaja účastníci verejného prerokovania:
Ing. Toman (ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra)
Informoval sa o konkrétnom riešení dvoch skládok odpadov (skládka Považský Chlmec, za
ktorú je pokuta od EÚ a skládka Rajec – Šuja).
Ing. Koňušíková odpovedala, že v strategickom dokumente sa nerieši problematika
konkrétnych skládok do podrobnosti, ale smer a vývoj, tieto skládky patria pod režim IPKZ,
a preto bližšie informácie môže poskytnúť Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Ing. Klamánová (Mestský úrad v Žiline)
upozornila, že v dokumente chýba spaľovňa Mojšová Lúčka a triediaca linka v Hornom
Hričove.
Ing. Koňušíková
uviedla, že čo sa týka spaľovne Mojšová Lúčka bol to iba návrh spaľovne , prebiehal proces
posudzovania vplyvov na ŽP a pre petície občanov bol návrh vzatý späť. Triediaca linka
Horný Hričov je v strategickom dokumente uvedená.
Po zodpovedaní otázok Ing. Grófová poďakovala všetkým za účasť a verejné
prerokovanie bolo ukončené.
Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam, ktorý spolu s prezenčnou
listinou je súčasťou archivovanej dokumentácie z procesu posudzovania.
Na verejnom prerokovaní neboli prijaté žiadne osobitné závery.
IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie územia, ktoré je v jeho dosahu,
boli komplexne posúdené na základe predložených podkladových materiálov, konzultácii s
obstarávateľom a so zohľadnením stanovísk zainteresovaných subjektov k oznámeniu
o strategickom dokumente.
Predpokladané vplyvy „POH Žilinského kraja 2016 – 2020“ na životné prostredie boli
hodnotené z viacerých hľadísk: priame, nepriame, synergické/kumulatívne, pozitívne a
negatívne vplyvy. Z hľadiska časového horizontu boli posúdené predpokladané vplyvy
v etapách prípravy a implementácie strategického dokumentu. V tomto rozsahu boli
hodnotené vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie, socio-ekonomické prostredie, ovzdušie,
povrchovú a podzemnú vodu, pôdu, biotu, krajinu, chránené územia a využitie územia.
V priebehu posudzovania vplyvov „POH Žilinského kraja 2016 – 2020“ na životné
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. boli identifikované nasledujúce vplyvy:
Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie
Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu je minimalizácia negatívnych
vplyvov odpadového hospodárstva na životné prostredie a zdravie obyvateľov Žilinského
kraja. Z dôvodu naplnenia tohto cieľa možno predpokladať, že stanovené ciele a opatrenia na
ich realizáciu uvedené v strategickom dokumente prispejú k zníženiu negatívnych vplyvov
odpadového hospodárstva na zdravie obyvateľstva vo vyššej miere ako v predchádzajúcom
programovom období.
V dôsledku realizácie navrhovaných opatrení je reálny predpoklad, že dôjde k zlepšeniu
kvality všetkých zložiek životného prostredia (ovzdušie, povrchové a podzemné vody, pôda,
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horninové prostredie) čo následne pozitívne prispeje k zlepšeniu zdravia obyvateľstva v
regióne.
Prípadné negatívne vplyvy sa v nasledujúcom období očakávajú minimálne, resp. na nižšej
úrovni ako v období predchádzajúcom.
Nakoľko sú predpokladané negatívne vplyvy v dôsledku realizácie strategického dokumentu
na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie ľudí minimálne, možno hodnotiť i
zdravotne rizika vyvolané ich realizáciou ako málo významné.
V rámci návrhu „POH Žilinského kraja 2016 – 2020“ sa nestanovujú také ciele a opatrenia,
ktoré by predstavovali riziko ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré by mali
negatívne socioekonomické dopady alebo ktoré by narušovali kvalitu života obyvateľov.
Navrhované činnosti, ktoré vyplynú z posudzovaného strategického dokumentu naopak môžu
prispieť k zlepšeniu životného prostredia v regióne, pokiaľ budú realizované v súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vplyvy na zložky a faktory životného prostredia
Pozitívne vplyvy
V dôsledku plnenia stanovených cieľov strategického dokumentu a realizácie opatrení na ich
splnenie sa v oblasti jednotlivých zložiek životného prostredia predpokladajú najmä tieto
priame pozitívne vplyvy:
Vplyvy na horninové prostredie
K ochrane horninového prostredia v regióne proti znečisteniu prispeje najmä:
 zlepšenie systému zberu odpadových olejov čím sa zabráni únikom odpadových olejov do
horninového prostredia;
 zlepšenie systému zberu nebezpečných odpadov, čím sa zabráni znečisteniu horninového
prostredia nebezpečnými látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých batérií a
akumulátorov, starých vozidiel a pod.;
 zlepšenie systému nakladania so stavebnými odpadmi a demolačným materiálom,
materiálové zhodnotenie týchto odpadov použitím ako náhrada prírodných surovín
(kamenivo a pod.);
 recyklácia drahých kovov napr. z elektroodpadu čím sa ušetria nerastné suroviny - ložiská
rúd.
Vplyvy na pôdu
K zlepšeniu kvality pôdy a obmedzeniu trvalého záberu pôdy v regióne sa prispeje najmä:
 obmedzením zneškodňovania odpadov skládkovaním v dôsledku čoho sa obmedzí trvalý
záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov;
 zlepšením systému zberu odpadových olejov, ktorým sa zabráni únikom odpadových
olejov do pôdy, čím sa zabráni zníženiu jej kvality;
 zlepšením systému zberu nebezpečných odpadov sa zabráni znečisteniu pôdy
nebezpečnými látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých batérií a akumulátorov,
starých vozidiel a pod.;
 výrobou kompostu z biologicky rozložiteľných odpadov, jeho použitím na rekultiváciu
a hnojenie pôdy sa vylepšenia pôdne vlastnosti a zníži sa používanie umelých hnojív;
 vykonávanie informačných kampaní ktorými sa prispeje k zvýšeniu environmentálneho
povedomia občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania a spaľovania odpadov na
pôde;
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 rekonštrukciou existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s
využívaním najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, ktoré
obmedzia únik znečisťujúcich látok do pôdy a do ovzdušia, čím dochádza k zníženiu
kvality pôdy v dosahu týchto zariadení.
Vplyvy na ovzdušie
K zlepšeniu kvality ovzdušia v regióne sa prispeje najmä:
 znižovaním celkového množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky,
prostredníctvom uprednostnenia recyklácie odpadov, zlepšenia triedeného zberu odpadov,
energetického zhodnocovania (využite skládkového plynu a bioplynu) a materiálového
zhodnocovania (kompostovanie), sa zníži produkcia skládkových plynov, znížia sa emisie
prachu a riziká požiarov a ich následné vplyvy napr. na skleníkový efekt a globálne
otepľovanie;
 znižovaním osobitne množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky
a ich energetické a materiálové zhodnotenie sa podstatne zníži produkcia skládkových
plynov a ich vplyv na ovzdušie;
 budovaním bioplynových staníc sa zabezpečí využívanie energetické využitie bioplynu
z odpadov a zároveň sa zníži jeho voľný únik do ovzdušia;
 rekonštrukciou existujúcich zariadení na nakladanie s odpadmi (zhodnocovanie
i zneškodňovanie) s použitím najlepšie dostupných techník a najlepších environmentálnych
postupov, sa obmedzí únik znečisťujúcich látok z týchto zariadení do ovzdušia;
 vykonávaním informačných kampaní sa prispeje k zvýšeniu environmentálneho
povedomia občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania a domáceho spaľovania
odpadov na ovzdušie.
Vplyvy na vodné pomery
K zlepšenie kvality povrchových i podzemných vôd v regióne sa prispeje najmä:
 zlepšením systému zberu odpadových olejov, čím sa zabráni únikom odpadových olejov
do povrchových a podzemných vôd;
 zlepšením systému zberu nebezpečných odpadov, čím sa zabráni znečisteniu povrchových
vôd a podzemných vôd nebezpečnými látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých
batérií a akumulátorov, starých vozidiel a pod.;
 znižovaním množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky sa zníži
tvorba priesakových kvapalín a následne ich nežiaduce vplyvy na kvalitu povrchových
a podzemných vôd;
 znižovania celkového množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky sa zníži
tvorba priesakových kvapalín a následne sa obmedzia nežiaduce vplyvy na znečistenie
povrchových a podzemných vôd;
 vykonávaním informačných kampaní, ktorými sa prispeje k zvýšeniu environmentálneho
povedomia občanov o možnom závažnom negatívnom vplyve nelegálneho skládkovania
odpadov vo voľnom území a najmä pri vodných tokoch, na kvalitu povrchových a
podzemných vôd;
 rekonštrukcia existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s
využívaním najlepšie dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov,
v dôsledku ktorých sa obmedzí na čo najnižšiu mieru únik znečisťujúcich látok do
podzemných a povrchových vôd.
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Sekundárne pozitívne vplyvy strategického dokumentu

Vplyvy na faunu a flóru a ich biotopy
 zlepšenie kvality ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia a
pôdy v dôsledku realizácie opatrení na splnenie stanovených cieľov strategického
dokumentu prispeje k dobrému stavu flóry, fauny a ich biotopov.
Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
 zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia a
pôdy, priaznivého stavu fauny a flóry v dôsledku realizácie opatrení navrhnutých v
strategickom dokumente sa dosiahne zlepšenie stavu chránených území.
Vplyvy na zdravie obyvateľov
 zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy
v dôsledku realizácie opatrení navrhnutých v strategickom dokumente sa prispeje k
zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.
Šetrenie nerastných surovín a energetických zdrojov
K šetreniu nerastných surovín a energetických zdrojov prispeje:
 budovanie bioplynových staníc a využitie bioplynu z odpadov na energetické účely;
 zlepšenie systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom čím sa umožní
využívať priemyselný a stavebný odpad ako náhradu prírodných surovín (kamenivo a
pod.);
 recyklácia drahých kovov napr. z elektroodpadu, čím sa šetria ložiská rúd;
 recyklácia použitých batérií a akumulátorov, čím sa šetria ložiská rúd (Pb, Ni, Cd);
 materiálové a energetické zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík;
 materiálové a energetické zhodnocovanie odpadových olejov.
Znižovanie rizika priesaku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemnej vody
K znižovaniu rizika priesaku znečisťujúcich látok do pôdy a vody sa prispeje najmä:
 znižovaním podielu skládkovania odpadov.
Negatívne vplyvy
Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu je minimalizácia negatívnych
vplyvov vzniku a nakladania s odpadmi v Žilinskom kraji na zdravie ľudí a všetky zložky
životného prostredia. Pri dosahovaní tohto cieľa prostredníctvom realizácie navrhovaných
opatrení sa neočakávajú významné negatívne vplyvy strategického dokumentu na životné
prostredie .
Riadeným a organizovaným nakladaním s odpadmi (zneškodňovanie, zhodnocovanie) sa
docieli zníženie rizika znečistenia životného prostredia.
Negatívne vplyvy, možno predpokladať najmä pri budovaní zariadení na spaľovanie odpadov,
resp. na energetické zhodnocovanie priemyselných alebo komunálnych odpadov, ktoré budú
evidované ako stredné alebo veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a pri rozširovaní
existujúcich skládok. Tieto vplyvy bude možné odstrániť alebo zmierniť účinnými
opatreniami a použitím najlepšie dostupnej techniky.
Priame negatívne vplyvy
 Vplyvy na ovzdušie (produkcia emisií) možno predpokladať pri výstavbe zariadení na
energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov, zneškodňovanie odpadov spaľovaním,
splyňovaním, skládkovaním.
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 Zábery pôdy a predpokladané zásahy do horninového prostredia pri rozširovaní
existujúcich skládok odpadov.
 Negatívne vplyvy na vody možno predpokladať v súvislosti s neriadeným, živelným
nakladaním s odpadmi (divoké skládky v krajine a pozdĺž vodných tokov, znečisťovanie
vodných tokov odpadmi) v dôsledku čoho dochádza k znečisťovaniu povrchových
a podzemných vôd.
Sekundárne negatívne vplyvy
 Málo významné vplyvy na zdravie obyvateľov, na kvalitu ostatných zložiek a faktorov
životného prostredia a na chránené územia.
Zariadenia na nakladanie s odpadmi, ktoré budú spĺňať podmienky podľa ustanovenia § 18
zákona č. 24/2006 Z. z. a prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. budú
podliehať zisťovaciemu konaniu alebo posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa
tretej časti tohto zákona. Vzhľadom na zoznam navrhovaných činnosti a prahové hodnoty
podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. bude väčšia časť nových stavieb zameraných na
nakladanie s odpadom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 návrhu strategického dokumentu
,podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Podľa záväznej i smernej časti strategického dokumentu sa predpokladá vybudovať na území
Žilinského kraja aj také zariadenia, ktoré môžu byť definované ako veľké alebo stredné zdroje
znečisťovania ovzdušia. Tieto zariadenia podliehajú integrovanému povoleniu a kontrole
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Emisné
limity pre tieto zariadenia sú považované za najprísnejšie zo všetkých zdrojov znečisťovania
ovzdušia. Dodržiavaním požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré je možné dosiahnuť iba zavádzaním najlepšie dostupnej techniky
minimalizujú vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení bude realizovaná len v prípade
splnenia odporúčaní a pripomienok vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a na základe podmienok stanovených v povolení
zariadení podľa osobitných predpisov.
Kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu
„POH Žilinského kraja 2016 – 2020“ obsahuje ciele a opatrenia realizáciou ktorých možno
očakávať prevažne pozitívne vplyvy a ich kumulácia a synergia v rámci riešenia odpadového
hospodárstva vo všetkých odvetviach hospodárstva a jeho spolupôsobení na jednotlivé zložky
životného prostredia a zdravie obyvateľstva.
V dôsledku realizácie POH Žilinského kraja 2016 – 2020 možno predpokladať
spolupôsobenie tohto strategického dokumentu na:
 znížení celkového negatívneho vplyvu odpadového hospodárstva na životné prostredie vo
všetkých odvetviach v regióne;
 znížení celkovej produkcie odpadov a produkcia odpadov/jedného obyvateľa v regióne;
 bezpečnejšie nakladanie s odpadmi vo všetkých odvetviach v regióne;
 vyššom podiele recyklácie a energetického zhodnocovania odpadov;
 obmedzení zneškodňovania odpadov skládkovaním;
 riešení možnosti opätovného využitia či účinnejšej recyklácie existujúcich výrobkov;
 štrukturálnych zmenách výroby, technológii, modelov spotreby a životného štýlu tak, aby
sa znížil celkový vplyv výroby a spotreby na životné prostredie.
Závažné negatívne kumulatívne vplyvy na životné prostredie v dôsledku realizácie
strategického dokumentu sa nepredpokladajú.
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Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
V návrhu strategického dokumentu sa riešia otázky a problémy regionálneho charakteru a
dosahovanie cieľov stanovených pre oblasť Žilinského kraja v národných i medzinárodných
právnych predpisoch. S podmienkou dodržania požiadaviek a podmienok vyplývajúcich
z týchto predpisov sa vplyvy strategického dokumentu presahujúce štátne hranice
nepredpokladajú, realizáciou navrhovaných opatrení sa čiastočne prispeje aj k riešeniu
globálnych problémov v oblasti odpadového hospodárstva.
Predkladaný strategický dokument sa vo vzťahu k okolitým štátom (Česká republika, Poľsko)
dotýka problematiky cezhraničnej prepravy odpadov, ale iba v rámci platnej európskej
legislatívy, predovšetkým nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o
preprave odpadu, ktoré platí jednotne na území celej EÚ, teda aj v okolitých štátoch.
V prípade, že niektoré navrhované činnosti z oblasti odpadového hospodárstva, ktoré sa budú
navrhovať na umiestnenie v bezprostrednej blízkosti hraníc a ktoré môžu mať vplyv na
susediacu krajinu (predovšetkým spaľovacie zariadenia), budú posudzované podľa štvrtej časti
zákona č. 24/2006 Z. z. – Posudzovanie presahujúcich štátne hranice.
Iné vplyvy
Iné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie ako tie, ktoré sú uvedené
v predchádzajúcich kapitolách sa na území, ktoré je v dosahu posudzovaného strategického
dokumentu, nepredpokladajú.
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
(NATURA 2000)
Na území Žilinského samosprávneho kraja sa nachádza, prípadne zasahuje 7
chránených vtáčích území (Horná Orava, Malá Fatra, Nízke Tatry, Strážovské vrchy, Tatry,
Veľká Fatra, Chočské vrchy) a 96 navrhovaných území európskeho významu.
Nepredpokladá sa, že navrhované objekty a zariadenia odpadového hospodárstva
uvedené v prílohe č. 3 strategického dokumentu budú umiestňované v chránených územiach.
Ak by bolo nevyhnuté, budú takéto zariadenia posúdené z hľadiska vplyvu na životné
prostredie podľa tretej časti zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) a na základe výsledkov posúdenia
budú na realizáciu odporúčané len tie u ktorých sa preukáže, že nebudú mať závažný
negatívny vplyv na predmet ochrany týchto chránených území.
Realizácia stanovených cieľov strategického dokumentu a opatrení na ich plnenie
môže naopak významne prispieť k celkovému zlepšeniu životného prostredia v dotknutom
regióne vrátane území Natura 2000.
Rovnaké pravidla a podmienky platia čo sa týka vplyvu strategického dokumentu na
chránené územia národnej sústavy chránených území (národný park, chránená krajinná
oblasť, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná
pamiatka, chránený areál) a vodohospodársky chránené územia, ktoré sa nachádzajú v dosahu
vplyvov strategického dokumentu.
Na základe výsledkov posudzovania vplyvov strategického dokumentu „POH Žilinského
kraja 2016 – 2020“ na životné prostredie podľa druhej časti zákona č. 24/2006 Z. z. (SEA) možno
konštatovať, že sa nepredpokladajú závažné negatívny vplyvy tohto dokumentu na súvislú
európsku sústavu chránených území Natura 200 ani na ostatné územia chránené podľa osobitných
predpisov.
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VI. ZÁVERY
1.

Výsledok procesu posudzovania

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie vykonaného podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., pri ktorom sa zvážil
geografický rozmer strategického dokumentu, stav využitia územia a únosnosť prírodného
prostredia, význam predpokladaných vplyvov návrhu strategického dokumentu na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva z hľadiska rozsahu, trvania a kumulácie a spolupôsobenia
vplyvov s vplyvmi ostatných súvisiacich strategických dokumentov, úroveň spracovania
návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení, po zohľadnení opodstatnených
stanovísk dotknutých subjektov, výsledkov verejného prerokovania, záverov odborného
posudku a za súčasného stavu poznania
sa

odporúča

schválenie strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského
kraja na roky 2016 - 2020“ za podmienky dodržania odporúčaní uvedených v časti VI. 3.
tohto záverečného stanoviska s tým, že neurčitosti, ktoré sa vyskytli v procese posudzovania
vplyvov na životné prostredie, je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch rozpracovania
strategického dokumentu a následnej prípravy a realizácie konkrétnych činnosti podľa
osobitných predpisov.
Ak jednotlivé činnosti vyplývajúce z tohto strategického dokumentu, ktoré sa budú
umiestňovať na území v jeho dosahu, budú spĺňať prahové hodnoty na posudzovanie vplyvov
na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., bude vykonané ich posúdenie z hľadiska
vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona, pred ich povolením podľa osobitných
predpisov.
2.

Odporúčaný variant

Na základe výsledkov hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné
prostredie a odborného posudku sa na schválenie odporúča variant riešenia uvedený
v návrhu strategického dokumentu, v správe o hodnotení a v kapitole II/4 tohto záverečného
stanoviska a ktorý bol predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
3.

Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu

Odporúčania na dopracovanie návrhu strategického dokumentu
Návrh strategického dokumentu je vypracovaný z environmentálneho hľadiska na
prijateľnej úrovni a preto sa jeho zásadné prepracovanie alebo úprava z hľadiska výsledkov
posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. nenavrhuje a nepožaduje.
Pri dopracovaní posudzovaného strategického dokumentu
 v záväznej časti programu je potrebné zdôrazniť, že nové činnosti, súvisiace s realizáciou
strategického dokumentu, ktoré budú spĺňať požiadavky ustanovení § 18 zákona č.
24/2006 Z. z. a prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je potrebné posúdiť z hľadiska vplyvu na životné prostredie
podľa tohto zákona a v prípade potreby prijať účinné opatrenia;
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 zvážiť, vzhľadom na termín schvaľovania strategického dokumentu doplnenie informácii
najmä z oblasti odpadového hospodárstva i za celé predchádzajúce obdobie tzn. za roky
2011 – 2015 a nie len za roky 2010 – 2014, Chýbajúce informácie za r. 2015 môžu
ovplyvniť i ciele a opatrenia navrhované na nové programové obdobie rokov 2016 – 2020;
 na území Žilinského kraja nie sú k dispozícii
 žiadne kapacity pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov skládkovaním. Či je tento
stav environmentálne prijateľný (najmä vzhľadom na princíp blízkosti) je potrebné
jednoznačne zdokumentovať v POH;
 pri dopracovaní strategického dokumentu zohľadniť požiadavky zo stanovísk predložených
k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu.
Opatrenia na zmiernenie predpokladaných negatívnych vplyvov „POH Žilinského kraja na
roky 2016 – 20120“ na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z jeho
následnej implementácie.
Na základe výsledkov procesu posudzovania, pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov,
výsledkov verejného prerokovania strategického dokumentu, odborného posudku a na základe
správy o hodnotení sa odporúča v konaniach o povolení konkrétnych činnosti zohľadniť
nasledujúce odporúčané opatrenia:
 Pri rozpracovaní „POH Žilinského kraja 2016 – 2020“ na nižšiu úroveň dôsledne
zhodnotiť prírodný potenciál dotknutého územia a na jeho základe prijať účinné opatrenia
na trvalo udržateľný rozvoj obcí.
 Strategické dokumenty vyplývajúce z rozpracovania „POH Žilinského kraja 2016 -2020“
na nižšiu úroveň podrobiť strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA) podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Zabezpečiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa tretej časti zákona č.
24/2006 Z. z. (EIA) na úrovni konkrétnych projektov tak, aby bola zabezpečená
optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálnych technológií,
časovej a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj vyváženosť
environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných projektov.
 Pri rozhodovaní o výbere projektov dôsledne sledovať aspekt trvalej udržateľnosti
a vyváženosť krátkodobých a dlhodobých vplyvov a zároveň vyváženosť lokálnych,
regionálnych a celonárodných prínosov projektu.
 Pri výbere projektov uplatniť kritériá rešpektujúce chránené územia (vrátane území Natura
2000 a chránené druhy fauny, flóry a ich biotopy podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako i územia chránené podľa zákona č.
364//2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov).
 Nové zariadenia, alebo rozširovanie existujúcich zariadení z oblasti odpadového
hospodárstva umiestňovať len v súlade s ÚPN VÚC Žilinského kraja a ÚPN dotknutých
obcí.
 Pri plánovaní umiestnenia nových zariadení zohľadniť okrem iného i princípy
sebestačnosti a blízkosti, aby sa obmedzilo prevážanie najmä nebezpečných odpadov na
veľké vzdialenosti.
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 Pri výbere projektov osobitnú pozornosť venovať hodnoteniu ich vplyvov na zdravie a
kvalitu života dotknutého obyvateľstva.
 Pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely z dôvodu umiestnenia
objektov odpadového hospodárstva postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy... v znení neskorších
predpisov.
4.

Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 ods. 2 a ods. 3 a prílohy č. 6
zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente, stanovísk k oznámeniu, určeného
rozsahu hodnotenia, informácií obsiahnutých v návrhu strategického dokumentu, správe
o hodnotení, po zohľadnení stanovísk
dotknutých subjektov, záverov z verejného
prerokovania, odborného posudku vypracovaného podľa § 13 zákona a ďalších dostupných
informácii.
K správe o hodnotení bolo príslušnému orgánu doručených 35 písomných stanovísk
dotknutých subjektov. Žiadny z dotknutých subjektov nebol proti prijatiu/schváleniu
strategického dokumentu. Prevažný počet predložených stanovísk (32 stanovísk) boli bez
pripomienok a požiadaviek. Zohľadnenie požiadaviek uvedených v zostávajúcich 3
stanoviskách (MŽP SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny; MPRV SR, sekcia
poľnohospodárstva; mesto Liptovský Mikuláš) sú vyhodnotené v pri jednotlivých
požiadavkách vyplývajúcich zo stanovísk v kapitole III/6 tohto záverečného stanoviska.
Pri odporúčaní schválenia strategického dokumentu sa brali do úvahy predpokladané
environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy, ako aj predpokladané vplyvy na všetky
zložky a faktory životného prostredia a na zdravie obyvateľstva.
Z výsledkov procesu posudzovania vplyvov návrhu strategického dokumentu na
životné prostredie vyplynulo, že návrh strategického dokumentu predložený na posudzovania
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. je z hľadiska vplyvu na životné prostredie prijateľný.
Opodstatnené pripomienky a požiadavky z procesu posudzovania boli zapracované do
odporúčaní na dopracovanie, návrhu strategického dokumentu a do návrhu opatrení pre etapu
ich následnej realizácie.
5.

Návrh monitoringu

Podľa § 16 zákona je obstarávateľ povinný zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie
vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie.
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
spočíva:




v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
vyhodnocovaní jeho účinnosti,
zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o
hodnotení so skutočným stavom.

Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné
prostredie posudzovaného podľa zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení je
povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie,
prípadne prepracovanie strategického dokumentu.
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6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch
do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického
dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení
strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu
schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a
informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.
Vzhľadom na charakter a hlavný cieľ strategického dokumentu boli úvahy o
environmentálnych aspektoch začlenené už pri vypracovaní jeho návrhu. Zárukou toho je
skutočnosť, že obstarávateľom a zároveň spracovateľom návrhu posudzovaného strategického
dokumentu je orgán štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia.
V rámci pripomienkovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
bolo príslušnému orgánu doručených celkom 35 písomných stanovísk orgánov verejnej
správy, stanoviska dotknutej verejnosti k správe o hodnotení neboli doručené. Zohľadnenie
požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk subjektov procesu posudzovania sú uvedené pri
každom stanovisku v kapitole III/6 tohto záverečného stanoviska.
Záverečné stanovisko obsahuje v bode IV/3 Odporúčania na prepracovanie,
dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu v ktorých boli zohľadnené výsledky
posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sú popísané v správe o hodnotení
a opodstatnené požiadavky vyplývajúce zo stanovísk k správe o hodnotení.
Návrh strategického dokumentu bol vypracovaný a posudzovaný v jednom variante
riešenia.
Požiadavka vyhlásenia uvedeného v názve tohto bodu je v etape posudzovania
vplyvov na životné prostredie predčasná a nie je možné ju doslovne splniť, nakoľko
strategický dokument bude do konečného návrhu dopracovaný na základe výsledkov procesu
posudzovania podľa zákona až po vydaní záverečného stanoviska.
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov.
Podľa § 6a ods. 1 zákona dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických
dokumentov pred ich schválením.
V čase posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa
zákona nikto z verejnosti neprejavil záujem o prípravu strategického dokumentu a rovnako
nebol zaznamenaný nikto, kto by mohol mať o jeho prípravu záujem.

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Ing. Dagmar Grófová
v súčinnosti s
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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 25, 826 45 Bratislava
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
Hlavný hygienik SR
Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka
Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru
Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie

2. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
Žilina, 01. 10. 2018
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