PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NITRIANSKÉHO KRAJA
NA ROKY 2016 – 2020

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
z posúdenia strategického dokumentu
číslo OU-NR-OSZP2-2018/001261 zo dňa 7. februára 2018
vydané Okresným úradom Nitra, 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
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
2. Identifikačné číslo
00 151 866
3. Adresa sídla
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa
Oprávnený zástupca obstarávateľa: Ing. Jana Látečková, vedúca odboru
Kontaktná osoba obstarávateľa: Ing. Anna Baňárová, odbor starostlivosti o živ. prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel: 037/ 6549 290; 0918 520 066
email: anna.banarova@minv.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020
2. Charakter
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020 (ďalej len "POH
NR") je programový dokument strategického významu v oblasti odpadového hospodárstva
s vplyvom na životné prostredie, ktorý sa vypracúva pre územnú oblasť Nitrianskeho kraja
v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva, ktorý obsahuje analýzu súčasného
stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať
do roku 2020 na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie,
zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať
plnenie týchto cieľov. Nadväzuje na strategický dokument POH SR, ktorý bol schválený Vládou
Slovenskej republiky. V záväznej časti POH NR sú stanovené ciele pre odpadové hospodárstvo
Nitrianskeho kraja do roku 2020 a sú definované opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov
a zodpovednosť za ich realizáciu.
3. Hlavné ciele
Hlavným cieľom POH NR je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania
s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania zdrojov.
Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnutné zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie
záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov,
predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov z demolácií v súlade
s požiadavkami rámcovej smernice o odpade. V odpadovom hospodárstve bude potrebné naďalej
uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú
zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, okrem všeobecne zavedeného princípu
„znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva bude potrebné
uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších
environmentálnych postupov (BEP).
Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR ako Nitrianskeho kraja zostáva
pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania
skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.
Ciele a opatrenia záväznej časti POH NR sú v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podľa § 6 ods.1 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a článku 4
Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení
určitých smerníc (rámcová smernica o odpade) zamerané na:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
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4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Posudzovaný POH NR je rozdelený do 5 hlavných kapitol a tabuľkovej časti k POH NR.
Je vypracovaný a členený v súlade s prílohou č. 2 k vyhláške NR SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. POH NR sa skladá
z nasledovných častí:
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3 Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4 Rozloha územia
1.5 Ekologická charakteristika územia
1.6 Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Vznik odpadov a nakladanie s nimi v rokoch 2011 – 2014
2.1.1 Celkový vznik odpadov v Nitrianskom kraji v rokoch 2011 – 2014
2.1.2 Komunálne odpady
2.1.3 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
2.1.4 Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
2.1.5 Papier a lepenka
2.1.6 Sklo
2.1.7 Plasty
2.1.8 Železné a neželezné kovy
2.1.9 Obaly
2.1.10 Stavebné odpady a odpady z demolácií
2.1.11 Odpadové pneumatiky
2.1.12 Staré vozidlá
2.1.13 Batérie a akumulátory
2.1.14 Oleje
2.1.15 Elektrozariadenia a elektroodpad
2.1.16 Odpady s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB)
2.1.17 Cezhraničný pohyb odpadov
2.2 Zariadenia na spracovanie odpadov
2.3 Skládky odpadov
2.4 Spaľovne odpadov
2.5 Spoluspaľovanie odpadov
2.6. Zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
3.1 Vyhodnotenie cieľov predchádzajúceho programu pre vybrané druhy odpadov
3.2 Vyhodnotenie opatrení na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
4.1.1 Komunálne odpady
4.1.2 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
4.1.3 Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
4.1.4 Elektroodpad
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4.1.5 Použité batérie a akumulátory
4.1.6 Staré vozidlá
4.1.7 Odpadové pneumatiky
4.1.8 Stavebné odpady a odpady z demolácií
4.1.9 Odpadové oleje
4.1.10 Odpady z obalov
4.1.11 Papier a lepenka
4.1.12 Sklo
4.1.13 Plasty
4.1.14 Železné a neželezné kovy
4.1.15 Odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB
4.2 Predpokladaný vznik jednotlivých prúdov odpadov vo východiskovom roku programu
a v cieľovom roku programu na území kraja
4.3 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov
4.4 Predpokladaný podiel zhodnotenia a zneškodnenia jednotlivých prúdov odpadov
vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom
roku programu
4.5 Cieľové smerovanie nakladania polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi
polychlórované bifenyly
4.6 Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení
a systémov opätovného použitia obalov
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Potreba budovania nových zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji, zvyšovania
kapacity existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji a uzatvorenia
existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji
5.1.1 Zariadenia na spracovanie a recykláciu odpadov
5.1.2 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov
5.2 Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom regionálneho významu
5.3 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov v kraji a posúdenie potreby
budovania nových systémov zberu odpadov v kraji
5.4 Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení
5.5 Rozsah finančnej náročnosti programu
PRÍLOHY
Príloha 1 – Zoznam zariadení na zhodnocovanie odpadov
Príloha 2 – Zoznam kompostární odpadov
Príloha 3 – Zoznam skládok odpadov
Príloha 4 – Zoznam zariadení na zber odpadov
Príloha 5 – Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov
Záväzná časť POH Nitrianskeho kraja je strategickým dokumentom určujúcim smerovanie
odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na obdobie rokov 2016 až 2020. Do záväznej časti
sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva. Záväzná časť je členená
na jednotlivé prúdy odpadov v členení na komodity a kategórie odpadov, ktoré obsahujú ciele
a opatrenia pre dosiahnutie účelu odpadového hospodárstva a zabezpečenie pokroku v tejto
oblasti.
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Smerná časť POH Nitrianskeho kraja obsahuje zámery na vybudovanie zariadení
na spracovanie a recykláciu odpadov, spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov, skládky odpadov, charakteristiku existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie
potreby budovania nových systémov zberu odpadov, využitie kampaní, ich počet a charakter
na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi, územia kontaminované
uzatvorenými skládkami a rozsah finančnej náročnosti programu.
Tabuľková časť POH Nitrianskeho kraja obsahuje informácie o vzniku a nakladaní
s odpadmi za predchádzajúce obdobie (r.2010 - 2014) v členení podľa jednotlivých okresoch,
v členení podľa jednotlivých skupín, v členení podľa klasifikácie priemyselnej činnosti ES
(NACE). Ďalej obsahuje informácie o nakladaní s jednotlivými prúdmi odpadov v roku 2014,
prehľad zariadení na zhodnocovanie odpadov v roku 2015, prehľad skládok odpadov v roku
2015, vyhodnotenie POH jednotlivých okresov Nitrianskeho kraja za roky 2010 – 2015
a finančnú náročnosť POH v rokoch 2010 – 2015.
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom
POH NR sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 – 2020. Je vypracovaný
v súlade so strategickým dokumentom POH SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválila Vláda SR
dňa 14.10.2015 (číslo uznesenia:562/2015).
Súvisiace strategické dokumenty:
 Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky
odpadov;
 Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov
v rokoch 2014 - 2020;
 Operačný program - Kvalita životného prostredia 2014 - 2020;
 Siedmy environmentálny akčný program;
 Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
(POPs);
 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja;
 Program predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky.

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania
Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu zabezpečovalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „obstarávateľ“).
Strategický dokument „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 2020“ podlieha povinnému hodnoteniu podľa 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 o posudzovaní vplyvov“).
1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
 Návrh POH NR v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 zákona o odpadoch vypracoval v januári
2016 obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,
zodpovedný riešiteľ: Ing. Rudolf Hlavačka - vedúci odboru a Ing. Anna Baňárová 5

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Návrh
POH NR má 107 strán textovej časti a okrem toho obsahuje aj tabuľkovú časť.
 Oznámenie o strategickom dokumente doručil obstarávateľ dňa 13.1.2016 podľa § 5
ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát listom
č. OU-NR-OSZP1-2016/003709 zo dňa 12.01.2016.
 Informáciu o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente obstarávateľ oznámil
listom č. 2016/006165, 0005849/2016 zo dňa 15.1.2016 všetkým dotknutým obciam
a informoval ich, kde je oznámenie o strategickom dokumente zverejnené; požiadal
ich, aby podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov ako dotknutá obec
informovali o tomto oznámení verejnosť v mieste obvyklom a zároveň oznámili
verejnosti, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť; informoval ich podľa § 63
zákona o posudzovaní vplyvov o možnosti konzultácií; o tom, že svoje písomné
stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente môžu doručiť na Okresný úrad
Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, kedy bolo
oznámenie zverejnené;
 Zverejnil na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstvanitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020
obstarávateľa: http://www.minv/?oznamy-2
 Oznámil listom č. 2016/006165, 0005849/2016 zo dňa 15.1.2016 dotknutým
orgánom a schvaľujúcemu orgánu menovite: Ministerstvo životného prostredia SR;
Slovenská inšpekcia ŽP, Bratislava; Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja; Úrad
verejného zdravotníctva SR; Okresný úrad Trenčín, OSŽP; Okresný úrad Trnava,
OSŽP; Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP; Okresný úrad Nitra, odbor výstavby
a bytovej politiky; Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad
Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Nitra, odbor
krízového riadenia; Krajský pamiatkový úrad Nitra; Krajské riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Nitre; Okresný úrad Komárno, OSŽP; Okresný úrad Levice,
OSŽP; Okresný úrad Nitra, OSŽP 3; Okresný úrad Nové Zámky, OSŽP; Okresný
úrad Šaľa, OSŽP; Okresný úrad Topoľčany, OSŽP; Okresný úrad Zlaté Moravce,
OSŽP;
 informoval ich, kde je oznámenie o strategickom dokumente zverejnené;
 požiadal ich, aby podľa § 6 ods. 6 zákona svoje písomné stanovisko k oznámeniu
o strategickom dokumente doručili na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti
o životné prostredie do 15 dní od jeho doručenia;
 informoval ich podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov o možnosti konzultácií;
 Dotknuté obce podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov informovali do troch
pracovných dní od doručenia oznámenia o ňom verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým a zároveň oznámili, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť
si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Stanovená
lehota sprístupnenia oznámenia verejnosti bola dodržaná. V stanovenej lehote
dotknutá verejnosť k oznámeniu o strategickom dokumente žiadne stanovisko
nedoručila.
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 Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov dotknuté orgány a obce mali doručiť
písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia
oznámenia, pričom verejnosť mohla doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu
príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa
§ 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov.
K zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente bolo v stanovenej lehote
doručených 79 stanovísk od dotknutých subjektov, z toho 1 stanovisko bolo informatívne
a v 4 stanoviskách dotknuté obce žiadali o doplnenie údajov do POH NR:
 Obec Rybník, sídlom Hlavná 2, 935 23 Rybník (list č. 27/2016 zo dňa 29.1.2016) žiadal
o doplnenie zámeru obce Rybník - Vybudovanie zberného dvora odpadov
do pripravovaného POH NR.


Obec Malé Zálužie, sídlom Obecný úrad Malé Zálužie 63, 951 24 Nové Sady (list
č.14/2016 zo dňa 1.2.2016) dal k predloženému oznámeniu nasledovné stanovisko:
„Dovolím si reagovať na materiál "Oznámenie o strategickom dokumente - Program
odpadového hospodárstva NSK na roky 2016 - 2020. „Myslím si otázka riešenia
likvidácie odpadov je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Moja pripomienka bude silno
neodborná a asi poviete, že tomu nerozumiem. A máte pravdu - nerozumiem.
 oznámenie o strategickom dokumente znamená, že tento bude následne
vypracovaný?
 materiál, čo ste poslali je všeobecný a podľa mňa nie je strategický.
 z hľadiska obce očakávam konkrétne návrhy, ako riešiť odpady, ako zvýšiť
separovanie v obciach, ako vyseparované odpady čo najlepšie využiť, ako odpadové
hospodárstvo využiť na zvýšenie počtu pracovných miest.“



Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Dopravná č. 14,
934 03 Levice (list č. OU-LV-OSZP-2016/002442-OH/Go zo dňa 4.2.2016), štátna
správa v odpadovom hospodárstve, OU-LV-OSZP-2016/002469-OH/Če zo dňa
22.1.2016 dal k predloženému oznámeniu nasledovné stanovisko: „Na území okresu
Levice sa nachádzajú viaceré zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov.
pokrytie potrieb okresu skládkami odpadov (na nie nebezpečný odpad, na inertný odpad
ak aj na nebezpečný odpad) je zabezpečené - Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov
(NNO+NO), Waste transport, a.s. Kalná nad Hronom (NNO+NO), Mikona plus, s.r.o.
Sikenica (NNO), Kozárovce (inertný odpad), Podlužany (inertný odpad vo výstavbe).
V okrese sú prevádzkované zariadenia na zhodnocovanie a spracovanie odpadov
s rozsahom na územie nad rámec okresu či kraja (napr. elektroodpady, staré vozidlá,...).
Chýbajúcim zariadením možno označiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu (kompostárne a pod.). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je v okrese
Levice nevyhnutné umiestnenie/budovanie ďalších zariadení na nakladanie s odpadmi
(špeciálne na zneškodňovanie).“



Obec Bojná, sídlom 956 01 Bojná č. 201 (list č. 2016/00047 zo dňa 4.2.2016) dal
k predloženému oznámeniu nasledovné stanovisko: „V súčasnosti je prevádzkovaná
skládka odpadov s názvom prevádzky: „Skládka odpadu Bojná časť B a časť C-1.etapa”
prevádzkovateľa Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., v k.ú. Bojná, trieda
skládky - skládka na nie nebezpečný odpad s voľnou kapacitou k 31.12.2015 86 580 m3
a predpokladaným termínom ukončenia prevádzky v roku 2019.
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Prevádzkovateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., spoločnosť v 100%
vlastníctve obce Bojná, predložila v roku 2015 zámer „Bojná - skládka odpadov,
Rozšírenie skládky”, ktorý predkladá 3 alternatívy rozšírenia skládky:


Alternatíva 1 - časť C - 2.etapa a časť D s predpokladanou kapacitou 759 000 m3



Alternatíva 2 - časť C - 2.etapa a časť B-2.etapa s predpokladanou kap. 431 000 m3

 Alternatíva 3 - časť C - 2.etapa a časť D a časť B - 2.etapa s predpokladanou
kapacitou 989 000 m3.
Zámer rozšírenia skládky je v súčasnosti v procese posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti podľa zákona v štádiu správy o hodnotení navrhovanej činnosti.“


Mesto Tlmače, sídlom Mestský úrad, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače (list
č.496/2016 zo dňa 2.3.2016) žiadal o doplnenie zámeru mesta Tlmače - Vybudovanie
zberného dvora odpadov do pripravovaného POH NR.

Vyhodnotenie stanovísk obstarávateľom strategického dokumentu POH NR:
Zo strany 3 obcí boli vznesené požiadavky na zaradenie zámeru na vybudovanie
zariadení, ktoré plánujú obce vybudovať do programu. Uvedeným požiadavkám bolo
vyhovené a navrhované zariadenia boli zaradené do Prílohy č. 5 programu - Zámery
na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov
alebo zariadení na iné nakladanie s odpadmi.
Stanovisko spracovateľa posudku - pripomienky boli opodstatnené, avšak formálneho
charakteru, ktoré nemajú vplyv na obsah strategického dokumentu.


Dňa 01. 03. 2016 o 10,00 hod. sa na základe pozvánky (list č. 2016/006165,
0022246/2016 zo dňa 15.2.2016) konalo na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti
o životné prostredie prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu,
na ktorom sa zástupcovia obstarávateľa vyjadrili ku všetkým pripomienkam, ktoré boli
uvedené v doručených stanoviskách. Záznam z rozsahu hodnotenia a prezenčná listina
sú súčasťou spisového materiálu.
V zmysle § 8 ods. 3 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov sa na prerokovaní rozsahu
hodnotenia určilo, že je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvu strategického
dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020“
primerane charakteru a geografickému dosahu strategického dokumentu. V rozsahu
hodnotenia boli určené:
- všeobecné podmienky - dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stavu, ktorý by nastal,
ak by sa strategický dokument neprijal a následne nerealizoval);
- špecifické požiadavky - pri vypracovávaní správy o hodnotení zohľadniť stanoviská
a požiadavky, ktoré boli doručené k oznámeniu o strategickom dokumente a k rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu.
Rozsah hodnotenia bol bezodkladne zverejnený po jeho doručení formou informácie
v mieste obvyklom podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov aj s informáciou,
že subjekty môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia do 10 dní od jeho
zverejnenia.
V stanovenej lehote predložili pripomienky k rozsahu hodnotenia:
 Obec Zlatná na Ostrove, sídlom Obecný úrad Zlatná na Ostrove, 946 12 Zlatná
na Ostrove 184 (list č. 275/2017 zo dňa 3.3.2016) nemala k predloženému strategickému
dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020"
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žiadne výhrady. Obec Zlatná na Ostrove Vás týmto žiadala o doplnenie POH NR o zámer
obce - vybudovanie zberného dvoru na zber a dočasné ukladanie vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu od obyvateľov obce a kompostáreň.
 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sídlom Trnavská cesta č. 52,
P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava (list č. OHŽP-1486/2016 zo dňa 17.3.2016)
v predmetnej veci podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemala
pripomienky k predloženému rozsahu hodnotenia.
Vyhodnotenie stanovísk obstarávateľom strategického dokumentu POH NR:
Zo strany Obce Zlatná na Ostrove bola vznesená požiadavka na zaradenie zámeru
na vybudovanie zberného dvora a kompostárne v obci do programu. Uvedenej požiadavke
bolo vyhovené a navrhované zariadenia boli zaradené do Prílohy č. 5 programu - Zámery
na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov
alebo zariadení na iné nakladanie s odpadmi.
Stanovisko spracovateľa posudku - pripomienka dotknutej obci bola opodstatnená, avšak
formálneho charakteru, ktorá nemá vplyv na obsah strategického dokumentu.


Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala v októbri 2017 spoločnosť
ENVEX, s.r.o., sídlom Šafárikova 91, 048 01 Rožňava, riešiteľský kolektív: Ing. Marián
Bachňák, Mgr. Michal Bachňák. Túto správu o hodnotení predložil obstarávateľ
na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie listom
č. OU-NR-OSZP1-2017/001889 zo dňa 6.11.2017.



Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal pod listom
sp.č.2017/001704, 0122281/2017 dňa 8.11.2017 predloženú správu o hodnotení
na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým
mestám a obciam, menovite: Ministerstvo životného prostredia SR; Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja; Úrad verejného zdravotníctva SR; Okresný úrad Trenčín, OSŽP;
Okresný úrad Trnava, OSŽP; Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP; Okresný úrad
Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky; Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor;
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad
Nitra, odbor krízového riadenia; Krajský pamiatkový úrad Nitra; Krajské riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru v Nitre; Okresný úrad Komárno, OSŽP; Okresný úrad
Levice, OSŽP; Okresný úrad Nitra, OSŽP 3; Okresný úrad Nové Zámky, OSŽP;
Okresný úrad Šaľa, OSŽP; Okresný úrad Topoľčany, OSŽP; Okresný úrad Zlaté
Moravce, OSŽP; Mestá a obce Nitrianskeho kraja.

Zároveň ich týmto listom:
 informoval, že správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstvanitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020;
 požiadal ich, aby podľa § 12 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov doručili svoje
písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu na Okresný úrad
Nitra do 21 dní od jeho doručenia;
 informoval ich podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov o možnosti konzultácií;
 o tom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
sa uskutoční dňa 30.11.2017 o 9,00 hod. na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr.69,
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zasadacia miestnosť č.64 (okrem tohto bol termín verejného prerokovania správy
o hodnotení zaslaný dotknutým subjektom aj osobitne listom č. OU-NR-OSZP12017/001889 zo dňa 13.11.2017);


Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutočnilo
dňa 30.11.2017 o 9,00 hod. v budove Okresného úradu Nitra, Štefánikova tr.69, Nitra
vo veľkej zasadacej miestnosti č.64. Zákonom stanovená lehota bola splnená.
Z prerokovania je spracovaný písomný záznam a prezenčná listina, ktoré tvoria súčasť
spisového materiálu.



Odborný posudok a návrh záverečného stanoviska pre strategický dokument na základe
určenia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie
(list č. 2017/001704, 0132525/2017 zo dňa 14.12.2017) vypracovala RNDr. Danica
Sigetová, zapísaná ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb
na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie pod číslom 463/2010/OHPV
zo dňa 13.1.2010.

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
3. Druh prijatia, rozhodnutia
Vyhláška Okresného úradu Nitra
4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala v októbri 2017 spoločnosť
ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava, riešiteľský kolektív: Ing. Marián Bachňák,
Mgr. Michal Bachňák. Správa o hodnotení bola vypracovaná v štruktúre podľa prílohy č. 4
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov a boli v nej zapracované všeobecné podmienky
a špecifické požiadavky vyplývajúce z rozsahu hodnotenia. Správa o hodnotení má 108 strán.
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
Podľa §13 ods.4 zákona o posudzovaní vplyvov odborný posudok a návrh záverečného
stanoviska pre strategický dokument vypracovala, na základe určenia Okresným úradom Nitra,
odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.2017/001704, 0132525/2017 zo dňa 14.12.2017),
RNDr. Danica Sigetová, zapísaná ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb
na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie pod číslom 463/2010/OHPV zo dňa
13.1.2010. Spracovateľka odborného posudku vypracovala odborný posudok a návrh
záverečného stanoviska na základe predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu,
samotného návrhu strategického dokumentu POH NR, vlastných poznatkov, konzultácií
s obstarávateľom a zo záznamu z verejného prerokovania. Spracovateľka odborného posudku
okrem iného uviedla, že správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná
v štruktúre podľa prílohy č.4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Po formálnej
stránke je správa o hodnotení spracovaná na veľmi dobrej odbornej a technickej úrovni a jeho
obsah a štruktúra plne zodpovedajú potrebám posúdenia. Jednotlivé kapitoly sú spracované
prehľadne a dostatočne komplexne. Správa o hodnotení obsahuje dostatočné informácie
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o strategickom dokumente, navrhovanej stratégii, cieľoch, opatreniach a aktivitách.
V záverečnom hodnotení spracovateľka posudku odporučila schválenie strategického dokumentu
s tým, že budú dodržané ďalšie podmienky stanovené v tomto záverečnom stanovisku.
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie
Celkovo bolo k správe o hodnotení na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné
prostredie doručených v stanovenej lehote 19 písomných stanovísk.
Doručené písomné stanoviská k správe o hodnotení a vyjadrenie posudzovateľky k ich
relevantnosti:
1. Mesto Šaľa, sídlom Nám. Sv.Trojice 7, 927 15 Šaľa (list č. 34382/OSaKČ/2017/04930
zo dňa 6.12.2017, prijatý dňa 13.12.2017) k predloženej správe o hodnotení zaslalo súhlasné
stanovisko. Mesto o doručení správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu ako
aj o termíne verejného prerokovania správy o hodnotení informovalo verejnosť
dňa 21.11.2017 zverejnením informácie na svojom webovom sídle ako aj na úradných
tabuliach mesta. Zároveň informovalo, kde a kedy možno do uvedeného dokumentu
nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava (list
č.OU-TT-OSZP2-2017/036922/Pu zo dňa 8.12.2017, prijatý dňa 13.12.2017) v úvode
predloženého stanoviska popisuje ciele strategického dokumentu. V závere Okresný úrad
Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že predmetnú správu o hodnotení
a návrh strategického dokumentu akceptuje a nemá žiadne zásadné pripomienky.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
3. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Dopravná 14, 934 03
Levice (list č. OU-LV-OSZP-2017/016340 zo dňa 6.12.2017, prijatý dňa 12.12.2017) v úvode
predloženého stanoviska popisuje ciele strategického dokumentu a vplyvy strategického
dokumentu na navrhované a schválené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo
súvislú európsku sústavu chránených území. Nakoľko v súčasnosti v štádiu strategického
dokumentu ešte nie sú v plnom rozsahu známe presné lokality realizácie jednotlivých aktivít
budú tieto kontrétne aktivity a ich vplyvy riešené pri zabezpečovaní realizácie procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni jednotlivých projektov tak, aby bola
zabezpečená optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálne
vhodných technológií, časovej a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov,
ako aj vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných
projektov. Na územie okresu Levice zasahuje veľkoplošné chránené územie, CHKO
Štiavnické vrchy, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. Najprísnejšia legislatívna ochrana
(piaty stupeň) platí v národných prírodných rezerváciách, prírodných rezerváciách
a prírodných pamiatkach a štvrtý stupeň ochrany platí v chránených územiach. Okresný úrad
Levice upozorňuje na nepresnosti uvedené v časti Tab.č.24 - Prehľad národných prírodných
rezervácií, kde NPR Horšianska dolina a Patianska cerina sú omylom uvedené v okrese
Komárno, nakoľko tieto NPR patria do okresu Levice. V závere Okresný úrad Levice, odbor
starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá
ďalšie námietky a pripomienky k predloženému dokumentu.
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Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, s pripomienkou, ktorá je síce opodstatnená,
ale je formálneho charakteru a nemá vplyv na obsah strategického dokumentu.
4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra (list č. CS
933/2017, CZ 31815/2017 zo dňa 5.12.2017, prijatý dňa 8.12.2017) zaslal k predloženej
správe o hodnotení nasledovné stanovisko: „Správa o hodnotení strategického dokumentu
a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja
na roky 2016 -2020" nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja
a jeho Zmenami a doplnkami č.1, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16.riadneho
zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015
a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č.6/2015.
K uvedenej správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nemáme pripomienky.“
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
5. Mesto Vráble, sídlom Mestský úrad Vráble, Hlavná ulica 1221, 952 16 Vráble (list
č.ROŽP/2017/2587-2/RGa zo dňa 22.11.2017, prijatý dňa 8.12.2017) ako dotknutá obec
nemalo pripomienky a súhlasilo s predloženou správou o hodnotení a návrhom strategického
dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 -2020".
Vo svojom stanovisku mesto Vráble oznamuje, že verejnosť bola informovaná v mieste
obvyklom o návrhu strategického dokumentu a o termíne verejného prerokovania
strategického dokumentu.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
6. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Nám.Ľ.
Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica (list č. OU-BB-OSZP1-2017/024217-00-SP zo dňa
28.11.2017, prijatý dňa 29.11.2017) v úvode predloženého stanoviska popisuje ciele
strategického dokumentu. Okresný úrad v sídle kraja nemá pripomienky k správe o hodnotení.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
7. Obec Ludanice, sídlom SNP 448/69, 956 11 Ludanice (list č. 778/2017 zo dňa 4.12.2017,
prijatý dňa 6.12.2017) nemá pripomienky k zaslanej k správe o hodnotení.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
8. Obec Nesvady, sídlom Obchodná č.23, 946 51 Nesvady (list č.j. 1152-3726/2017-KK,
K.č.2017/001704 zo dňa 30.11.2017, prijatý dňa 5.12.2017) zaslala k predloženej správe
o hodnotení nasledovné pripomienky:
- Žiadame zaradiť do tabuľkového prehľadu posudzovaného strategického dokumentu
plánovanú výstavbu "Zariadenia na zhodnocovanie odpadov" so zameraním na prípravu
na opätovné použitie a recykláciu drobného stavebného odpadu. Predmetná investícia
sa plánuje zrealizovať do roku 2020.
- Žiadame zaradiť do tabuľkového prehľadu posudzovaného strategického dokumentu
zariadenie na zber triedených zložiak komunálneho odpadu zberný dvor "Ekodvor
Nesvady", ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť VPS Nesvady, s.r.o.
- Žiadame vykonať v tabuľkovom prehľade posudzovaného strategického dokumentu
Príloha č.2 Zoznam kompostárni odpadov a bioplynových staníc v Nitrianskom kraji
zmenu názvu prevádzkovateľa z dôvodu pretransformovania sa príspevkovej
organizácie Verejnoprospešné služby obce Nesvady na spoločnosť VPS Nesvady, s.r.o.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, s pripomienkou, ktorá je síce opodstatnená,
ale je formálneho charakteru a nemá vplyv na obsah strategického dokumentu.
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9. Mesto Topoľčany, sídlom Mestský úrad, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany (list
č. OVŽP/8050/2017 zo dňa 1.12.2017, prijatý dňa 7.12.2017) ako dotknutá obec nemalo
pripomienky k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu "Program
odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 -2020", ak bude dodržaná
kompletná environmentálna legislatíva ako aj realizácia navrhovaných opatrení na zmiernenie
nepraznivých vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
10. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce (list č. OU-ZM-OSZP-2017/000069-07 VA zo dňa 4.12.2017, prijatý
dňa 7.12.2017) nemal k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu "Program
odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 -2020" pripomienky.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
11. BRANTNER Kolta, s.r.o., sídlom Viničná 23, 940 01 Nové Zámky (list zo dňa 29.11.2017,
prijatý dňa 7.12.2017) úvodom popisuje svoje zariadenie na zneškodňovanie odpadov
skládkovaním -skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný "Kolta - skládka
odpadov", ktoré prevádzkuje na základe platných rozhodnutí. Pre zabezpečenie pokračovania
zneškodnenia zvyškového odpadu na zabezpečenej skládke odpadov pripravuje
prevádzkovateľ zariadenia výstavbu 4. etapy skládkovacích plôch v tesnej blízkosti
prevádzkovanej skládky tak, aby bolo zabezpečené využitie vybudovaných prevádzkových
objektov skládky aj pre pokračovanie prevádzky s predpokladanou kapacitou rozšírenia
v 4. etape do 420 000 m3. Zariadenie na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov
sa predpokladá vybudovať ako rozšírenie jestvujúcej prevádzky v nádväznosti na jestvujúce
skládkovacie priestory s využitím vybudovanej infraštruktúry skládky s existujúcim
technickým zázemím (prevádzkový objekt so sociálnym vybavením, váha, akumulačná nádrž,
prípojky inžinierských sietí a napojenie na dopravnú infraštruktúru, stroje a mechanizmy).
Činnosť je uvedená v POH NR kraja na roky 2016 - 2020 v Prílohe č.3. Týmto Vás žiadame,
aby činnosť vybudovania rozšírenia skládky Kolta 4. etapa bola zahrnutá do nových činností
Prílohy č.5 POH NR kraja na roky 2016 - 2020 s kapacitou 4. etapy 420 000 m3.
Vyjadrenie posudzovateľa – žiadosť o zahrnutie vykonávanej činnosti do POH NR,
ktorá je síce opodstatnená, ale je formálneho charakteru a nemá vplyv na obsah strategického
dokumentu. Pripomienke je vyhovené
12. Obec Kostoľany pod Tribečom, sídlom Obecný úrad č.70, 951 77 Kostoľany pod Tribečom
(list č. 319/2017 zo dňa 1.12.2017, prijatý dňa 4.12.2017) nemal žiadne námietky k zaslanej
k správe o hodnotení.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
13. Obec Golianovo, sídlom Obecný úrad č.400, 951 08 Golianovo (list č. OcÚ 252/2017-002
zo dňa 30.11.2017, prijatý dňa 1.12.2017) nemal žiadne pripomienky k zaslanej k správe
o hodnotení.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
14. Mesto Nitra, sídlom Mestský úrad v Nitre, oddelenie komunálnych činností a životného
prostredia, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra (list č. OKČaŽP/18722/2017 zo dňa 29.11.2017,
prijatý dňa 30.11.2017) žiadalo doplniť návrh POH NR o nasledujúci bod:
"Skládka odpadov Katruša -uzavretie a rekultivácia s cieľom zvýšenia kapacity"
 kat.územie (Nitra) Horné Krškany
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 sídlo - Cabajská cesta p.p.5D Nitra
 prevádzkovateľ skládky v rekultivácii -ELKAPO Nitra
 predpokladaný rok ukončenia prevádzky po odsúhlasení navýšenia - 2024
Zámer projektu:
Súčasný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky Katruša rieši nivelitu skládky
po jej skončení pod okolitým terénom. Nový projekt zohľadňuje pôvodný stav terénu
pred odťaženým. Nový projekt taktiež umožní skládku lepšie začleniť do okolitej prírody.
Celkový objem skládky schválený Okresným úradom odboru životného prostredia
je 2 500 000 m3 -návrh nového projektu je zvýšenie kapacity o 318 292 m3. Nepredpokladajú
sa negatívne vplyvy projektu navýšenia kapacity skládky na životné prostredie. Naopak, nové
riešenie uzatvorenia skládky vernejšie dotvorí obraz krajiny, pretože sa viac približuje
k pôvodnému stavu, aký bol pred odťažením kopca Katruša. Pri súčasnom riešené vznikne
kráter, kde okolitý terén bude prevyšovať teleso skládky. Projekt "Skládka odpadov Katruša uzavretie a rekultivácia s cieľom zvýšenia kapacity" bol zaslaný na MŽP SR a toho času
je v procese posudzovania.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, s pripomienkou, ktorá je síce opodstatnená,
ale je formálneho charakteru a nemá vplyv na obsah strategického dokumentu. Realizácia
nového riešenia uzatvorenia skládky (prehodnotenie a spresnenie údajov o odpadoch,
ktoré budú vyvážané na skládku za účelom uzatvorenia skládky, prehodnotenie množstva
odpadov na uzatvorenie skládky z hľadiska stability uloženého odpadu a navrhovanú dĺžku
uzatvárania skládky) ako aj posúdenie vplyvov zámeru navrhovanej činnosti na jednotlivé
zložky životného prostredia budú posúdené podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. a závery
z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z. z.
(„Záverečné stanovisko“) pre navrhovanú činnosť budú podkladom pre konanie podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15. Okresný úrad nitra, odbor krízového riadenia, sídlom Štefánikova 69, 949 01 Nitra (list č.
OU-NR-OKR-2017/042499/2 zo dňa 22.11.2017, prijatý dňa 23.11.2017) nemal žiadne
pripomienky k predloženému strategickému dokumentu.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
16. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., sídlom Korytovská 20, 951 41 Lužianky (zo dňa 20.11.2017,
prijatý dňa 21.11.2017, prijatý dňa 21.11.2017) ako prevádzkovateľ skládky odpadov
v nitrianskom kraji a z pozície verejnosti vo vzťahu k strategickému dokumentu "Program
odpadového hospodárstva Nitienskeho kraja na roky 2016 - 2020" žiada o zaradenie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov "Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce - Rumanová"
do POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020. Prevádzka je v súčasnom období
vybudovaná a prevádzkovaná v jej I. etape 1.časti (s kapacitou 95 800 m3) a 2.časti
(s kapacitou 81 450 m3). V roku 2017 sa plánuje so spustením II.etapy skládky s kapacitou
168 330 m3. Jej zaplnenie prevádzkovateľ predpokladá v priebehu 2-3 rokov. Vzhľadom
k tomu, že posledná etapa predmetnej skládky má kapacitu iba 139 740 m3, uvažuje
prevádzkovateľ o rozšírení skládky "Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce - Rumanová",
resp. o vybudovanie IV. etapy s predpokladanou kapacitou 240 000 m3. Uvedenú plánovanú
investíciu predpokladá prevádzkovateľ vybudovať v horizonte rokov 2019 až 2020. Zámer
rozšírenia predloží prevádzkovateľ v priebehu roku 2018 v zmysle zákona č.24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Prevádzkovateľ v súčasnosti disponuje
záverečným stanoviskom (č. 2883/2017 - 3.4./hp zo dňa 4.12.2017), ktoré bolo vydané
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MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov pre všetky 3. etapy skládky odpadov
"Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce - Rumanová". Zároveň disponuje kladným
rozhodnutím podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (OU-NR-OSZP32015/034498-020 zo dňa 3.11.2015) k zámeru "Spracovanie a úprava komunálnych
a ostatných odpadov pred uložením na skládku, s možnosťou ich ďalšieho využitia
na energetické a iné využitie". Prevádzkovateľ uvažuje v zmysle schváleného zámeru
a rozhodnutia upravovať odpady ešte pred uložením na skládku odpadov. Uvedená činnosť
sa bude vykonávať aj pri IV. etape skládky. Podľa údajov uvedených v návrhu POH NR
na roky 2016 - 2020 sa nachádza v okrese Nitra iba 1 skládka na nie nebezpečný odpad. Jedná
sa práve o zariadenie na zneškodňovanie odpadov "Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce Rumanová". rozširovanie kapacity existujúcej skládky bude preto v dlhodobom horizonte
z hľadiska kapacít a reálnych potrieb dotknutého regiónu určite potrebné. Žiadame preto
o zaradenie zariadenia na zneškodňovanie odpadov "Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce Rumanová" do POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020 s možnosťou rozšírenia o ďalšie
etapy.
Vyjadrenie posudzovateľa – žiadosť o zahrnutie vykonávanej činnosti do POH NR,
ktorá je síce opodstatnená, ale je formálneho charakteru a nemá vplyv na obsah strategického
dokumentu. Pripomienke je vyhovené.
17. Obec Podhradie, sídlom Obecný úrad, Podhradie 91, 955 01 Topoľčany (list č. 158/2017
zo dňa 14.11.2017, prijatý dňa 20.11.2017) nemala námietky k zaslanej k správe o hodnotení.
Vyjadrenie posudzovateľa – stanovisko súhlasné, bez odporúčaní, resp. podmienok.
18. BRANTNER Nové Zámky, s.r.o., sídlom Viničná 23, 940 64 Nové Zámky (list č.1142/17
zo dňa 20.11.2017, prijatý dňa 22.11.2017) zasiela nasledovnú pripomienku k správe
o hodnotení strategického dokumentu: Žiadame zaradiť do tabuľkového prehľadu
posudzovaného strategického dokumentu plánovanú výstavbu Centra odpadového
hospodárstva Nové Zámky. Plánovaná investícia prešla procesom posudzovania vplyvov
na životné prostredie, pričom právoplatné záverečné stanovisko bolo vydané 2.7.2015.
Predmetná investícia sa plánuje zrealizovať do roku 2020.
Viac informácií: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-odpadoveho-hospodarstvanove-zamky
Vyjadrenie posudzovateľa – žiadosť o zahrnutie vykonávanej činnosti do POH NR,
ktorá je síce opodstatnená, ale je formálneho charakteru a nemá vplyv na obsah strategického
dokumentu. Pripomienke je vyhovené
19. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín (list č. OU-TN-OSZP2-2017/035803-002JAN zo dňa 22.11.2017, prijatý
dňa 24.11.2017) nemal žiadne pripomienky k predloženému strategickému dokumentu.
Vyhodnotenie pripomienok obstarávateľa k stanoviskám ku Správe o hodnotení strategického
dokumentu:
K Správe o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu –
POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej „program“) bolo zaslaných
19 stanovísk. Z uvedeného počtu bolo 13 stanovísk bez pripomienok a 5 stanovísk
s pripomienkami k Návrhu programu a jedna pripomienka k Správe o hodnotení programu.
V uvedených stanoviskách bolo 5 požiadaviek týkajúcich sa zaradenia nových zámerov
na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi do prílohy č. 5 programu, ktorým bolo
vyhovené (ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Lužianky; Brantner Kolta, s.r.o., Nové Zámky; Brantner
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Nové Zámky, s.r.o., Nové Zámky; Mesto Nitra; Obec Nesvady - vybudovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov), 1 pripomienka sa týkala zmeny názvu prevádzkovateľa,
ktorej bolo vyhovené (Obec Nesvady), 1 pripomienka súvisela so zaradením zariadenia
do prílohy č. 4, ktorej nebolo vyhovené, pripomienka k správe o hodnotení programu bola
vzatá na vedomie (Obec Nesvady -v prílohe č. 4 je uvedený zoznam zariadení na zber
odpadov, ktoré mali k 31.12.2015 udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov podľa vtedy platného zákona o odpadoch; z tohto dôvodu v uvedenej prílohe
nie sú zahrnuté zberné dvory, ktoré spadajú pod súhlas až od 1.1.2016 t.j. od prijatia nového
zákona o odpadoch).
Vyjadrenie posudzovateľa k stanoviskám:
Doručené stanoviská obsahovali najmä požiadavky na doplnenie údajov do návrhu POH
Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020. Pripomienky ku Konceptu spracováva a vyjadruje
sa k nim obstarávateľ strategického dokumentu. Posudzovaný dokument je v štádiu Koncept,
preto je priestor na optimalizáciu výsledného návrhu. Neboli doručené žiadne pripomienky,
ktoré by zásadným spôsobom bránili v ďalšom rozpracovaní návrhu strategického dokumentu.
Jednotlivé stanoviská sú vyhodnotené posudzovateľom v predloženom odbornom posudku
a opodstatnené pripomienky sú zahrnuté do navrhovaných podmienok záverečného
stanoviska.
7. Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutočnilo
dňa 30.11.2017 o 9,00 hod. v budove Okresného úradu Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, vo veľkej
zasadacej miestnosti č. 64. Zákonom stanovená lehota bola splnená. Z prerokovania
je spracovaný písomný záznam a prezenčná listina, ktoré tvoria súčasť spisového materiálu.
Prítomní - podľa prezenčnej listiny (18 osôb -zástupcovia miest a obcí, okresných úradov
jeden zástupca z verejnosti).
Na úvod Mgr. Marek Béreš, zástupca obstarávateľa stručne oboznámil prítomných
s doterajším priebehom procesu posudzovania strategického dokumentu. Konštatoval,
že obstarávateľ strategického dokumentu si splnil všetky zákonné podmienky, aby sa verejné
prerokovanie uskutočnilo, a to najmä zverejnením oznámenia o verejnom prerokovaní v tlači
(MY Nitrianske noviny, ročník 26, číslo 46, 20.11. - 26.11.2017) a na svojom webovom sídle
(http://www.minv.sk/?oznamy-2). Ďalej predstavil zástupcov obstarávateľa a to menovite
Ing. Annu Baňárovú, hlavný radca na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.
Ing. Baňárová v mene obstarávateľa oboznámila prítomných s doterajším priebehom tvorby
strategického dokumentu a súčasnom stave samotného materiálu.
Po prezentácii boli prítomný v rámci diskusie vyzvaní na pripomienky k prezentovaným
dokumentom. Nakoľko už neboli vznesené žiadne nové pripomienky k zaslanej správe
o hodnotení a návrhu strategického dokumentu, Mgr. Béreš ešte upozornil na písomne doručené
pripomienky z ENVI-GEOS Nitra, Brantner Nové Zámky s.r.o., ktoré s celým doterajším
procesom posudzovania možno nájsť na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk).
Na záver Mgr. Béreš informoval o ďalších krokoch v procese posudzovania, poďakoval
prítomným za účasť a ukončil verejné prerokovanie.
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Vyjadrenie posudzovateľky k verejnému prerokovaniu:
Na základe priebehu a výsledkov verejného prerokovania strategického dokumentu možno
konštatovať, že verejnosť, dotknuté obce, dotknuté orgány a ďalšie osoby nevyjadrili rámci
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie negatívne stanovisko k predloženému
strategickému dokumentu.

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný
vývoj, ak sa strategický dokument bude realizovať, tak ako ich prezentovali spracovatelia Správy
o hodnotení sú na veľmi dobrej odbornej aj technickej úrovni. Sú prezentované textovou
a tabuľkovou formou a sú doplnené vhodnými grafmi a inými grafickými zobrazeniami. Ďalej
uvedené informácie o súčasnom stave životného prostredia Nitrianskeho kraja boli čerpané
najmä z už citovaných dokumentov.
Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch sú prezentované v posudzovanej Správe o hodnotení
strategického dokumentu dostatočne podrobne a na zodpovedajúcej úrovni. Vzhľadom na stav
jeho rozpracovanosti nebolo možné zodpovedajúco vyhodnotiť všetky predpokladané vplyvy
počas jeho realizácie. Niektoré z neurčitostí je ešte možné eliminovať v priebehu dopracovania
definitívnej verzie POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020, napr. návrhmi príslušných
technických a iných opatrení. Návrh ďalších opatrení treba zahrnúť do definitívnej verzie POH
Nitrianskeho kraja, ako to vyplynulo aj z požiadaviek dotknutých orgánov posudzovania
a verejnosti vyjadrené vo svojich stanoviskách.
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu a lokalitu jeho realizácie je posúdenie
vplyvov na prírodné prostredie spracované na dostatočnej výpovednej úrovni. Správa
o hodnotení bola predložená v obsahu a rozsahu stanovenom zákonom č. 24/2006 Z. z. a prílohy
č. 4 k zákonu o posudzovaní vplyvov. Preto na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať,
že predložená Správa o hodnotení strategického dokumentu uvádza a analyzuje kladné
a záporné predpokladané vplyvy na dostatočnej výpovednej úrovni.
V správe o hodnotení strategického dokumentu sú opísané environmentálne vplyvy na zložky
životného prostredia a vplyvy na zdravie, v nasledujúcej štruktúre:








vplyvy na hydrologické pomery a kvalitu vôd,
vplyvy na ovzdušie a kvalitu ovzdušia,
vplyvy na pôdu a horninové prostredie,
vplyvy na rastlinstvo a živočíšstvo, biodiverzitu,
vplyvy na kvalitu životného prostredia,
vplyvy na chránené územia,
vplyvy na zdravie obyvateľstva.

Spracovateľ správy o hodnotení konštatuje, že vo všeobecnosti v posudzovanom strategickom
dokumente výrazne prevažujú opatrenia, ktorých očakávané priame aj nepriame vplyvy majú byť
pozitívne. Taktiež z hľadiska synergických a kumulatívnych vplyvov prevažujú očakávané
pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi. Väčšina opatrení predstavuje návrhy činností, ktoré
posilňujú smerovanie regiónov Nitrianskeho kraja k cieľom trvalo udržateľného rozvoja
aj v oblasti odpadového hospodárstva a nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré
v uvedenom regióne vznikajú.
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Opatrenia a aktivity plánované v posudzovanom strategickom dokumente majú
len odporúčací charakter, preto nie je možné určiť mieru a významnosť ovplyvnenia životného
prostredia a zdravia obyvateľstva v dôsledku ich realizácie. Dôvodom je tiež samotná povaha
strategického plánovania, ktoré na rozdiel od územného plánovania sa nezaoberá otázkami
presnej lokalizácie aktivít v území, ani stanovovaním záväzných regulatívov využitia územia.
Navrhované opatrenia sa preto vyznačujú vysokou mierou neurčitosti a miera predpokladaných
vplyvov sa pri mnohých opatreniach nedá presnejšie definovať.
Súčasťou správy o hodnotení je aj sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska
ich pôsobenia a významnosti pozitívneho resp. negatívneho vplyvu v rozdelení podľa
strategických a špecifických cieľov a im príslušných opatrení. Je prezentované vo forme
prehľadných tabuliek, pričom sa hodnotilo, či je vplyv pozitívny alebo negatívny,
ako aj intenzita vplyvu. Ku každému navrhovanému opatreniu je ďalej pripojené všeobecné
slovné zhrnutie vplyvov.
Pravdepodobný vývoj stavu životného prostredia, ak sa strategický dokument POH NR
bude realizovať:
A. Pozitívne vplyvy
Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu
Na ovzdušie budú priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu hlavne dôsledkom:
 znižovania množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky, ktoré sa má dosiahnuť
prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu
ako zdroja druhotných surovín a energie uvedeným opatrením z pohľadu vplyvov
na ovzdušie sa predovšetkým zníži produkcia skládkových plynov, znížia sa emisie prachu
a riziká požiarov a ich vplyv napr. na skleníkový efekt a následne globálne otepľovanie;
 znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky
prostredníctvom recyklácie, kompostovania produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako
zdroja druhotných surovín a energie sa zníži predovšetkým produkcia skládkových plynov
a ich vplyv napr. na skleníkový efekt a následne globálne otepľovanie;
 budovania bioplynových staníc a využívanie bioplynu na energetické využitie bioplynu,
ktoré zamedzí úniku bioplynu a jeho potenciálneho vplyvu spôsobujúcemu nežiaduci
skleníkový efekt;
 rekonštrukcií existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s využívaním
najlepšie dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, ktoré obmedzia
únik znečisťujúcich látok aj do ovzdušia;
 dôsledného triedenia odpadov v mieste ich vzniku, pri ktorých sa predpokladá, že sa jednak
skrátia trasy na prepravu odpadov a tým sa obmedzia škodlivé vplyvy emisií z dopravy
na ovzdušie;
 vykonávania informačných kampaní k zvýšeniu environmentálneho povedomia občanov
o možnom vplyve nelegálneho skládkovania a domáceho spaľovania odpadov na ovzdušie.
Na vodu sa očakávajú priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu dôsledkom:
 zlepšenia systému zberu nebezpečných odpadov, napr. odpadových olejov,
ktorým sa zabráni únikom odpadových olejov do povrchových a podzemných vôd;
 znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky sa zníži
tvorba priesakových kvapalín a následne nežiaduce vplyvy na povrchové a podzemné vody;
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 znižovania množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky sa zníži tvorba
priesakových kvapalín a následne nežiaduce vplyvy na znečistenie povrchových
a podzemných vôd;
 vykonávania informačných kampaní k zvýšeniu environmentálneho povedomia občanov
o možnom vplyve nelegálneho skládkovania odpadov na znečistenie povrchových
a podzemných vôd;
 rekonštrukcií existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s využívaním
najlepšie dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, ktoré obmedzia
únik znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.
Na pôdu sa očakávajú priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu:
 obmedzením skládkovania odpadov sa obmedzí záber a znehodnocovanie pôdy;
 zlepšením systému zberu odpadových olejov sa zabráni únikom odpadových olejov do pôdy;
 zlepšením systému zberu nebezpečných odpadov sa zabráni únikom znečisťujúcich látok
pôdy;
 zlepšením systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom bude možné
podporiť spotrebovávanie priemyselného a stavebného odpadu ako náhrady prírodných
surovín (pôda, kamenivo a pod.);
 využitím kompostu vyrobeného z biologicky rozložiteľných odpadov sa rozšíria
predpoklady na vylepšenie pôdnych vlastností;
 vo forme zlepšenia predpokladov pre vykonávanie informačných kampaní k zvýšeniu
environmentálneho povedomia občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania
odpadov na pôdy, domáceho spaľovania odpadov a pod.;
 pri rekonštrukcii existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov
s využívaním najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, ktoré
obmedzia únik znečisťujúcich látok do pôd.
Na horninové prostredie sa očakávajú priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu:
 zlepšením systému zberu odpadových olejov sa zabráni únikom odpadových olejov
do horninového prostredia;
 zlepšením systému zberu nebezpečných odpadov sa zabráni znečisteniu horninového
prostredia nebezpečnými látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých batérií
a akumulátorov, starých vozidiel a pod.;
 zlepšením systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom bude možné
podporiť spotrebovávanie priemyselného a stavebného odpadu ako náhrady prírodných
surovín (kamenivo a pod.);
 recykláciou drahých kovov napr. z elektroodpadu sa šetria ložiská rúd.
Sekundárne pozitívne vplyvy strategického dokumentu
Na zníženie znečistenia horninového prostredia a pôdy sa môžu prejaviť sekundárne pozitívne
vplyvy ako dôsledok:
 zlepšenia stavu ovzdušia, podzemných a povrchových vôd;
 šetrenia nerastných surovín;
 zníženia množstva skládkovaných odpadov.
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Na faunu a flóru sa môžu prejaviť sekundárne pozitívne vplyvy:
 zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd a horninového prostredia pôd,
dôsledkom opatrení navrhnutých v strategickom dokumente sa prejaví dobrým stavom flóry
a fauny.
Na chránené územia sa môžu prejaviť sekundárne pozitívne vplyvy:
 zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia pôd,
fauny a flóry dôsledkom opatrení navrhnutých v strategickom dokumente sa prejaví
zlepšením vplyvom na chránené územia.
Na zdravie sa môžu prejaviť sekundárne pozitívne vplyvy ako dôsledok:
 zlepšenia stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd a horninového prostredia pôd,
dôsledkom opatrení navrhnutých v strategickom dokumente prispeje k zlepšeniu
zdravotného stavu obyvateľstva.
Šetrenie nerastných surovín a energetických zdrojov môžu napr. spôsobiť:
 budovanie bioplynových staníc a využitie bioplynu na energetické účely;
 zlepšenie systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom, čím je umožnené
využívať priemyselný a stavebný odpad ako náhradu prírodných surovín (kamenivo a pod.);
 recykláciou drahých kovov napr. z elektroodpadu sa šetria ložiská rúd;
 recykláciou použitých batérií a akumulátorov 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
 znižovanie záberu pôdy vo väzbe na znižujúci sa podiel skládkovania odpadov minimalizuje
riziko prieniku znečisťujúcich látok do pôdy, resp. podzemnej vody.
Kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu
 pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strednodobého charakteru strategického
dokumentu (navrhuje sa na roky 2016-2020) očakávame pri realizácií väčšiny navrhovaných
opatrení pretože spolupôsobia a znásobujú zlepšenie životného prostredia a následne
aj zdravia obyvateľov;
 za pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu považujeme
rozpracovanie cieľov a priorít odpadového hospodárstva na menšie územné celky formou
POH obcí, čo prinesie celkový pozitívny efekt v odpadovom hospodárstve a následne
v zlepšení životného prostredia a zdravia ľudí;
 pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu trvalého charakteru
sú v tom, že strategický dokument je v súlade s pozitívnym trendom opatrení navrhnutých
v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2016 -2020.
B. Negatívne vplyvy
Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu je minimalizácia negatívnych
účinkov vzniku a nakladania s odpadmi v Nitrianskom kraji na zdravie ľudí a všetky zložky
životného prostredia. Pri dosahovaní tohto cieľa navrhovanými opatreniami nie sú očakávané
žiadne negatívne vplyvy. Kontrolovaným zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov sa tak
docieli zníženie rizika znečistenia životného prostredia.
Konkrétne zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov a na iné
nakladanie s odpadmi budú posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
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prostredie a to podľa prahových hodnôt navrhovanej činnosti buď povinným hodnotením alebo
v zisťovacom konaní. V procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie bude
vyhodnotený vplyv konkrétnej navrhovanej činnosti na životné prostredie a na zdravie
obyvateľov. Vzhľadom na zoznam navrhovaných činností a prahové hodnoty podľa prílohy č. 8
zákona o posudzovaní vplyvov bude väčšia časť nových stavieb zameraných na nakladanie
s odpadom podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Strategický dokument v záväznej i smernej časti predpokladá vybudovať na území
Nitrianskeho kraja aj zariadenia, ktoré môžu byť definované ako významné zdroje znečisťovania
ovzdušia. Tieto podliehajú kontrole v rámci integrovaného povolenia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Limity pre povolené emisie z týchto zariadení
sú považované za najprísnejšie zo všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Dodržiavaním
týchto požiadaviek, ktoré je možné dosiahnuť iba zavádzaním najlepšie dostupnej techniky
minimalizujú vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení bude realizovaná
len v prípade splnenia odporúčaní a pripomienok z procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, príslušného orgánu a na základe
podmienok stanovených v povolení povoľujúceho orgánu. Negatívne vplyvy očakávame
pri vybudovaní zariadení na spaľovanie, resp. energetické zhodnocovanie priemyselných alebo
komunálnych odpadov, ktoré budú evidované ako stredné alebo významné zdroje znečisťovania
ovzdušia a pri rozširovaní existujúcich skládok.
Priame negatívne vplyvy
 Priame menej významné negatívne vplyvy na ovzdušie (produkcia emisií) očakávame
pri zariadení na intenzifikáciu zhodnotenia a energetického využitia komunálnych odpadov
pri skládke odpadov Rišňovce - Rumanová, zariadenia na zhodnocovanie odpadov
splyňovaním, s využitím energie v Šali, spoločnosťou Simplyclean, s.r.o., Galanta, či zatiaľ
lokalitne nešpecifikovaného zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov.
 Zábery pôdy a zásahy do horninového prostredia pri rozširovaní existujúcich skládok
odpadov znamenajú menej významné negatívne vplyvy.
Sekundárne negatívne vplyvy
 Málo významné na zdravie obyvateľov, málo významné na ostatné zložky životného
prostredia (podzemné a povrchové vody, pôdu, horninové prostredie), zanedbateľné
na chránené územia.
Kumulatívne a synergické negatívne vplyvy strategického dokumentu
 Z výstavby zariadení s termickou úpravou alebo energetickým využitím odpadov
očakávame málo významné vplyvy na ovzdušie a zdravie obyvateľov a málo významné
na ostatné zložky životného prostredia.

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené
vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených
území (NATURA 2000)
Informácie vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam,
akými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska
sústava chránených území (NATURA 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.
tak ako ich prezentovali spracovatelia Správy o hodnotení sú na veľmi dobrej odbornej
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aj technickej úrovni. Sú prezentované textovou a tabuľkovou formou a sú doplnené vhodnými
grafmi a inými grafickými zobrazeniami. Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života
na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie
prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny
a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín.
Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom území
v druhom až piatom stupni ochrany. V rámci veľkoplošných chránených území sa v severnej
časti Nitrianskeho kraja nachádzajú veľkoplošné chránené územia, Chránené krajinné oblasti
(CHKO) - Štiavnické vrchy a Ponitrie, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. Na juhu
zasahuje do kraja CHKO Dunajské luhy. Najprísnejšia legislatívna ochrana (piaty stupeň) platí
v národných prírodných rezerváciách, prírodných rezerváciách a prírodných pamiatkach a štvrtý
stupeň ochrany platí v chránených územiach.
Územia európskeho významu (ÚEV)
V Nitrianskom kraji sa nachádza alebo do neho zasahuje 68 území európskeho významu
s celkovou výmerou 143,8 km2 (t.j. 2,46 % z celkovej výmery ÚEV SR 5 841,22 km2),
ktoré sú súčasťou európskej súvislej siete chránených území NATURA 2000,
na ktoré sa vzťahuje územná ochrana podľa § 27, ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. Najväčšie
územie európskeho významu v predmetnom kraji je SKUEV0263 Hodrušská hornatina
s výmerou 27 km2, ktoré bolo zaradené v návrhu doplnku Národného zoznamu území
európskeho významu.
Chránené vtáčie územia (CHVÚ)
V riešenom území sa nachádza 9 chránených vtáčích území s celkovou výmerou 685 km2
(t.j. 5,22 % z celkovej výmery CHVÚ SR 13 110,91 km2), ktoré sú súčasťou európskej súvislej
siete chránených území NATURA 2000. Dolné Pohronie (SKCHVU004), Dolné Považie
(SKCHVU005), Dunajské luhy (SKCHVU007), Kráľova (SKCHVU010), Ostrovné lúky
(SKCHVU019), Parížske močiare (SKCHVU020), Poiplie (SKCHVU021), Tríbeč
(SKCHVU031) a Žitavský luh (SKCHVU038) sú vyhlásené za chránené vtáčie územia
príslušnými vyhláškami MŽP SR v zmysle § 26, ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. Bližšie údaje
o vymedzení hraníc CHVÚ, definovaní zakázaných činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv
na predmet ochrany a ich časovej platnosti sú stanovené v platných vyhláškach. Najväčšie
chránené vtáčie územie v Nitrianskom kraji je Dolné Považie s rozlohou 323,6 km2.
Ramsarské lokality
V zmysle Dohovoru o mokradiach (Ramsarský dohovor) sa na území Nitrianskeho kraja
nachádzajú tri Ramsarské lokality - Dunajské luhy, Parížske močiare a Poiplie. Dunajské luhy
predstavujú hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh v pohraničnej polohe pozdĺž hraníc
s Maďarskom (80 km úsek medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove) s dobre vyvinutým
systémom ramien, mŕtvych ramien, piesčitých a štrkových brehov. Územie je tvorené lužnými
lesmi, mokraďami a mokrými lúkami, ktoré poskytujú biotop pre mnohé vzácne a ohrozené
druhy rastlín a živočíchov. Prevažná časť územia leží v CHKO Dunajské luhy s prísnejšou
ochranou niektorých lokalít. Parížske močiare predstavujú územie s rozsiahlymi močiarmi
a zárastami trsti Phragmites australis v plytkej depresii potoka Paríž v juhovýchodnej časti
Podunajskej nížiny a Podunajskej pahorkatiny, ktoré sú významnou hniezdnou lokalitou
vodného vtáctva, predovšetkým Passeriformes, predstavujú najvýznamnejšiu hniezdnu lokalitu
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druhov Acrocephalus melanopogon a Panurus biarmicus na Slovensku, s vysokou koncentráciou
hniezdiacich párov. Lokalita je významnou migračnou zastávkou sťahovavých vodných vtákov.
Lokalita je chránená aj ako národná prírodná rezervácia. Poiplie predstavuje zvyšok
rozsiahlejšieho mokraďového ekosystému povodia Ipľa na juhu stredného Slovenska
v cezhraničnom úseku nadväzujúcom na rozľahlejšie mokrade v Maďarsku. Územie s veľkou
koncentráciou prírodných hodnôt z hľadiska hydrologického, geomorfologického, botanického
a zoologického. Hranice lokality sú totožné s hranicou navrhovanej CHKO Poiplie, ktorá
obsahuje niektoré vyhlásené alebo navrhované chránené územia.
Lokality Emerald
Na území Nitrianskeho kraja sa nachádzajú štyri lokality patriace do siete Emerald - Burda,
Dunajské luhy, NPR Parížske močiare a Zoborské vrchy.
Mokrade
V Nitrianskom kraji sa nachádza, alebo do neho zasahuje 7 národne významných mokradi
v okresoch Komárno a Nové Zámky. Medzi regionálne významné mokrade sú zaradené lokality
rôznej veľkosti s výraznejším hydrologickým, biologickým a ekologickým ovplyvňovaním
okolia (minimálne niekoľkých obcí). Zaradené sú k nim aj lokality výskytu významných
chránených a ohrozených druhov fauny a flóry. Regionálne významné sú aj chránené územia,
územia netypické alebo naopak charakteristické pre daný región. Patria k nim aj významné
stanovištia a miesta rozmnožovania fauny mokradi. V Nitrianskom kraji sa nachádza
64 regionálne významných mokradi, ktoré sú lokalizované vo všetkých okresoch okrem Zlatých
Moraviec. K mokradiam lokálneho významu sú zaradené menšie lokality ovplyvňujúce
najbližšie okolie, so sústredeným výskytom bežných druhov rastlín a živočíchov viazaných
na mokrade. Patria k nim aj mokrade s miestnym hydrologickým významom a lokality
významné svojou ekostabilizačnou funkciou, napríklad ako liahniská obojživelníkov, lokality
významné produkciou rýb a podobne. V Nitrianskom kraji je celkovo evidovaných 131 lokálne
významných mokradi nachádzajúcich sa takmer na celom riešenom území okrem okresu Zlaté
Moravce.
Citlivé a zraniteľné oblasti
Poľnohospodársky využívané pozemky v Nitrianskom kraji, okrem časti pohoria Tríbeč,
patria podľa prílohy č. l, Nariadenia vlády č. 617/2004, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti
a zraniteľné oblasti, medzi zraniteľné oblasti. V okrese Komárno je to 41 obcí, Levice 86 obcí,
Nové Zámky 59 obcí, Šaľa 13 obcí, Topoľčany 53 obcí a Zlaté Moravce 27 obcí.
Vodárenské toky
V riešenom území sa nenachádzajú vodárenské toky využívané ako vodárenské zdroje
alebo ako vodárenské zdroje na odber pitnej vody.
Ochrana prírodných liečivých zdrojov
Na území Nitrianskeho kraja sú z hľadiska ochrany podľa zákona č. 538/2005 Z. z. dotknuté
lokality:
 Dudince - kúpeľné miesto, štatút kúpeľného miesta schválený uznesením vlády SR
č.623/1998 v znení jeho zmeny č. 456/1999.
 Santovka a Slatina - lokality s prírodnými minerálnymi zdrojmi. V Slatine sa prírodná
minerálna voda využíva na plnenie do spotrebiteľských obalov. V Santovke
sa v súčasnosti neplní.
23

Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných minerálnych
zdrojov v Santovke a Slatine sú vyhlásené vyhláškou MZ SR č. 19/2000 Z. z. V ochrannom
pásme I. a II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo
prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť
prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
Geotermálne vody
Na území Nitrianskeho kraja sú z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z.
dotknuté lokality Dudince, Santovka a Slatina. Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných
liečivých zdrojov v Dudinciach je v okresoch Krupina a Levice, v katastrálnych územiach
Dudince, Hokovce a Merovce. Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov
minerálnych stolových vôd v Santovke je v okrese Levice, v katastrálnom území Santovka.
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Slatine
je v okrese Levice, v katastrálnych územiach Chorvatice a Slatina. Územie ochranného pásma
II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych
stolových vôd v Santovke a v Slatine je v okresoch Krupina a Levice, v katastrálnych územiach
Bátovce, Bory, Čankov, Demandice, Dolné Brhlovce, Dolné Šipice, Dolné Terany, Dolné
Turovce, Domadice, Dudince, Dvorníky, Hokovce, Hontianske Tesáre, Hontianske Trsťany,
Hontianska Vrbica, Horné Semerovce, Horné Šipice, Horné Terany, Horné Turovce, Chorvatice,
Kalinčiakovo, Kostolné Moravce, Levice, Lisov, Malinovec, Malý Kiar, Medovarce, Merovce,
Mýtne Ludany, Opatové Moravce, Plášťovce, Santovka, Sebechleby, Slatina, Stredné Turovce,
Sudince, Súdovce, Veľké Krškany.
Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené vtáčie územia,
územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území (NATURA
2000)
Realizáciou strategického dokumentu POH NR sa negatívne vplyvy na chránené územia
Nitrianskeho kraja nepredpokladajú.
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov a na iné nakladanie
s odpadmi budú posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a to podľa prahových hodnôt navrhovanej činnosti buď povinným hodnotením,
alebo v zisťovacom konaní. V procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie bude
vyhodnotený vplyv konkrétnej navrhovanej činnosti na životné prostredie a na zdravie
obyvateľov, pričom predpokladom zamedzenia ich negatívnych vplyvov bude predovšetkým
vylúčenie ich budovania v chránených územiach prírody a v chránených vodohospodárskych
oblastiach, resp. rešpektovanie a dodržiavanie príslušných predpisov.

VI. Závery
1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)
Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Programu
odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020“ na životné prostredie podľa
ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri ktorom sa zvážil stav
využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov strategického
dokumentu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska
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ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a trvania, so zameraním najmä
na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni, úroveň
spracovania oznámenia o strategickom dokumente, stanovísk k oznámeniu strategického
dokumentu, k rozsahu hodnotenia, úrovne spracovania správy o hodnotení strategického
dokumentu, stanovísk k správe o hodnotení, výsledku verejného prerokovania, uskutočnených
konzultácií, samotného návrhu strategického dokumentu POH NR a za súčasného stavu poznania
sa

odporúča

prijatie strategického dokumentu „Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja
na roky 2016 – 2020 “ za dodržania odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu
strategického dokumentu uvedených v kapitole VI. Závery, časti „Odporúčania
na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ a naplnenia
požiadaviek na monitoring stanovených v kapitole VI. Závery, časti „Návrh monitoringu“ tohto
stanoviska.
2. Odporúčaný variant
Nakoľko bol návrh strategického dokumentu POH NR vypracovaný v jednom variantnom
riešení a v nulovom variante, odporúča sa ho prijať vo variante, ktorý bol posudzovaný
z hľadiska vplyvov na životné prostredie, za podmienky dodržania odporúčaní na prepracovanie,
dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v kapitole VI. Závery, časti
„Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“
a naplnenia požiadaviek na monitoring stanovených v kapitole VI. Závery, časti „Návrh
monitoringu“ tohto stanoviska.
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu
Konečné znenie „Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 –
2020“ sa odporúča podstatne nemeniť, len zapracovať do neho relevantné pripomienky
a požiadavky doručené k strategickému dokumentu od dotknutých subjektov.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné
prostredie ako obstarávateľ strategického dokumentu POH NR zabezpečí sledovanie
a pravidelné vyhodnocovanie plnenia cieľov POH NR. V prípade zaznamenania významných
problémov v dosahovaní stanovených cieľov je potrebné POH NR prehodnotiť a vykonať jeho
aktualizáciu aj v priebehu obdobia, na ktoré je POH NR vypracovaný.
Podľa § 9 ods. 8 zákona o odpadoch, ak sa v čase po vydaní POH NR zásadným spôsobom
zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah POH NR je Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako obstarávateľ
povinný aktualizovať nimi vypracovaný POH NR.
Na základe celkového výsledku posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní
vplyvov sa pre obdobie uplatňovania strategického dokumentu POH NR odporúča:
 dodržiavať ustanovenia rámcovej smernice o odpade, ktoré boli prevzaté do právneho
poriadku SR zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
 dosiahnuť prerušenie súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie
súvisiacimi so vznikom odpadov v Nitrianskom kraji.
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4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Toto záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie na základe celkového výsledku procesu posudzovania vplyvov
strategického dokumentu POH NR na životné prostredie vykonaného podľa zákona
o posudzovaní vplyvov, pri ktorom sa zavážil stav využitia územia a únosnosť prírodného
prostredia, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie,
chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania,
so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej
a lokálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, určený rozsah
hodnotenia, úroveň spracovania správy o hodnotení, samotného návrhu strategického dokumentu
POH NR, po zohľadnení predložených stanovísk, výsledku verejného prerokovania, záverov
odborného posudku a za súčasného stavu poznania.
Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo podľa
príslušných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov. Pri posudzovaní boli zvažované možné
negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení pre oblasť odpadového
hospodárstva Nitrianskeho kraja.
Celkovo bolo k správe o hodnotení strategického dokumentu doručených 19 písomných
stanovísk. Doručené stanoviská obsahovali najmä požiadavky na doplnenie údajov do návrhu
POH Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020.
Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako aj posudok odborne spôsobilej osoby
preukázali, že priame i nepriame vplyvy opatrení strategického dokumentu na životné prostredie
budú prevažne pozitívne. Z hľadiska synergických a kumulatívnych vplyvov prevažujú
očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi.
Z výsledku posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že POH NR vo variante,
ktorý bol posudzovaný, je prijateľný z hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) vplyvov
na životné prostredie.
POH NR sa riadi princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré umožňujú uspokojovať
potreby súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií
na uspokojovanie potrieb a je preto v súlade so všetkými relevantnými strategickými
dokumentmi súvisiace s problematikou odpadového hospodárstva.
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa prílohy č. 6 zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, na základe odborného posudku podľa požiadaviek zákona, jeho príloh
a všetkých dostupných podkladov, pričom zohľadňuje pripomienky a požiadavky uvedené
v doručených stanoviskách.
5. Návrh monitoringu
Podľa ustanovení § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní je Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako obstarávateľ
strategického dokumentu POH NR povinný zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov
schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel
existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva
podľa § 16 ods. 2 v:
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 systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov;
 vo vyhodnocovaní jeho účinnosti;
 v zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe
o hodnotení so skutočným stavom;
Podľa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy
strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona sú horšie,
ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia
na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického
dokumentu.
Podľa § 16, ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov je obstarávateľ a rezortný orgán povinní
bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania
a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, ako aj o zabezpečení
povinností sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
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 strategické dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácii, dôvody
výber schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými
variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti
s monitoringom
Celkove je možné konštatovať, že environmentálne aspekty boli začlenené do strategického
dokumentu v primeranej miere a zohľadnené aj v správe o hodnotení, ktorá je vypracovaná
v zmysle prílohy č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dostatočne podrobne. Objektívne
zhodnotila súčasný stav životného prostredia, definovala jednotlivé okruhy problémov z hľadiska
životného prostredia a zhodnotila možné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie.
Vznesené pripomienky, resp. požiadavky je možné zohľadniť v konečnom znení strategického
dokumentu POH Nitrianskeho kraja.
Vzhľadom k charakteru strategického dokumentu, ako aj vzhľadom k procesu jeho tvorby
na princípe priebežného pripomienkovania bol POH Nitrianskeho kraja spracovaný v jednom
variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní prevažnej väčšiny
opodstatnených pripomienok. Z hodnotenia vyplynula opodstatnenosť realizačného variantu,
nakoľko stratégia ako celok i väčšina navrhovaných opatrení budú mať pozitívne vplyvy
na životné prostredie a zdravie obyvateľov.
Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie je povinný zohľadniť predložené stanoviská a obsah verejného
prerokovania v návrhu strategického dokumentu POH NR. Obstarávateľ následne uvedie
v doložke vplyvov na životné prostredie výsledky posudzovania vplyvov strategického
dokumentu na životné prostredie a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk spolu s ich
vyhotovením. Ak však obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce z tohto záverečného
stanoviska z posúdenia strategického dokumentu POH NR a ak ide o dopracovanie strategického
dokumentu, je podľa § 15 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov povinné svoj postup zdôvodniť
a takéto odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu s týmto záverečným stanoviskom z posúdenia
strategického dokumentu POH NR schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu.
27

Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu,
pričom uvedie, ako ich zohľadnilo a zapracovalo do tohto návrhu, ako zohľadnilo obsah a závery
správy o hodnotení, ako zohľadnilo dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné
prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnych alternatív strategického
dokumentu v porovnaní s inými alternatívami.
V prípade, že schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo
predložené, vypracuje v spolupráci s obstarávateľom informácie podľa § 15 ods. 5 zákona
o posudzovaní vplyvov. Obstarávateľ následne doručí schválený strategický dokument POH NR,
ktorému predchádzalo posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, spolu s informáciami
podľa § 15 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov v listinnom vyhotovení a na elektronickom
nosiči dát obstarávateľovi a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným
spôsobom.
Obstarávateľ súčasne zverejní schválený strategický dokument POH NR spolu
s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na svojom webovom sídle.
7. Informácia pre schvaľujúci orgán a dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov
strategických dokumentov
Podľa § 6a ods. 1 je dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred
ich schválením.
Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí:
a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b) právnická osoba,
c) občianska iniciatíva podľa odseku 3.
Podľa § 6a ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov má dotknutá verejnosť pri posudzovaní
vplyvov strategických dokumentov právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov
strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať
písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom
prerokovaní strategického dokumentu.
Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu "Program
odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020" na životné prostredie neboli
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné
prostredie ako na obstarávateľa strategického dokumentu POH NR doručené žiadne negatívne
pripomienky zo strany verejnosti, ktoré by zásadným spôsobom bránili v ďalšom rozpracovaní
návrhu strategického dokumentu. Verejnosť sa podľa §6a zákona o posudzovaní vplyvov
zainteresovala prostredníctvom:
 účasti na verejnom prerokovaní správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu podľa
§ 11 ods. 3 zákona o posudzovaní;
 písomné stanovisko k správe o hodnotení podľa § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní.
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VII. Potvrdenie správnosti údajov
1.

Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Nitra
Mgr. Marek Béreš, štátny radca
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
v súčinnosti:
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

2.

Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu,
pečiatka

Ing. Jana Látečková
vedúca odboru
Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie

3.

MIESTO A DÁTUM VYDANIA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA

Nitra, 7. februára 2018
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