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Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 
2011 - 2015 

 

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO 

(Číslo : 2013/00037/Gr) 

vydané Obvodným úradom životného prostredia Žilina, podľa 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 

 
Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného 

prostredia a odvolacích konaní kraja 

 
2. Identifikačné číslo 

 

37 906 321 

3. Adresa sídla 

 

Námestie M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie 

o strategickom dokumente a miesto na konzultácie 
 

 Ing. Štefan Geisbacher 

   Obvodný úrad životného prostredia Žilina 

   Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina 

   Tel: 041/5076803 

   email: geisbacher@za.ouzp.sk 

 

   Ing. Martina Koňušíková  

   Obvodný úrad životného prostredia Žilina  

   odbor zložiek ochrany životného prostredia a odvolacích konaní kraja 

   Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina 

   email: konusikova@za.ouzp.sk 

   Tel.: 041/ 507 68 08  

   email: konusikova@za.ouzp.sk 

 

   Ing. Dagmar Grófová - pre SEA 

   Obvodný úrad životného prostredia Žilina  

   odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja 

   Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina 

mailto:konusikova@za.ouzp.sk
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   Tel: 041/5076804 

   email: grofova@za.ouzp.sk 

    

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov 

 
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015 

 

2. Charakter 

 
 Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015 je dokumentom 

strategického významu v oblasti odpadového hospodárstva s vplyvom na životné prostredie. Stanovuje 
ciele pre odpadové hospodárstvo kraja do roku 2015 a navrhuje opatrenia na dosiahnutie stanovených 

cieľov. Nadväzuje na strategický dokument POH SR, ktorý bol vypracovaný v súlade s požiadavkami 

stanovenými v legislatívnych predpisoch SR a EU a schválený Vládou Slovenskej republiky. 

 Záväzná časť POH SR  je záväzným dokumentom pre rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve. Obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja ( do 31.12.2012 

Krajské úrady životného prostredia) sú povinné vypracovať programy odpadového hospodárstva 

krajov na základe cieľov a opatrení stanovených v POH SR. Program odpadového hospodárstva kraja 
sa vypracúva pre územie, ktoré je v pôsobnosti príslušného Obvodného úradu životného prostredia 

v sídle kraja. 

 Žilinský kraj  sa člení na 11 okresov a to: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina. Počet obcí 
v kraji je 315 z toho sú 18 mestá. 

 

 
3. Hlavné ciele 

 

         Ciele a opatrenia v záväznej časti POH kraja sú v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva podľa článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 

2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc: 

 predchádzanie vzniku odpadu, 

 príprava na ich opätovné použitie, 

 recyklácia, 

 iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov, 

 zneškodňovanie odpadov. 

 

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

 
         POH Žilinského kraja je rozčlenený na 5 hlavných kapitol a 6 príloh k POH: 

 
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

II. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  V ŽILINSKOM 
KRAJI 

III. ZÁVÄZNÁ ČASŤ POH ŽILINSKÉHO KRAJA 

IV. SMERNÁ ČASŤ POH ŽILINSKÉHO KRAJA 
V. ROZPOČET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

 
 PRÍLOHY K POH ŽILINSKÉHO KRAJA 
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Príloha 1 – Zoznam zariadení na zhodnocovanie odpadov  

Príloha 2 – Zoznam kompostární odpadov 

Príloha 3 – Zoznam zberní a výkupní odpadov 

Príloha 4 – Zoznam skládok odpadov 

Príloha 5 – Zoznam spaľovní 

Príloha 6 – Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

odpadov 

 

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva Žilinského kraja je odklonenie odpadov od    

skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je 

potrebné: 

 zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností 

odpadov a na podporu opätovného použitia výrobkov, 

 zaviesť integrované systémy nakladania s odpadmi, ktoré by boli spojené s racionálnym 

využitím energie vyrobenej z odpadov, 

 zaviesť podporu používania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu 

výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály, 

 zvýšiť mieru materiálového zhodnocovania odpadov a energetického zhodnocovania odpadov. 

 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

 
 Základný strategický dokument na národnej úrovni: 

 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015 schválený 

Vládou SR 22.02.2012. 

 

 Iné strategické a koncepčné dokumenty prijaté v SR súvisiace s problematikou odpadového 

 hospodárstva na národnej úrovni: 

 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky 

 Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 

 Operačný program – Životné prostredie 2007 – 2013 

 Investičná stratégia odpadového hospodárstva v SR 

 Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach 

(POPs) 

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

 Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov  

(Vypracovaná podľa článku 5(1) smernice 1999/31/ES) December 2010). 

 

 Iné strategické a koncepčné dokumenty prijaté na regionálnej úrovni Žilinského kraja súvisiace 

 s problematikou odpadového hospodárstva: 

 Územný plán VÚC Žilinského kraja so zmenami a doplnkami 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007 – 

2013 – aktualizácia súčasného dokumentu  

 Plány rozvoja verejných vodovodov pre územie Žilinského kraja. 

  

 POH Žilinského kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2011 – 2015. 

 

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania 
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1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania. 

 

 Obstarávateľ, Krajský úrad životného prostredia Žilina, úsek OH,  predložil Krajskému úradu 

životného prostredia, úseku EIA/*SEA podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente 

„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“ na posúdenie 

podľa zákona. 

 Krajský úrad životného prostredia Žilina, úsek EIA/SEA po prerokovaní s dotknutými orgánmi 

určil  podľa §8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia: 

V zmysle § 8 ods.3 písm. a) zákona sa určuje v správe o hodnotení vplyvu strategického dokumentu 

„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“ rozpracovať 

a zhodnotiť určený variant podrobnejšie okrem nulového variantu ( stav, ktorý by nastal ak by sa 

strategický dokument neprijal a následne nerealizoval). Na základe uvedeného sa nepožaduje 

variantné riešenie strategického dokumentu. 

Okrem všeobecných podmienok sa stanovili špecifické požiadavky. Zo stanovísk doručených 

k oznámeniu vyplynula potreba v správe o hodnotení strategického dokumentu podrobnejšie 

rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom: 

1. pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného dokumentu brať do 

úvahy všetky pripomienky, ktoré boli zaslané k oznámeniu, 

2. posúdiť vplyv  novonavrhovaných stavieb OH na jestvujúce a navrhované chránené územia, 

3. zariadenia na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov plánovať s ohľadom na 

územné plány jednotlivých regiónov, miest a obcí, 

4. podporovať a propagovať triedený zber odpadov v mestách a obciach, 

5. konkretizovať a kvantifikovať jednotlivé opatrenia na znižovanie množstva biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu, 

6. ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace 

s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení, 

7. potreba resp. nepotrebnosť budovania a rozširovania spaľovní nebezpečných a nemocničných 

odpadov a ostatných odpadov v Žilinskom kraji, 

8. stratégie biologického zhodnocovania odpadu v regióne - budovanie bioplynových staníc 

a kompostární. 

 Krajský úrad životného prostredia v Žiline, zverejnil  Oznámenie o strategickom dokumente „ 

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“ na internetovej stránke: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadového-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-

roky-2011-2015 dňa 12.10.2012. Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu rozoslal 

príslušný orgán na zaujatie stanoviska dotknutým rezortom, dotknutým orgánom a dotknutým 

obciam v zákonom  stanovenom termíne, pričom spätne bolo doručených 5 stanovísk všetky bez 

pripomienok. 

 Krajský úrad životného prostredia v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 

21.11.2012 Rozsah hodnotenia, kde určuje v Správe o hodnotení vplyvu strategického dokumentu  

„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015“ podrobnejšie rozpracovať 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadového-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2011-2015%20dňa%2012.10.2012
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadového-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2011-2015%20dňa%2012.10.2012
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a zhodnotiť určený variant strategického dokumentu predložený v oznámení o strategickom 

dokumente okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal 

a následne nerealizoval). 

K rozsahu hodnotenia, ktorý bol vydaný Krajským úradom životného prostredia, odborom 

starostlivosti o životné prostredie Žilina dňa 21.11.2012 neboli doručené žiadne stanoviská. 

 Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského 

kraja na roky 2011-2015“ vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia, centrum tvorby 

krajiny. Environmentálnej výchovy a vzdelávania, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica*, Odbor 

starostlivosti o mestské životné prostredie Žilina. 

Riešiteľský kolektív: Ing. Slámková Marta, Ing. Hájniková Marta, Ing. Sláviková Marcela, Ing 

Vaculčíková Beáta. 

 Obstarávateľ strategického dokumentu doručil príslušnému orgánu Správu o hodnotení 

strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu  „Program odpadového 

hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“ v dvoch listinných vyhotoveniach z každého 

a v počte 23x na elektronickom nosiči. 

Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného 

prostredia a odvolacích konaní kraja (bývalý Krajský úrad životného prostredia v Žiline), rozoslal dňa 

24.05.2013 Správu o hodnotení spolu s Návrhom strategického dokumentu na elektronickom nosiči 

dotknutým rezortom, dotknutým orgánom a dotknutým obciam spolu s požiadavkou na predloženie 

stanovísk do 21 dní od jej doručenia, resp. zverejnenia pre verejnosť. 

 Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného 

prostredia a odvolacích konaní kraja, rozoslal súčasne dňa 24.05.2013 všetkým dotknutým orgánom 

pozvánku na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program 

odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“. 

  Dňa 20.06.2013 sa na Obvodnom úrade životného prostredia Žilina uskutočnilo verejné 

prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva 

Žilinského kraja na roky 2011-2015“ podľa § 11 ods.3 zákona, z ktorého bol vyhotovený záznam. 

 Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného 

prostredia a odvolacích konaní kraja následne určil podľa zákona za spracovateľa  odborného posudku 

strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“ 

listom č.  2013/00037-251/Gr zo dňa 09.07.2013 : Ing. Vladimíra Kuderavého, zapísaného v zozname 

odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností odpadového hospodárstva na životné 

prostredie na Ministerstve životného prostredia SR. 

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

 
Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného 

prostredia a odvolacích konaní kraja 

 
3. Druh rozhodnutia 

 

Všeobecne záväzná vyhláška 
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4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 

 

 Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského 

kraja na roky 2011-2015“ vypracovala podľa prílohy č.4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum tvorby krajiny, environmentálnej 

výchovy a vzdelávania, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica – odbor starostlivosti o mestské 

životné prostredie Žilina. 

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 

 

 Podľa § 13 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany 

prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja určil listom 2013/00037-

251/Gr zo dňa 09.07.2013 za spracovateľa odborného posudku Ing. Vladimíra Kuderavého, 

zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb pre posudzovanie vplyvov činností na životné 

prostredie na Ministerstve životného prostredia SR. 

 Obstarávateľ, Obvodný úrad životného prostredia Žilina postupom podľa zákona a na základe 

konzultácií zabezpečil vypracovanie odborného posudku podľa § 13 zákona. Súčasťou odborného 

posudku podľa zákona bol aj návrh záverečného stanoviska orgánu podľa §13 ods.9 a §14 zákona. 

 Posudok bol vypracovaný a doručený na Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor 

ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, dňa 10.09.2013. 

 Spracovateľ posudku vypracoval posudok a návrh záverečného  stanoviska na základe 

predloženej Správy o hodnotení strategického dokumentu, Návrhu strategického dokumentu, 

vlastných poznatkov, konzultácií s obstarávateľom a spracovateľom strategického dokumentu, 

záznamu z verejného prerokovania navrhovaného strategického dokumentu, doručených písomných 

stanovísk od jednotlivých subjektov posudzovacieho procesu. 

 Spracovateľ odborného posudku okrem iného uviedol, že správa o hodnotení obsahuje 

dostatočné informácie o strategickom dokumente, cieľoch, opatreniach a aktivitách. Ďalej 

konštatuje, že správa o hodnotení formálne zodpovedá obsahu a štruktúre stanovenej v Prílohe 4 

zákona, pričom závažnejšie nedostatky neboli identifikované. 

 V záverečnom hodnotení spracovateľ posudku odporučil 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 

 
K správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program 

odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“ boli  na Obvodný úrad životného 

prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní 

kraja, ako príslušnému orgánu, podľa § 12 ods.1 a ods.2 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do určeného termínu 

doručené nasledovné stanoviská dotknutých rezortov, orgánov a dotknutých miest a obcí: 

 Ministerstvo životného prostredia SR 

         /list č. j. 2426/2013-3.3 32052/2013, zo dňa 14.06.2013/ 
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          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. Dovoľujeme si upozorniť, že odbor odpadového hospodárstva, ako výkonný orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva je v zmysle organizačného poriadku ministerstva životného 

prostredia začlenený pod sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia. 

Pozn.: 

Formálna pripomienka 

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

         /list č. j. 548/2013-1110, zo dňa 12.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu –

pripomienky: 

- po posúdení Programového hospodárstva Žilinského samosprávneho kraja konštatujeme, že uvedený 

program je spracovaný v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch a v záväznej 

časti sú navrhnuté opatrenia na riešenie optimálneho zaobchádzania s odpadmi, ktoré sleduje jednak 

predchádzanie vzniku odpadov, ich efektívne zhodnotenie a zneškodnenie tých odpadov, pre ktoré 

v danom období nie je vhodný spôsob zhodnotenia, 

- vzhľadom k POH ZA, ktorý ráta s parciálnym využívaním zdrojov Recyklačného fondu na obdobie 

2011 až 2015 upozorňujeme na skutočnosť, že v máji 2013 predložilo MŽP SR do medzirezortného 

pripomienkového konania materiál „Legislatívny zámer zákona o odpadoch“, podľa ktorého by mal 

Recyklačný fond postupne zaniknúť apo schválení paragrafového znenia nového zákon o odpadoch sa 

už do neho nebudú odvádzať poplatky, hoci zdroje, ktoré budú na jeho účtoch z predchádzajúceho 

obdobia, by mali byť ešte využiteľné. 

Pozn.: 

Formálna pripomienka 

 Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky 

 Na základe čiastkových stanovísk dotknutých regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom 

v Žiline/list č.j. A/2013/01785/HŽPZ/, Čadci/ list. č.j. HŽPaZ-1105/2010/ Dolnom Kubíne/ list. č.j. 

1088/2013-HŽP/,Liptovskom Mikuláši /list. č. j. 2013/003426-02/188-Mudr Hudák/ 

a Martine/list.č.j.HŽP-2013/01234/ sa vydáva toto záväzné stanovisko:/list č. j. OHŽP – 4587/13/ 

S obsahom Správy o hodnotení strategického dokumentu súhlasí a žiada zapracovať niektoré 

nezrovnalosti. Okrem toho má nasledovné pripomienky: 

Príloha č.1 POH Žilinského kraja na roky 2011-2015  Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

v Žilinskom kraji  (okrem kompostární odpadov): 

- dopĺňa právne subjekty pre ktoré Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Martine nevydával 

rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, resp. na manipuláciu s nebezpečným odpadom. 

Príloha č.3 POH Žilinského kraja na roky 2011-2015  Zoznam zariadení na zber odpadov v Žilinskom 

kraji : 

-  dopĺňa právne subjekty (Zberné suroviny) pre ktoré Regionálne úrady verejného zdravotníctva 

v Martine nevydával rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, resp. na manipuláciu 

s nebezpečným odpadom. 
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Príloha č.6 návrh realizácie zariadení na vyhovujúce nakladanie s odpadmi  v Žilinskom kraji rozdelené 

podľa okresov do roku 2015 na roky 2011-2015  Spaľovne odpadov v Žilinskom kraji : 

- upresňuje sa , že Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o, Vrútky, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Martine ako miestne a vecne príslušný orgán VZ nedozoruje; 

- konštatuje sa, že Zberné suroviny a.s. Kragujevská 3, Žilina, ktorá má v investičnom pláne na 

obdobie 2011-2015 zriadiť dve prevádzky je reálna iba prevádzka  na ul. Dúbravca,  Martin, k.ú. 

Priekopa - Skladovo prevádzkový areál firmy Zberné suroviny. 

Kapitola IV.: Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu vrátane zdravia 

- odporúča sa definovať merateľné výstupy a vyhodnotenia tak, aby bolo možné podľa podkladov 

všetkých zainteresovaných orgánov, inštitúcií posúdiť skutočný vplyv POH Žilinského kraja na roky 

2011-2015 na životné prostredie a zdravie obyvateľov s návrhom konkrétnych opatrení na zlepšenie 

súčasného stavu 

Pozn.: 

Pripomienky informačného charakteru sú čiastočne akceptovateľné 

 Štátna veterinárna a potravinová správa SR 

/list č. j. 1917-2//2013, zo dňa 03.06.2013/ 

- oznámila, že POH Žilinského kraja bol postúpený Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe 

Žilina, ako vecne a miestne príslušnému orgánu podľa § 44 ods. 1 a 5 zákona č. 39/2007 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš 

/list č. j. 1013/2013, zo dňa 02.07.2013/ 

V stanovisku uvádza , že Regionálna veterinárna a potravinová správa sa vyjadruje 

k týkajúcej sa  využívania živočíšnych vedľajších produktov v rozsahu stanovenom 

nariadeniami, t, j. Nariadením (ES) č.1069/2009 a Nariadením Komisie (ES)č.142/2011.Ďalej 

informuje: 

- na výrobu kompostu zo živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu – Nariadenia 

(ES) č.1069/2009 požiada prevádzkovateľ regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o schválenie 

prevádzky- pred začatím činnosti. 

- v prípade využitia kuchynských odpadov okrem kuchynského odpadu z dopravných prostriedkov 

používaných v medzinárodnej doprave v zmysle článku 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009tieto 

sú definované ako materiál kategórie 3 s možnosťou kompostovania v kompostovacom zariadení 

alebo sa transformuje na bioplyn. 

- pri výrobe kompostu je nevyhnutné zabrániť vstupu rizikových prvkov a nežiadúcich látok do 

výrobného procesu a cez pôdu  následne do potravinového reťazca.  Je vylúčené ako suroviny 

používať odpady, ktoré sú zaradené do kategórie nebezpečný odpad. 

Pozn.: 

Pripomienky informačného charakteru sú čiastočne akceptovateľné 
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 Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin 

/list č. j. 346/2012-1, zo dňa 21.06.2013/ 

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

nemá žiadne pripomienky ,v prílohe zaslali prevádzky v ich pôsobnosti na doplnenie zoznamu 

Pozn.: 
Prílohy informačného charakteru sú akceptovateľné 
 

 Obvodný úrad životného prostredia v Martine, Úsek odpadového hospodárstva 

/list č. j. ŽP-2013/01322, zo dňa 20.06.2013/ 

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá žiadne 

pripomienky 

 Obvodný úrad životného prostredia v Martine, Úsek ochrany prírody a krajiny 

           /list č. j. ŽP-2013/01322, zo dňa 20.06.2013/ 

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – pripomienky: 

- pri vypracovaní strategického dokumentu žiadame rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

- zapracovať jednotlivé maloplošné a veľkoplošné chránené územia a ich ochranné pásma ako aj 

územia európskeho významu a rešpektovať jednotlivé obmedzenia v nich, 

- pri konkrétnych návrhoch požiadať ŠOP SR o stanovisko k prípadnej existencii biotopov európskeho 

a národného významu a možnosti ich ohrozenia, 

- rešpektovať prvky ÚSES-u. 

Pozn.: 

Pripomienky informačného charakteru sú čiastočne akceptovateľné 

 Obvodný úrad životného prostredia v Martine, Úsek ochrany ovzdušia 

           /list č. j. ŽP-2013/01322, zo dňa 20.06.2013/ 

           Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

nemá pripomienky, z hľadiska správnosti uvádzaných údajov v tab. na str. 9 dokumentu uvádzame, že 

ZŤS TEES Martinské strojárne sú od r. 2003 mimo prevádzky a odporúčame uvedený prehľad 

aktualizovať 

Pozn.: 

Pripomienka informačného charakteru je akceptovateľná 

 Obvodný úrad životného prostredia v Martine, Úsek štátnej vodnej správy 

            /list č. j. ŽP-2013/01322, zo dňa 20.06.2013/ 

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – pripomienky: 
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- pri vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na 

roky 2011-2015“ žiadame rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom 

znení, 

- žiadame pri CHVO (Chránená vodohospodárska oblasť) rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z § 31 

vodného zákona a príslušných vyhlášok a nariadení, 

- žiadame v OP vodárenských zdrojov (Ochranné pásma) rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z § 32 

vodného zákona a príslušných vyhlášok a nariadení, 

- žiadame doložiť stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 

Bratislava k strategickému dokumentu, nakoľko v dotknutej lokalite sú ustanovené Vyhláškou MZ SR 

č. 341/2010 Z.z. ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov 

v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov 

a prírodných minerálnych zdrojov v Martine, Vyhláškou MZ SR č. 588/2007 Z.z. sú vyhlásené ochranné 

pásma prírodných minerálnych zdrojov v Budiši, Vyhláškou MZ SR č. 392/2007 Z.z. , ktorou sa 

vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach, Vyhláškou MZ SR č. 

367/2009 Z.z., ktorou sú ustanovené ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod 

Znievom a v Socovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych 

zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach, Vyhláškou MZ SR č. 477/2001 Z.z., ktorou sa 

vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Mošovce za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú 

ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach, a je potrebné 

rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z ich ustanovení. 

Pozn.: 

Pripomienky informačného charakteru sú čiastočne akceptovateľné 

 

 Obvodný úrad životného prostredia v Martine, Úsek posudzovania vplyvov na 

životné prostredie 

            /list č. j. ŽP-2013/01322, zo dňa 20.06.2013/ 

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – pripomienky: 

- žiadame zapracovať do ďalších stupňov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

v Prílohe č. 4 POH Žilinského kraja na roky 2011-2015 Skládky odpadov v Žilinskom kraji  - na základe 

Integrovaného povolenia na prevádzku skládky Združená skládka odpadov Horná Štubňa číslo 8619-

35442/2012/Chy/770240104-Z3 z 11.12.2012 upraviť celkovú kapacitu na 121142.3 m3, v Prílohe č. 6 

Návrh realizácie zariadení na vyhovujúce nakladanie s odpadmi v Žilinskom kraji rozdelené podľa 

okresov do roku 2015 žiadame z dôvodu platného integrovaného povolenia (uvedené v bode č. 1) 

opraviť: Rozšírenie združenej skládky TKO Horná Štubňa, rozšírenie sa týka 2. etapy, Rekultivácia 

združenej skládky TKO Horná Štubňa 1. etapa, Vybudovanie Technologického zariadenia na 

separovaný zber  pozostávajúceho z triediacej linky a drviča pre odpady: papier, sklo, plasty, 

viacvrstvové materiály, BRKO, odpad zo železných kovov, lokalita Horná Štubňa, 

- ďalej žiadame doplniť: Vybudovať systém zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov v okrese 

Turčianske Teplice, zodpovedný: Združenie miest a obcí Horného Turca na ochranu životného 

prostredia, Systém vybudovania zberných dvorov v okrese Turčianske Teplice, zodpovedný: Obce 

okresu Turčianske Teplice a Združenia miest a obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia.        
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V prílohe posielame prevádzky v pôsobnosti RVPS Martin na doplnenie do zoznamu kontrolovaných 

prevádzok. 

Pozn.: 

Pripomienky sú akceptovateľné 

 Obvodný úrad životného prostredia Trenčín 

           /list č. j. OÚŽP 2013/2025/8835 Jk, zo dňa 29.05.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obvodný banský úrad Banská Bystrica 

          /list č. j. 1014-1749/2013, zo dňa 31.05.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne 

         /list č. j. A/2013/0879/DUD, zo dňa 03.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obvodný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania 

         /list č. j. ObU-ZA-OVBP1/B/2013/00734/TOM, zo dňa 04.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

vzhľadom k tomu, že nie je dotknutým orgánom, nevyjadruje sa. 

 Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku 

         /list č. j. ŠSOO-2013/01223-00002, zo dňa 04.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, Úsek štátnej vodnej správy 

         /list č. j. ŠVS2013/0121342, zo dňa 31.05.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia Prešov, Odbor ochrany zložiek životného 

prostredia a odvolacích konaní kraja 

         /list č. j. 2013/2019-9309/FB, zo dňa 05.06.2013/ 
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          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný lesný úrad V Žiline 

         /list č. j. 2013/00915-02/CHO, zo dňa 10.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Odbor ochrany zložiek 

životného prostredia a odvolacích konaní kraja 

         /list č. j. 03/2013/2074-RA, zo dňa 11.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja 

         /list č. j. 4199/2013/ODaRR-002, zo dňa 11.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Odbor štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredia obvodu 

         /list č. j. 1900/2013/3059/Deb, zo dňa 17.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia Čadca 

         /list č. j. ŽP-2013/00823-2/CB4-Ja, zo dňa 12.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy 

odpadového hospodárstva 

         /list č. j. A/2013/01224-02, zo dňa 10.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne 

         /list č. j. A/2013/00888/SIM, zo dňa 13.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne 
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         /list č. j. A/2013/00886GON, zo dňa 17.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky. 

 Obec Stankovany 

         /list č. j. 468/EC32/2013, zo dňa 01.07.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

schvaľuje predložený dokument 

 Mesto Kysucké Nové Mesto 

         /list č. j. 1821/2013, zo dňa 24.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

námietky 

 Obec Divina 

         /list č. j. 464/2013, zo dňa 18.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

kladné stanovisko 

 Obec Kotešová 

         /list č. j. 361/2013, zo dňa 17.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Liptovský Ján 

         /e-mail, zo dňa 21.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mesto Čadca 

         /list č. j. ŽP-3357/EI1/2013-Ďu, zo dňa 17.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

námietky, keďže v POH Žilinského kraja na roky 2011-2015 sa neurčuje lokalizácia jednotlivých 

prevádzkových zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov v rámci kraja, predmetom 

návrhu POH Mesta Čadca bude naďalej podpora domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných 

odpadov a aby bolo čo najmenej odpadu ukladané na skládku. Mesto Čadca má záujem vybudovať 

zberný dvor za účelom zhodnocovania stavebného odpadu a odpadu z demolácií a vybudovanie 

zberne na triedený odpad. 

Pozn.: Pripomienka formálna avšak akceptovateľná 
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 Obecný úrad Oravské Veselé 

         /list č. j. 043/2013 , zo dňa 20.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Trnovo 

         /list č. j. 053/2013 , zo dňa 19.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Radôstka 

         /list č. j. 055/2013 , zo dňa 19.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mestský úrad Dolný Kubín, odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného 

ruchu 

         /list č. j. dopr-23409-5883/2013/PJ , zo dňa 18.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mesto Turzovka 

         /list č. j. KC-1074/2013, zo dňa 18.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

námietky 

 Obec Vitanová 

         /list č. j. 212/2013 , zo dňa 21.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Združenie obcí Horného Turca na  ochranu životného prostredia 

         /e-mail, zo dňa 25.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

pripomienky: 

- žiadame zapracovať do ďalších stupňov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

v Prílohe č. 4 POH Žilinského kraja na roky 2011-2015 Skládky odpadov v Žilinskom kraji  na základe 

Integrovaného povolenia na prevádzku skládky Združená skládka odpadov Horná Štubňa číslo 8619-

35442/2012/Chy/770240104-Z3 z 11.12.2012 upraviť celkovú kapacitu na 121142.3 m3, v Prílohe č. 6 

Návrh realizácie zariadení na vyhovujúce nakladanie s odpadmi v Žilinskom kraji rozdelené podľa 

okresov do roku 2015 žiadame z dôvodu platného integrovaného povolenia (uvedené v bode č. 1) 
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opraviť: Rozšírenie združenej skládky TKO Horná Štubňa, rozšírenie sa týka 2. etapy, Rekultivácia 

združenej skládky TKO Horná Štubňa 1. etapa, Vybudovanie Technologického zariadenia na 

separovaný zber  pozostávajúceho z triediacej linky a drviča pre odpady: papier, sklo, plasty, 

viacvrstvové materiály, BRKO, odpad zo železných kovov, lokalita Horná Štubňa, 

- ďalej žiadame doplniť: Vybudovať systém zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov v okrese 

Turčianske Teplice, zodpovedný: Združenie miest a obcí Horného Turca na ochranu životného 

prostredia, Systém vybudovania zberných dvorov v okrese Turčianske Teplice, zodpovedné sú: Obce 

okresu Turčianske Teplice a Združenia miest a obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia. 

Pozn.: 

Pripomienky akceptovateľné 

 Obec Nesluša 

         /list č. j. 950/160- Ing. Sm., zo dňa 20.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Lisková 

         /list zo dňa 18.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Krasňany 

         /list č. j. 209/2013, zo dňa 19.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Sklabiňa 

         /list č. j. 192/2013, zo dňa 26.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Lomná 

         /e-mail, zo dňa 26.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Vavrečka 

         /list č. j. 89/2013, zo dňa 20.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 
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 Obec Rakša 

         /list č.j. 97/2013, zo dňa 24.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Likavka 

         /list č.j. 2013/00176-02, zo dňa 30.05.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Zborov nad Bystricou 

         /list č.j. 538/2013, zo dňa 04.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

vydáva súhlasné stanovisko 

 Obec Nová Bystrica 

         /list č. j. 755/2013, zo dňa 06.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mestský úrad Rajec 

         /list č. j. 1509/2013, zo dňa 11.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Ďanová, Príbovce 

         /list č. j. 144/2013, zo dňa 03.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Zábiedovo 

         /list č. j. 229/2013, zo dňa 10.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Istebné 

         /list zo dňa 12.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 
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 Mesto Krásno nad Kysucou 

         /list č. j. 554/2013, zo dňa 11.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

súhlasí v celom rozsahu 

 Obec Nededza 

         /list č. j. 218/2013, zo dňa 11.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

súhlasné stanovisko 

 Obec Krpeľany 

         /list č. j. 477/2013, zo dňa 13.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Ležiachov 

         /list č. j. 15/2013, zo dňa 11.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mesto Žilina 

         /list č. j. 32690/2012-33274/2013-OŽP-KLM, zo dňa 13.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

súhlasí s predloženou správou o hodnotení a návrhom, na území mesta Žilina sa neplánuje 

s vybudovaním skládky odpadov na inertný odpad, Mesto Žilina uvažuje s výstavbou kompostárne do 

roku 2025. Z hľadiska odpadového hospodárstva ÚPN-M Žilina sa uvažuje do roku 2025 s ukončením 

skládky TKO v Považskom Chlmci a jej následnou rekultiváciou, s mestskou kompostárňou vo väzbe 

na juhozápadnú hranicu skládky TKO v Považskom Chlmci. 

Pozn.: 

Pripomienky informačného charakteru sú akceptovateľné 

 Obecný podnik Svrčinovec 

         /list č. j. 30/2013, zo dňa 19.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mesto Námestovo 

         /list č. j. 604/2013, zo dňa 17.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

súhlasné stanovisko 
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 Obec Teplička nad Váhom 

         /list č. j. OÚ/2035/2012, zo dňa 13.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Demänovská Dolina 

         /list č. j. SÚ-588/2013, zo dňa 14.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mesto Trstená 

         /list č. j. 10060/924/2013/9, zo dňa 14.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Rabčice 

         /list č. j. 2013/380, zo dňa 18.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Mesto Vrútky 

         /list č. j. OH-1748/2013-Po, zo dňa 11.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – 

súhlasné stanovisko 

 Obec Turčianske Kľačany 

         /list č. j. 138/2013, zo dňa 17.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Lietavská Svinná - Babkov 

         /list č. j. 514/2013, zo dňa 14.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 Obec Rudno 

         /list č. j. 73/2013, zo dňa 17.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 
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 Obec Predmier 

         /list č. j. 188/2013, zo dňa 19.06.2013/ 

          Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu – nemá 

pripomienky 

 

Stanoviská zainteresovanej verejnosti: 

 Mondi SCP, a.s. 

         /list č. j. ZP 185/2013, zo dňa 14.06.2013/ 

Stanovisko k strategickému dokumentu požaduje do cieľov  zahrnúť aj energetické 

zhodnotenie čistiarenských kalov, ktoré reálne pripravujú a je t.č. pred skúšobnou 

prevádzkou. 

Komentár spracovateľa posudku: 

Pripomienka akceptovateľná do strategického dokumentu. 

 Jozef Kondek - JOKO a syn 

         /list.č. 11849/2013, zo dňa 19.06.2013/ 

Stanovisko k strategickému dokumentu požaduje doplniť  do príloh existujúce prevádzky: 

- pripravovanú kompostáreň Čadca, s projektovanou kapacitou 4000 ton/rok od roku 2013 

- existujúce zariadenie na zber odpadu 

Komentár spracovateľa posudku: 

Pripomienka akceptovateľná do strategického dokumentu. 

 Spoločnosť GALIMEX EKO, a.s. 

         /e-mail, zo dňa 07.06.2013/ 

V stanovisku k strategickému dokumentu požaduje doplniť  do príloh existujúce prevádzky: 

- zariadenie na zhodnocovanie odpadov (zber a spracovanie starých vozidiel) 

- zariadenie na zber odpadu 

- zariadenie na spracovanie olejových a palivových filtrov 

Komentár spracovateľa posudku: 

Pripomienka je akceptovateľná do strategického dokumentu. 
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Vyhodnotenie pripomienok v stanoviskách 

 Doručené stanoviská obsahovali najmä požiadavky na spresnenie, prípadne na doplnenie 

údajov do návrhu POH Žilinského kraja na roky 2011-2015. Pripomienky k návrhu spracováva 

a vyjadruje sa k nim obstarávateľ strategického dokumentu. Keďže dokument je v štádiu návrhu, je 

priestor na  doplnenie a optimalizáciu výsledného dokumentu. Neboli doručené žiadne pripomienky, 

ktoré by zásadným spôsobom zasahovali do návrhu strategického dokumentu. 

 Niektoré pripomienky poukázali na nepresnosti a neurčitosti  údajov a informácií uvedených 

najmä v návrhu strategického dokumentu. Jednotlivé stanoviská boli vyhodnotené posudzovateľom 

v predloženom odbornom posudku a opodstatnené pripomienky boli zahrnuté do navrhovaných 

podmienok záverečného stanoviska, ktoré príslušný orgán vypracoval v súčinnosti s orgánom na 

ochranu zdravia. 

 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 
 

 Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a jeho vplyvov na životné 

prostredie podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona sa uskutočnilo dňa 20.06.2013 na Obvodnom 

úrade životného prostredia Žilina. 

 Prerokovanie  uviedla pracovníčka OÚŽP Žilina, úseku EIA, Ing. Grófová ako zástupca 

obstarávateľa a zároveň predstavila spracovateľov strategického dokumentu a spracovateľa správy 

o hodnotení. 

  Zástupca SAŽP ako spracovateľ správy o hodnotení, Ing. Marta Hájniková prítomným 

odprezentovala predloženú správu, ktorá bola predmetom tohto verejného prerokovania. 

 Nasledovala diskusia, z ktorej bol spracovaný nasledovný záznam, ktorý prezentuje 

najdôležitejšie otázky a pripomienky. 

Obvodný úrad v Žiline, odbor CO a KR, Ing. Balko vzniesol otázku či sú do správy o hodnotení 

zapracované a posúdené výsledky meraní  rádionuklidov v pôde v lokalite Žilina- Považský Chlmec. 

Odpoveď: V predloženej správe tieto údaje nie sú. Sú spracované v Správe o stave životného 

prostredia, ktorú každoročne vydáva MŽP SR v spolupráci so SAŽP. Údaj, ak sa monitoruje, tak sa 

uvádza u konkrétneho zariadenia. 

Zástupca firmy JOKO Čadca naniesol požiadavku doplniť existujúce prevádzky v zmysle písomného 

stanoviska zo dňa 18.06.2013. 

Zástupkyňa Mestského úradu Žilina, Ing. Klamárová požiadala o spresnenie informácie uvedenej na 

strane 57 a to či zariadenie na energetické zhodnocovanie uvedené na tejto strane je VAS Mojšova 

Lúčka.                                                                                                                        

Odpoveď: Áno. 

Ďalšie konkrétne otázky neboli položené a verejné prerokovanie bolo ukončené. 

 Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam s prezenčnou listinou, ktorý 

spracovala Ing. Martina Koňušíková za obstarávateľa. 

 Podľa zápisu a aj  podľa spracovateľa odborného posudku malo verejné prerokovanie 

informatívny charakter bez konfrontačných postojov k návrhu „POH Žilinského kraja na roky 2011-

2015“ a k správe o hodnotení strategického dokumentu. 
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IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu 

 Ako už bolo konštatované, opatrenia a plánované aktivity v strategickom dokumente POH 

Žilinského kraja majú odporúčací charakter, preto je náročné určiť mieru a významnosť ovplyvnenia 

životného prostredia a zdravia obyvateľstva  ako dôsledok ich realizácie.  Navrhované opatrenia sa 

preto vyznačujú istou mierou neurčitosti,  nakoľko miera predpokladaných vplyvov sa pri mnohých 

opatreniach nedá v súčasnosti presnejšie definovať. 

  V posudzovanom strategickom dokumente vo všeobecnosti výrazne prevažujú opatrenia, 

ktorých očakávané vplyvy majú byť pozitívne. Prevažná časť  opatrení  predstavuje návrhy činností, 

ktoré posilňujú smerovanie regiónov Žilinského kraja k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

 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 dobrej odbornej aj technickej úrovni. Sú prezentované v textovej aj primeranej 

tabuľkovej forme, pričom sú doplnené vhodnými grafmi. 

  

Vplyvy na zložky životného prostredia, vplyvy na chránené územia Žilinského kraja 

 Sumárne hodnotenie vplyvov charakterizuje spektrum vplyvov a ich významnosť. Očakávané 

vplyvy boli prehodnotené z hľadiska formy pôsobenia ( priamy, sekundárny, kumulatívny, synergický), 

časového priebehu pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný), kvalitatívneho ( bez vplyvu, 

pozitívny vplyv, negatívny vplyv) a kvantitatívneho hodnotenia ( zanedbateľný, málo významný, 

významný, veľmi významný). 

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 vzhľadom 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 dostupnú techniku a najlepšie environmentálne postupy, 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, vykonávaním informačných kampaní k zvýšeniu environmentálneho povedomia občanov 
o možnom vplyve nelegálneho skládkovania a domáceho spaľovania odpadov na ovzdušie 
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Na vodu  

sa očakávajú priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu dôsledkom: 

 zlepšenia systému zberu odpadových olejov, ktorým 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 nežiaduce vplyvy na povrchové a podzemné vody, 

 znižovania množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky sa zníži tvorba 

priesakových kvapalín a následne nežiaduce vplyvy na znečistenie povrchových a podzemných 

vôd, 

 vykonávaním 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 dostupnú techniku a najlepšie environmentálne postupy, 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, ktorým sa zabráni únikom odpadových olejov do 

pôdy, 

 zlepšením systému zberu nebezpečných odpadov sa zabráni znečisteniu pôdy nebezpečnými 

látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých batérií a akumulátorov, starých vozidiel a pod., 

 zlepšením systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom spotrebovávať 

priemyselný a stavebný odpad ako náhradu prírodných surovín (pôda, kamenivo a pod.),  

 využitím kompostu vyrobeného z biologicky rozložiteľných odpadov na vylepšenie pôdnych 

vlastností, 

 vykonávaním informačných kampaní k zvýšeniu environmentálneho povedomia občanov 

o možnom vplyve nelegálneho skládkovania odpadov na pôdy, domáceho spaľovania odpadov 

pričom  sa kontaminanty z ovzdušia aj dostávajú do pôdy, 

 pri rekonštrukcii existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s využívaním 

najlepšie dostupnú techniku a najlepšie environmentálne postupy, ktoré obmedzia únik 

znečisťujúcich látok do pôd. 

 

Na horninové prostredie 

sa očakávajú priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu dôsledkom: 

 zlepšenia systému zberu odpadových olejov, ktorým 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 podporené 

spotrebovávať priemyselný a stavebný odpad ako náhradu prírodných surovín (kamenivo a pod.),          

     recykláciou drahých kovov napr. z elektroodpadu sa šetria ložiská rúd.  
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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. 

 

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 pozitívnym 

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 záberu pôdy 

 sekundárne pozitívne vplyvy na znižovanie záberu pôdy sa môžu prejaviť ako dôsledok 

znižovania skládkovania odpadov. 

 

Kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu  

 pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strednodobého charakteru strategického 

dokumentu (navrhuje sa na roky 2011-2015) 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 a POH pôvodcov odpadov, čo prinesie celkový pozitívny efekt v odpadovom hospodárstve 
a následne v zlepšení životného prostredia a zdravia ľudí, 
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 za pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu trvalého charakteru 

očakávame v tom, že strategický dokument je v súlade s pozitívnym trendom opatrení 

navrhnutých v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2011 -2015. 

 
b) Negatívne vplyvy 

 

Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu je minimalizácia negatívnych 

účinkov vzniku a nakladania s odpadmi v Žilinskom kraji na zdravie ľudí a všetky zložky 

životného prostredia. Pri dosahovaní tohto cieľa navrhovanými opatreniami neočakávame 

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 č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 činnosti a prahové hodnoty podľa prílohy č.8 

zákona č.24/2006 Z.z. bude väčšia časť nových stavieb zameraných na nakladanie s odpadom 

podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

 

Vplyv na zdravie obyvateľov 

Na základe strategického dokumentu „Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 

2011 – 2015“ môžeme konštatovať, že v stratégii boli vytvorené základy na bezpečné nakladanie 

s odpadmi, boli vytvorené podmienky na evidenciu vzniku a nakladanie s odpadmi, na povoľovanie 

a kontrolu zariadení na zhodnocovanie, na zneškodňovanie odpadov a iné nakladanie s odpadmi. 

Z hľadiska celkového vyhodnotenia vplyvu stanovených operatívnych cieľov POH Žilinského kraja na 

životné prostredie očakávame pozitívne vplyvy na všetky zložky životného prostredia a zdravia ľudí. 

Negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva a všetky zložky životného prostredia očakávame pri 

nerealizácii opatrení na dosiahnutie jednotlivých cieľov strategického dokumentu. 

 

Vplyv na chránené územia 

Možno predpokladať, že implementácia a schválenie strategického dokumentu by nemala mať vplyv 

na európsku sústavu chránených území NATURA 2000 (chránené vtáčie územia, územia európskeho 

významu) ani na národnú sústavu chránených území za dodržania kritérií trvalo udržateľného rozvoja 

pri realizácii jednotlivých činností, ktoré sa navrhujú v strategickom dokumente.  

Nakoľko v súčasnosti v štádiu strategického dokumentu ešte nie sú známe presné lokality realizácie 

jednotlivých aktivít, pre konkrétne aktivity uvažované v strategickom dokumente budú detailné vplyvy 

riešené pri zabezpečení realizácie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni 

jednotlivých projektov podľa zákona tak, aby bola zabezpečená optimalizácia zvolených riešení a ich 

lokalizácie, výberu environmentálne prijateľných technológií, časovej a vecnej následnosti jednotlivých 

realizačných krokov, ako aj vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov 

realizovaných projektov. 
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Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice 

Predkladaný strategický dokument sa dotýka problematiky cezhraničnej prepravy odpadov, avšak 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. 

Tým sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na okolité štáty.  

Niektoré navrhované investície infraštruktúry odpadového hospodárstva, ktoré budú realizované v 

bezprostrednej blízkosti hraníc a ktoré môžu mať vplyv na susediacu krajinu (predovšetkým 

spaľovacie zariadenia), budú posudzované samostatne. Ich príprava a následná realizácia bude 

posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane 

posúdenia vplyvu investície (činnosti) na okolité krajiny.  

 

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 ako sú chránené vtáčie 

územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000), 

chránené vodohospodárske oblasti ako ich prezentovali spracovatelia Správy o hodnotení sú na veľmi 

dobrej odbornej aj technickej úrovni a dostatočne prehľadne. 

Nepredpokladá sa, že aktivity deklarované v posudzovanom strategickom dokumente podstatným 

spôsobom a rozsahom zasiahli do celistvosti a integrity týchto území. 

 Konkrétne projekty budú v procese schvaľovania podliehať procesu podľa  zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov alebo procesu podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov. 

 

VI. ZÁVERY 

 

1. Výsledok procesu posudzovania  
 

 Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné 

prostredie  podľa ustanovení zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa posúdil stav využitia územia a únosnosť prírodného 

prostredia, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené územia a zdravie 

obyvateľstva, z hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a trvania, so 

zameraním predovšetkým na súlad s ostatnými strategickými dokumentami na národnej a regionálnej 

úrovni, kvalita spracovania oznámenia, stanovísk k oznámeniu, rozsah hodnotenia, úroveň spracovania 

správy o hodnotení, stanovísk k správe o hodnotení, výsledku verejného prerokovania, vykonaných 

konzultácií a za súčasného poznania 

sa odporúča 

 

schválenie strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na 

roky 2011-2015“ za dodržania podmienok uvedených v kapitole VI. Závery, bod 3. Odporúčania na 

prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu. 
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2. Odporúčaný variant 

 

 Strategický dokument neobsahoval návrh variantného riešenia. Je spracovaný v realizačnom 

a nulovom variante. Z hodnotenia vyplynula opodstatnenosť realizačného variantu. Na realizáciu sa 

odporúča variant rozpracovaný a uvedený v Správe  o hodnotení strategického dokumentu. 

 

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 
dokumentu 

 

 Konečné znenie „ Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“ sa 

odporúča podstatne nemeniť a zapracovať len relevantné pripomienky a požiadavky vyplývajúce zo 

stanovísk k správe o hodnotení, podľa navrhovaného vyhodnotenia. Pripomienky sú prevažne 

formálneho charakteru a týkajú sa hlavne analytickej a smernej časti strategického dokumentu. 

 Na základe posúdenia kvality životného prostredia v dotknutom území, celkových výsledkov 

procesu posudzovania, pripomienok a stanovísk verejnosti aj zainteresovaných subjektov procesu 

posudzovania, Záznamu z verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu, 

ako aj zo záverov tohto odborného posudku sa odporúčajú  pre realizáciu strategického dokumentu 

POH Žilinského kraja navrhnuté opatrenia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov 

posudzovania a verejnosti, ktoré posudzovateľ odporúča rešpektovať pri konečnom dopracovaní 

posudzovaného strategického dokumentu.  

 

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu. 

 

 Vypracovaniu návrhu záverečného posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového 

hospodárstva Žilinského kraja“ predchádzalo dôkladné preštudovanie návrhu strategického 

dokumentu, správy o hodnotení strategického  dokumentu, všetkých doručených stanovísk 

zainteresovaných orgánov a organizácií, zápisu z verejného prerokovania a posudku odborne 

spôsobilej osoby. Pri posudzovaní boli zvažované možné negatívne  vplyvy navrhovaného 

strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a predpokladaná účinnosť 

navrhovaných opatrení v oblasti odpadového hospodárstva  Žilinského kraja. 

 Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako i 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. 

 Pri procese posudzovania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by po realizovaní opatrení 

navrhovaných v správe o hodnotení a v záverečnom stanovisku závažným spôsobom ohrozovali 

životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva posudzovaného regiónu. 

 Opodstatnené pripomienky boli zapracované už do Návrhu strategického dokumentu a do 

odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu v konečnej 

fáze  spracovania definitívnej verzie POH Žilinského kraja. Opodstatnené pripomienky sú 

premietnuté do návrhu opatrení a do  Návrhu POH Žilinského kraja. Pri odporúčaní navrhovanej 

činnosti  sa rešpektovali vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie, prírodné a sociálno-ekonomické 

prostredie, ako aj niektoré technické a dopravné požiadavky. 
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 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 dostupných podkladov, pri zohľadnení pripomienok a požiadaviek uvedených v doručených 

stanoviskách. 

 

5. Návrh monitoringu 

 

 Podľa § 16 zákona č. 24/2006 Z. z.  obstarávateľ strategického dokumentu je povinný 

zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného dokumentu na životné prostredie, 

prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring. 

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie pozostáva: 

 zo systematického  sledovania a vyhodnocovania jeho vplyvov, 

 vo vyhodnocovaní jeho účinnosti, 

 v zabezpečení odborného porovnávania predpokladaných vplyvov uvedených v správe 

o hodnotení so skutočným stavom. 

 
 Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredia 

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. 
 Je potrebné dôsledne implementovať systém monitoringu, ktorý je navrhnutý už v samotnom 

strategickom dokumente. Monitoring bude prebiehať podľa vopred definovaných indikátorov  výsledku 

stanovených pre jednotlivé opatrenia. Výsledky monitorovania budú prezentované v monitorovacej 
správe, ktorá bude vypracovávaná s ročnou periodicitou. 
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VII. Potvrdenie správnosti údajov 

 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 
 

Obvodný úrad životného prostredia Žilina 
Ing. Dagmar Grófová 

Námestie M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina 

 
v súčinnosti s 

 
Úradom verejného zdravotníctva SR 

Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 

 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 

pečiatka 
 

Obvodný úrad životného prostredia Žilina 

Ing. Štefan Geisbacher                                                                                                                     
vedúci odboru ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní 
kraja                                                                                                                                       
Námestie M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina 

 

 

 

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 
 

        V Žiline, dňa 23.09.2013 


