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ZÁVEREČNÉ STANOVISKO 

Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja 

na roky 2016 - 2020 
 
 

 
I.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

1.   Názov 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy 
starostlivosti o životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva  (ďalej len 
„obstarávateľ“)  

 
2.   Identifikačné číslo 
00 151 866   

 
3.   Adresa sídla 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov  
 
4.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného                 

zástupcu obstarávateľa 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA - vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného 
úradu Prešov 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
Tel: 051/708 23 30, miroslav.benko3@minv.sk 
 
II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  
 
1.  Názov 
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020.  

2.   Charakter 
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len 

„POH Prešovského kraja“) je programový dokument strategického významu, ktorý sa 
vypracúva pre územnú oblasť Prešovského 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 Program odpadového hospodárstva Slovenskej 
republiky na roky 2016 - 2020, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 
14.10.2015, číslo uznesenia: 562/2015.  

V záväznej časti POH Prešovského kraja sú stanovené ciele pre odpadové hospodárstvo 
Prešovského kraja do roku 2020 a sú definované opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov 
a zodpovednosť za ich realizáciu. 

mailto:miroslav.benko3@minv.sk
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3.   Hlavné ciele 
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia 

negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. 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 a odpadov z demolácií 
v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade. V odpadovom hospodárstve je 
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 je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo 
najlepších environmentálnych postupov (BEP).  

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR  zostáva pre obdobie rokov 2016 až 
2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť 
pre komunálne odpady.  

Ciele a opatrenia v záväznej časti POH Prešovského 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 (rámcová smernica o 
odpade): 

 
a) predchádzanie vzniku odpadov  
b) príprava na ich opätovné použitie  
c) recyklácia  
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov  
e) zneškodňovanie odpadov 
 
4.   Stručný opis obsahu strategického dokumentu 

POH Prešovského kraja je vypracovaný v súlade s cieľmi a opatreniami stanovenými    
v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020. POH 
Prešovského kraja je spracovaný aj v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).  

POH Prešovského kraja je vypracovaný podľa príslušných ustanovení vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a jej prílohy č.2. 
Spĺňa predpísanú osnovu Programu odpadového hospodárstva kraja a je rozdelený do 7 
hlavných kapitol a 6 príloh: 
 
ÚVOD 
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  
2.      CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
2.1   Vznik odpadov v Prešovskom kraji v rokoch  2010 – 2014 
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2.1.1 Nakladanie s odpadom 
2.1.2 Nakladanie s komunálnym odpadom 
2.1.3 Biologicky rozložiteľný odpad 
2.1.4 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 
2.1.5. Papier a lepenka  
2.1.6. Sklo  
2.1.7. Plasty 
2.1.8. Železné a neželezné kovy  
2.1.9 Odpady z obalov  
2.1.10 Stavebné odpady a odpady z demolácií  
2.1.11 Odpadové pneumatiky  
2.1.12 Staré vozidlá  
2.1.13 Použité batérie a akumulátory 
2.1.14. Elektrozariadenia a elektroodpad  
2.1.15 Odpadové oleje  
2.1.16 Polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce PCB  
2.2 Zariadenia na spracovanie odpadov v Prešovskom kraji  
2.2.1 Skládky odpadov  
2.2.2 Spaľovne odpadov  
2.2.3 Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov  
2.2.4 Zariadenia na zneškodňovanie použitých PCB 
2.2.5 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov  
2.2.6 Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov  
2.2.7 Zariadenia na spracovanie odpadov z elektrozariadení  
2.2.8 Zariadenia na spracovanie starých vozidiel  
2.2.9 Mobilné zariadenia 
3.      VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU  
3.1 Vyhodnotenie cieľov  
3.2 Vyhodnotenie opatrení  
4.      ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 
4.1 Ciele a opatrenia odpadového hospodárstva Prešovského kraja do roku 2020  
4.1.1 Ciele a opatrenia pre komunálny odpad 
4.1.2 Ciele a opatrenia pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady  
4.1.3 Ciele a opatrenia pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady  
4.1.4 Ciele a opatrenia pre papier a lepenku  
4.1.5 Ciele a opatrenia pre sklo  
4.1.6 Ciele a opatrenia pre plasty  
4.1.7 Ciele a opatrenia pre odpady zo železných a neželezných kovov  
4.1.8 Ciele a opatrenia pre odpady z obalov  
4.1.9 Ciele a opatrenia pre stavebné odpady a odpady z demolácií  
4.1.10 Ciele a opatrenia pre odpadové pneumatiky 
4.1.11 Ciele a opatrenia pre staré vozidlá  
4.1.12 Ciele a opatrenia pre použité batérie a akumulátory  
4.1.13 Ciele a opatrenia pre elektrozariadenia a elektroodpady  
4.1.14 Ciele a opatrenia pre odpadové oleje  
4.2 Zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení  
4.3 Stratégia obmedzovania BRO na skládky odpadov a opatrenia  
4.4 Podpora preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov  
5.      SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU  
5.1 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov PK  
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5.2 Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom  
5.3 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládky odpadov  
6.     ROZPOČET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
6.1 Rozpočet odpadového hospodárstva pre obdobie nového programu  
7.     INÉ  
7.1 Stanoviská k Oznámeniu o strategickom dokumente  
 
P R Í L O H Y 
1. Územné a správne členenie Prešovského kraja 
2. Právne predpisy v odpadovom hospodárstve 
3. Prehľad nakladania s odpadmi podľa okresov  
4. Skládky odpadov  
5. Umiestnenie zariadení na zneškodňovanie odpadov v Prešovskom kraji 
6. Zoznam  použitej literatúry 

 
5. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

POH Prešovského kraja je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými 
v strategických dokumentoch spracovanými na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni, 
napr.: 
 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020, ktorý bol 

schválený vládou Slovenskej republiky dňa 14.10.2015. 
 Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018, ktorý bol schválený 

vládou SR dňa 18.12.2013.  
 Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 — 2020, schválený 

Európskou komisiou dňa 28.10.2014.  
 Územný plán Veľkého územného celku  Prešovského kraja v platnom znení. 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

na obdobie  2014 – 2020. 
 

III. OPIS  PRIEBEHU  PRÍPRAVY  A POSUDZOVANIA 
 

Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu zabezpečovalo Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
Strategický dokument POH Prešovského kraja 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“). 

 
1.   Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

Priebeh posudzovania podľa jednotlivých krokov procesu SEA podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov bol nasledovný: 

 Obstarávateľ podľa § 5 ods. 1 zákona zaslal Oznámenie o strategickom dokumente 
príslušnému orgánu v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát  listom č. OU-
PO-OSZP2-2016/001970-07 zo dňa 14.4.2016, ktorý bol doručený dňa 25.4.2016. 

 Príslušný orgán Oznámenie o strategickom dokumente, informáciu, kde je možné zasielať 
stanoviská verejnosti a  kde je možné uskutočniť konzultácie podľa § 63 zákona zverejnil 
dňa 25.4.2016 na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-
kraja-na-roky-2016-2020 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
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 Príslušný orgán  zaslal Oznámenie o strategickom dokumente  podľa § 6 ods. 2 zákona 
spolu s oznámením o mieste a čase konania konzultácií na zaujatie stanoviska dotknutým 
orgánom a schvaľujúcemu orgánu listom č. OU-PO-OSZP1-2016/022496-3/SA zo dňa 
25.4.2016. 

 Príslušný orgán  zaslal Oznámenie o strategickom dokumente  podľa § 6 ods. 2 zákona 
spolu s oznámením o mieste a čase konania konzultácií na zaujatie stanoviska dotknutým 
obciam listom č. OU-PO-OSZP1-2016/022496-4/SA zo dňa 25.4.2016. 

 Verejnosť bola oboznámená o Oznámení o strategickom dokumente jeho zverejnením na 
úradných tabuliach obcí a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-
kraja-na-roky-2016-2020 

 Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené písomné 
stanoviská príslušný orgán  po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, 
dotknutými orgánmi a po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny určil 
podľa § 8 zákona rozsah hodnotenia (list č. OU-PO-OSZP1-2016/022496-101/SA zo dňa 
21.11.2016). 

 Určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu bol zverejnený podľa § 8 ods. 6 
a ods.7 zákona. 

 K rozsahu hodnotenia strategického dokumentu neboli doručené v zmysle § 8 ods. 8 žiadne 
pripomienky verejnosti. 

 Obstarávateľ predložil príslušnému orgánu v zmysle §9 ods. 6 správu o hodnotení 
strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 
2016 - 2020" a strategický dokument POH Prešovského kraja dňa 12.12.2017 (list č. OU-
PO-OSZP2-2017/001820 zo dňa 24.11.2017). 

 Informácia o správe o hodnotení, správa o hodnotení strategického dokumentu a text 
strategického dokumentu boli zverejnené dňa 03.01.2018 na webovom sídle Ministerstva 
životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-
hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020. 

 Oznámenie o konaní verejného prerokovania bolo zverejnené dňa 05.01.2018 na webovej 
stránke obstarávateľa a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-
roky-2016-2020. 

 Verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 19.01.2018 o 10:00 hod. v Malej zasadačke 
Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, v Prešove. 

 Spracovateľ odborného posudku bol určený listom č. OU-PO-OSZP1-2018/002085-
181/SA. 

 Spracovateľ odborného posudku si prevzal menovanie a podklady dňa 14.05.2018. 
 Odborný posudok bol vypracovaný dňa 12.06.2018. 
 
2. Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a 
vybraných zložiek životného prostredia kraja 

 
3. Druh prijatia, rozhodnutia 

Strategický dokument POH Prešovského kraja bude schválený všeobecne záväznou 
vyhláškou Okresného úradu Prešov. 

 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020
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4. Vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu 
Spracovateľom správy o hodnotení strategického dokumentu "Program 

odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020"  bola firma ENVEX, 
s.r.o., Šafárikova 91,  048 01 Rožňava  a  riešiteľmi boli Ing. Marián Bachňák, Mgr. Michal 
Bachňák a Ing. Richard Bachňák. Správnosť údajov potvrdil svojim podpisom oprávnený 
zástupca obstarávateľa Mgr. Emil Chlapeček, prednosta Okresného úradu Prešov a oprávnený 
zástupca spracovateľa Marián Bachňák, štatutárny zástupca spoločnosti ENVEX, s.r.o., 
Rožňava. 

V rámci vypracovania správy o hodnotení sa autori pridržiavali ustanovení zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Správa o hodnotení navrhovaného strategického 
dokumentu obsahuje všetky v zákone ustanovené kapitoly a podkapitoly podľa prílohy č. 4 
zákona. Správa o hodnotení bola vypracovaná v novembri 2017, má 138 strán textovej časti, 
formátu A4. 

 
Na základe stanoviska MŽP SR  č. 2115/2018-6.3 zo dňa 24.01.2018 bol vypracovaný 

Doplnok k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového 
hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020", ktorý vypracoval v marci 2018  
Ing. Marián Bachňák, štatutárny zástupca firmy ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 
Rožňava. Doplnok má 6 strán textovej časti, formátu A4. V doplnku k správe o hodnotení 
strategického dokumentu sú vypracované špecifické požiadavky č. 1 a 2 z rozsahu 
hodnotenia: 

- posúdenie navrhovaných zariadení vo vzťahu k lokalitám NATURA 2000 – územiam 
európskeho významu (SKUEV) a chráneným vtáčím územiam (CHVÚ) a  

- návrh opatrení na zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov prvkov strategického 
dokumentu na záujmové územia ochrany prírody. 

Predkladaná správa o hodnotení strategického dokumentu v súlade s určeným rozsahom 
hodnotenia dôkladne hodnotí nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický 
dokument neschválil) a určený variant. To znamená, že správa o hodnotení je vypracovaná 
v jednom variante. 

 
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 

Odborný posudok podľa §13 ods. 8. zákona na základe určenia spracovateľa posudku 
strategického dokumentu POH Prešovského kraja príslušným orgánom vypracovala Ing. Iveta 
Machalová. Súčasťou odborného posudku je aj návrh záverečného stanoviska podľa § 13  
ods. 9 a § 14 zákona. 

Ing. Iveta Machalová, je zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb v zmysle 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
ako fyzická osoba pod č. 559/2011/OEP. 

 Spracovateľ odborného posudku vypracoval odborný posudok a návrh záverečného 
stanoviska na základe návrhu strategického dokumentu POH Prešovského kraja,  predloženej 
správy o hodnotení strategického dokumentu, vlastných poznatkov, konzultácií 
s obstarávateľom a spracovateľom správy o hodnotení, doplnenia potrebných údajov v správe 
o hodnotení, zo záznamu z verejného prerokovania, doručených písomných stanovísk 
od účastníkov procesu posudzovania a na základe príslušných právnych predpisov. 

Spracovateľ odborného posudku uviedol, že správa o hodnotení je spracovaná 
na primeranej odbornej úrovni, informácie sú komplexné a postačujú pre účel posúdenia. 
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Predložená správa o hodnotení obsahuje všetky zákonom ustanovené kapitoly a podkapitoly 
podľa prílohy č. 4 zákona. Jednotlivé kapitoly sú spracované prehľadne a dostatočne 
komplexne. Správa o hodnotení obsahuje dostatočné informácie o strategickom dokumente, 
navrhovanej stratégii, cieľoch, opatreniach a aktivitách.  

Boli identifikované a aj hodnotené všetky potencionálne vplyvy strategického 
dokumentu s dosahom na území Prešovského kraja na životné prostredie a zdravie ľudí. 

V záverečnom hodnotení spracovateľ posudku odporučil schválenie strategického 
dokumentu POH Prešovského kraja s tým, že budú dodržané ďalšie podmienky stanovené 
v tomto záverečnom stanovisku. 

 
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu a 
ich vyhodnotenie 

Na základe požiadavky príslušného orgánu Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja (ďalej len „príslušný orgán“) listom č. OU-PO-OSZP1-2017/002191-112/SA zo dňa 
22.12.2017 boli k návrhu strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva 
Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH Prešovského kraja“) a k správe 
o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja 
na roky 2016 – 2020 (ďalej len správa o hodnotení) doručené v termínoch podľa § 12 ods. 1   
a 2 zákona nasledujúce stanoviská:  
 

Obec Benkovce (list č. Ben-2018/005-OcÚ zo dňa 29.01.2018, doručený na príslušný 
orgán dňa 05.02.2018) 

Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení uvádza, že obec 
nemá námietky. Zároveň oznámila, že správa o hodnotení bola uverejnená na webovej stránke 
obce a vyvesená na úradnej tabuli dňa 08.01.2018 a zvesená 29.01.2018. 

 
Obec Demjata (list č. OcÚ/DE-2018/001 zo dňa 03.01.2018, doručený na príslušný 

orgán dňa 09.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení uvádza, že 

nemá žiadne výhrady ani doplňujúce pripomienky. Zároveň oznámila, že oznámenie o správe 
o hodnotení bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 03.01.2018 a bude po dobu 21 dní 
odo dňa zverejnenia. 

 
Obec Hažlín (list č. HAZ-2018/002-02-OCU zo dňa 16.01.2018, doručený na príslušný 

orgán dňa 19.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k návrhu POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení uvádza, 

že nemá námietky. 
 

Obec Hradisko (list č. 9/2018 zo dňa 15.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 
19.01.2018) 

Vo svojom stanovisku k  POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení uvádza, že 
nemá výhrady. 

 
Obec Chminianske Jakubovany (list č. OcÚChJ178/2017 zo dňa 15.01.2018, doručený 

na príslušný orgán dňa 09.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení uvádza, že obec 

ani občania nemajú námietky. 
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Obec Kapišová (list č. 96/2017 zo dňa 24.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 
01.02.2018) 

Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení uvádza, že obec 
ani občania nemajú žiadne pripomienky. Zároveň oznámila, že oznámenie o správe 
o hodnotení bolo zverejnené na verejnej tabuli obce dňa 02.01.2018 a bolo zvesené dňa 
23.01.2018. 

 
Obec Kolbasov (list č. KOL-2018/002-OcÚ-002 zo dňa 15.01.2018, doručený 

na príslušný orgán dňa 18.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne pripomienky ani návrhy.  
 

Obec Krížová (list č. KV-2018/015-OCU zo dňa 03.01.2018, doručený na príslušný 
orgán dňa 15.01.2018) 

Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 
obec nemá námietky.  

 
Mesto Levoča (list č. IČ,ÚPaŽP 321/1514/2018 zo dňa 22.01.2018, doručený 

na príslušný orgán dňa 26.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá námietky. Zároveň oznámila, že verejnosť bola o oznámení o správe o hodnotení 
informovaná po dobu 21 dní od jej doručenia, vyvesené bolo dňa 05.01.2018.  

 
Obec Lúčka (list č. LU-2017/181-OCU-001 zo dňa 10.01.2018, doručený na príslušný 

orgán dňa 12.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne pripomienky.  
 

Obec Matiašovce (list č. 4/2018 zo dňa 03.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 
09.01.2018) 

Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 
za dodržania podmienok vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov nemá námietky. 
Zároveň uviedla, že oznámenie o strategickom dokumente zverejnila vyvesením na úradnej 
tabuli a umiestnením na internetovej stránke obce od 03.01.2018 do 24.01.2018.  

 
Obec Nižná Sitnica (list č. NS/2018/001/002-OcU zo dňa 22.01.2018, doručený  na 

príslušný orgán dňa 24.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá námietky. Zároveň uviedla, že informovala verejnosť o návrhu POH Prešovského kraja 
a o správe o hodnotení obvyklým spôsobom.  

 
Obec Nová Lesná (list č. OcÚ/0006/2018 zo dňa 29.01.2018, doručený  na príslušný 

orgán dňa 01.02.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá námietky. Zároveň uviedla, že informovala verejnosť o danom dokumente oznámením, 
ktoré bolo vyvesené na úradných tabuliach v obci v termíne od 04.01.2018 do 25.01.2018 
vrátane. 

 
Mesto Poprad (list č. 2951/2658/2018-OŽP-JRus zo dňa 25.01.2018, doručený  

na príslušný orgán dňa 02.02.2018) 
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Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 
nemá námietky.  

 
Obec Príslop (list č. PRIS-2018/002-OvÚ-002 zo dňa 16.01.2018, doručený  

na príslušný orgán dňa 19.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne pripomienky ani návrhy.  
 
Mesto Snina (list č. Výst.2018/541-04-La zo dňa 16.01.2018, doručený  na príslušný 

orgán dňa 19.01.2018) 
Vo svojom stanovisku oznamuje, že k doručenej správe o hodnotení nemá pripomienky. 
V návrhu POH Prešovského kraja v bode 5.2.2 tabuľka č. 77: „Zámery na vybudovanie 

zariadení na nakladanie s odpadmi do roku 2020“ v časti „Zberné dvory v okrese Snina“ žiada 
doplniť medzi lokality aj mesto Snina s predpokladanými finančnými nákladmi 300 000,- eur 
aj s DPH. 

Poznámka: 
Zámer vybudovania zberného dvora v meste Snina je v súlade s cieľmi a opatreniami 

návrhu POH Prešovského kraja. Údaje o zámeroch vybudovať zariadenia na nakladanie 
s odpadmi, ktoré  sú uvedené v smernej časti návrhu strategického dokumentu, boli 
zozbierané v období jeho prípravy, v roku 2015. Uvedený zámer vybudovať zberný dvor 
v meste Snina nie je regionálneho významu, bude sa týkať len mesta Snina. Zámer bude 
uvedený v smernej časti Programu odpadového hospodárstva mesta Snina. Program 
odpadového hospodárstva obce musí byť v súlade so záväznou časťou programu toho kraja, 
na území ktorého sa nachádza. 

 
Mesto Spišská Belá (list č. 12-02/2018 zo dňa 22.01.2018, doručený  na príslušný 

orgán dňa 26.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá námietky. Zároveň uviedlo, že informovalo verejnosť o danom dokumente na úradnej 
tabuli v termíne od 04.01.2018 po dobu 21 dní písomnou formou. 

 
Obec Spišské Bystré (list č. SB/2018/0004/001 zo dňa 19.01.2018, doručený 

na príslušný orgán dňa 26.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá námietky. Zároveň uviedla, že informovala verejnosť o POH Prešovského kraja a 
o správe o hodnotení zverejnením informácie na webovom sídle obce dňa 02.01.2018 
a na úradnej tabuli obce vyvesením v termíne od 02.01.2018 do 24.01.2018 vrátane. 

 
Obec Stakčín (list č. 21/2018 zo dňa 26.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 

01.02.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá námietky. Zároveň uviedla, že informovala verejnosť o POH Prešovského kraja a 
o správe o hodnotení vyvesením oznámenia v termíne od 11.01.2018 do 01.02.2018 na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  

 
Mesto Stará Ľubovňa (list č. č.z.:340/2018 č.sp.: 41/2018 zo dňa 16.01.2018, doručený  

na príslušný orgán dňa 05.02.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne pripomienky. Zároveň uviedlo, že informovalo verejnosť na úradnej tabuli a 
internetovej stránke mesta v termíne od 04.01.2018 do 26.01.2018 o správe o hodnotení a o 
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POH Prešovského kraja, kde je zverejnený, kde je možné uskutočniť konzultácie počas celého 
procesu posudzovania a kde môže verejnosť doručiť svoje písomné stanoviská k oznámeniu 
o strategickom dokumente do termínu v zmysle zákona. 

 
Obec Studenec (list č. VQ1/1/2018 zo dňa 25.01.2018, doručený  na príslušný orgán 

dňa 30.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne pripomienky a neboli podané žiadne pripomienky zo strany verejnosti. Zároveň 
oznamuje, že informovala verejnosť o správe o hodnotení na úradnej tabuli a webovej stránke 
obce v termíne od 04.01.2018 do 25.01.2018.   

 
Obec Suchá Dolina (list č. OcÚ-SD-16/2018-001 zo dňa 09.02.2018, doručený  na 

príslušný orgán dňa 16.02.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne námietky a nebola doručená ani námietka od občanov. Zároveň potvrdzuje, že 
informovala verejnosť o POH Prešovského kraja a  správe o hodnotení vyvesením oznámenia 
na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce www.suchadolina.sk 
v termíne od 02.01.2018 do 31.01.2018.   

 
Obec Široké (list č. OcUSIR2018000005 zo dňa 18.01.2018, doručený  na príslušný 

orgán dňa 19.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne námietky.   
 
Obec Štefurov (list zo dňa 23.01.2018, doručený  na príslušný orgán dňa 30.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

s nimi súhlasí a nemá žiadne pripomienky. Občania obce nemali k uvedenému dokumentu 
žiadne pripomienky. Ďalej oznamuje, že o POH Prešovského kraja a o správe o hodnotení 
informovala verejnosť vyvesením oznámenia na verejnej úradnej tabuli obce od 02.01.2018 
do 23.01.2018 a na Obecnom úrade Štefurov bol k dispozícii spis na osobné výpisky. 

 
Obec Štôla (list č. OS-2-002/2018 zo dňa 24.01.2018, doručený  na príslušný orgán dňa 

01.02.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 

nemá žiadne námietky. Zároveň uviedla, že oznámenie  k POH Prešovského kraja a  správe 
o hodnotení bolo zverejnené na úradnej tabuli obce s dátumom vyvesenia  04.01.2018 
a dátumom zvesenia 24.01.2018. V uvedenom čase neboli predložené žiadne námietky 
verejnosti.  

 
Obec Torysa (list č. TOR-2018/22-Obc zo dňa 29.01.2018, doručený  na príslušný 

orgán dňa 30.01.2018) 
Oznámila, že vydáva súhlasné stanovisko k POH Prešovského kraja a k správe 

o hodnotení. Zároveň uviedla, že informovala verejnosť o správe o hodnotení zverejnením 
oznámenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 10.01.2018 do 
31.01.2018.  

 
Obec Vrbov (list č. VR-2018/005-OCÚ zo dňa 16.01.2018, doručený na príslušný orgán 

dňa 18.01.2018) 
Oznámila, že k návrhu POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení nemá námietky.  
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Obec Vyšný Orlík (list č. VO-2018/001-OcÚ-002 zo dňa 24.01.2018, doručený 
na príslušný orgán dňa 26.01.2018) 

Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení oznamuje, že 
nemá žiadne návrhy ani pripomienky. Uviedla, že oznámenie o strategickom dokumente bolo 
vyvesené na obecnej tabuli od 02.01.2018 do 24.01.2018. Zároveň informovala verejnosť, že 
môže do spisu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo kópie na obecnom úrade 
v kancelárii starostu obce, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.30 hod. 

 
Obec Zbudská Belá (list č. ObÚ/02/2018 zo dňa 04.01.2018, doručený  na príslušný 

orgán dňa 09.01.2018) 
Vo svojom stanovisku oznámila, že k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení 

nemá pripomienky.  
 
Obec Zemplínske Hámre (list č. ZH-2018/5-OcÚ-PA zo dňa 02.01.2018, doručený  na 

príslušný orgán dňa 08.01.2018) 
Oznámila, že k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení dáva súhlasné 

stanovisko. Ďalej uviedla, že oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 
02.01.2018. 

 
Obec Žehňa (list č. Ze/429/2017-OcÚ zo dňa 12.01.2018, doručený  na príslušný orgán 

dňa 17.01.2018) 
Uvádza, že naďalej trvá na svojom stanovisku, aby v POH Prešovského kraja nebola 

zapracovaná skládka komunálneho odpadu ani spaľovňa tuhého, komunálneho odpadu 
v katastrálnom území obce Žehňa. 

 

Poznámka:  
V správe o hodnotení v tab. č. 59: „Prehľad relevantných stanovísk doručených 

k Oznámeniu strategického dokumentu“ je uvedené, že pripomienka obce Žehňa je splnená.  
Skládka komunálneho odpadu ani spaľovňa tuhého, komunálneho odpadu 

v katastrálnom území obce Žehňa nie sú uvedené v smernej časti POH Prešovského kraja. 
 
Obec Hozelec (list č. 64/2018 zo dňa 22.01.2018, doručený  na príslušný orgán dňa 

26.01.2018) 
Poukazuje na širší rozsah negatívneho vplyvu skládky odpadu v Žakovciach na obec 

Hozelec z hľadiska dopravy. Tranzit pre vývoz odpadu na skládku vedie cez obec Hozelec 
cez ulicu Hlavná. V závere stanoviska konštatuje, že odstránenie tohto negatívneho vplyvu na 
obec Hozelec „je možné dosiahnuť presmerovaním odvozu odpadu na predmetnú skládku 
mimo našej obce až do času vybudovania plánovaného dopravného prepojenia medzi cestou 
I./18 a cestou III./2073 mimo zastavaného územia obce Hozelec.“ 

 

Poznámka:  
Pripomienku nie je možné uplatniť v posudzovanom POH Prešovského kraja, ale mala 

byť adresovaná o.i. aj Okresnému úradu  Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, ktorý by mal konfrontovať údaje v stanovisku obce s reálnym stavom, 
monitorovať intenzitu dopravy na danom území na základe podnetu a v prípade preťaženia, 
určiť príslušné opatrenia a vyvodiť závery v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 
Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-BJ-OSZP-

2018/002366-002 zo dňa 17.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 22.01.2018)   
Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uvádza, že 

nemá námietky a súhlasí s návrhom POH Prešovského kraja a so správou o hodnotení.  
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Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-BJ-
OSZP/2018/002416-002 zo dňa 22.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 30.01.2018) 

Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny uvádza, že 
z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny  nemá pripomienky. 

 
Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-BJ-OSZP-

2018/002527-002 zo dňa 12.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 16.01.2018). 
Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy ochrany ovzdušia uvádza, že nemá 

pripomienky k návrhu POH Prešovského kraja a k predloženej správe o hodnotení. 
 
Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-HE-

OSZP-2017001662/002-Dz zo dňa 19.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 30.01.2018) 
Vo svojom stanovisku uvádza, že nemá pripomienky k správe o hodnotení. 
 
Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ML-

OSZP-2018/000128-2 zo dňa 08.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 15.01.2018) 
Vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva nemá 

námietky k POH Prešovského kraja a k predmetnej správe o hodnotení. 
 
Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ML-

OSZP-2018/000129-2 zo dňa 09.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 15.01.2018) 
Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny uvádza, že 

nemá pripomienky k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení. 
 
Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ML-

OSZP-2018/000130-2 zo dňa 09.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 15.01.2018) 
Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy ochrany ovzdušia uvádza, že nemá 

pripomienky k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení. 
 
Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ML-

OSZP-2018/000132-002-JK zo dňa 09.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 15.01.2018) 
Vo svojom stanovisku orgán štátnej vodnej správy uvádza, že nemá žiadne námietky 

k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení. 
 
Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-PP-OSZP-

2018/003279-02-JP zo dňa 22.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 02.02.2018) 
Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá 

pripomienky k predloženej správe o hodnotení. 
 
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-PO-OSZP2-
2018/006042-02 zo dňa 18.01.2018) 

Vo svojom záväznom stanovisku za úsek štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia 
uvádza, že pri povoľovaní jednotlivých aktivít zahrnutých v programe odpadového 
hospodárstva je potrebné zohľadniť riziko vyplývajúce z prítomnosti nebezpečných látok 
uvedených v prílohe č.1 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií (PZPH) 
a v prípade potreby zohľadniť bezpečné vzdialenosti od podnikov uvedených v informačnom 
systéme PZPH, miest s pravidelným výskytom väčšieho množstva ľudí, dopravných trás, 
energetickými a inými rozvodmi, ochranu území chránených podľa osobitných predpisov 
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a v prípade potreby určiť dodatočné opatrenia, aby sa nezvýšilo riziko závažnej priemyselnej 
havárie. 

Úseky štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia nemajú pripomienky k POH 
Prešovského kraja a k správe o hodnotení. 

 
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-PO-OSZP3-2018/006014-002 
zo dňa 11.01.2018) 

Vo svojom záväznom stanovisku uvádza, že k POH Prešovského kraja a k správe 
o hodnotení nemá pripomienky so zreteľom na časozberné obdobie. 

 
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia (list č. OU-PO-OSZP3-2018/005867/02 zo 
dňa 15.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 30.01.2018) 

Vo svojom záväznom stanovisku orgán štátnej správy ochrany ovzdušia uvádza, že k 
POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení nemá pripomienky. 

 
Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia (list č. OU-PO-OKR1-2018/005806-

02 zo dňa 12.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 22.01.2018) 
Vo svojom stanovisku k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení z hľadiska 

civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov nemá pripomienky. 

 
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-SV-OSZP-

2018/001310-002 zo dňa 16.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 22.01.2018) 
Vo svojom stanovisku uvádza, že k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení 

nemá pripomienky. 
 
Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-SL-

OSZP-2018/000042-002 zo dňa 11.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 19.01.2018) 
Vo svojom stanovisku uvádza, že k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení 

z hľadiska odpadového hospodárstva nemá žiadne pripomienky. 
 
Okresný úrad Stropkov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-SP-OSZP-

2018/000503-002-Va  zo dňa 16.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 22.01.2018) 
Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve uvádza, že 

k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení nemá žiadne pripomienky. Žiada dodržiavať 
ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-SK-OSZP-

2018/000309-002 zo dňa 09.01.2018) 
Vo svojom stanovisku orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve uvádza, že 

k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení nemá pripomienky.  
 
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-KE-OSZP1-2018/009256 
zo dňa 02.02.2018, doručený na príslušný orgán dňa 13.02.2018) 

Vo svojom stanovisku za úsek ochrany prírody a krajiny uvádza, že k POH 
Prešovského kraja a k správe o hodnotení nemá pripomienky. Odporúča pri realizácii 
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konkrétnych činností realizovaných na základe posudzovaného strategického dokumentu 
dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nové činnosti neumiestňovať 
do území chránených v zmysle tohto zákona. 

Vo svojom stanovisku za úsek štátnej vodnej správy, za úsek štátnej správy ochrany 
ovzdušia, za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva uvádza, že s predloženou 
správou o hodnotení a návrhom POH Prešovského kraja súhlasí bez pripomienok. 

 
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-

BB-OSZP1-2018/007308-00-SP zo dňa 08.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 
11.01.2018) 

Vo svojom stanovisku Okresný úrad v sídle kraja uvádza, že k POH Prešovského 
kraja a k správe o hodnotení nemá pripomienky. 

 
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-ZA-OSZP2-
2018/007366-03/Gr zo dňa 11.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 16.01.2018) 

Vo svojom stanovisku uvádza, že k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení 
nemá pripomienky. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (list č. BJ/2018/144 

zo dňa 05.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 12.01.2018) 
Vo svojom čiastkovom stanovisku uvádza, že k POH Prešovského kraja a k správe 

o hodnotení nemá žiadne pripomienky. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (list č. 18/000352 zo 

dňa 12.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 22.01.2018) 
Vo svojom stanovisku uvádza, že k POH Prešovského kraja a k správe o hodnotení 

z hľadiska záujmov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovených v zákone 
č.355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov nemá pripomienky. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (list č. 

PP 17/2/2018/HŽP/DMM zo dňa 11.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 17.01.2018) 
Vo svojom záväznom stanovisku uvádza, že k POH Prešovského kraja a k správe 

o hodnotení nemá pripomienky. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (list č. 2017/01234-

02/B.14 zo dňa 30.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 08.02.2018) 
Vo svojom stanovisku za okres Prešov a Sabinov uvádza, že predloženú správu 

o hodnotení  berie na vedomie. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (list č. 

RÚVZ/2018/00113/HŽPaZ/4-000210 zo dňa 11.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 
15.01.2018) 

Vo svojom záväznom stanovisku uvádza, že s predloženou správou o hodnotení a POH 
Prešovského kraja súhlasí a k uvedeným dokumentom nemá pripomienky. Toto záväzné 
stanovisko je v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (list č. 01/2018/00083 
zo dňa 22.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 29.01.2018) 

Vo svojom stanovisku uvádza, že k predloženej správe o hodnotení a k POH 
Prešovského kraja z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá pripomienky. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (list č. 

HaPM-HŽPaZ/ 00011/18/000160 zo dňa 15.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 
30.01.2018) 

Vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá 
pripomienky k správe o hodnotení strategického dokumentu z dôvodu, že stanovisko RÚVZ 
so sídlom vo Vranove nad Topľou zo dňa 06.05.2016 č. HaPM-HŽPaZ/00607/16/001605 
k oznámeniu o strategickom dokumente POH Prešovského kraja bolo v predloženej správe 
zohľadnené a vyhodnotené v tab. č.59. 

 
Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č. KPUPO-2018/810-3/6560/Gr zo dňa 

24.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 29.01.2018) 
Vo svojom záväznom stanovisku uvádza, že s predloženou správou o hodnotení a POH 

Prešovského kraja súhlasí bez pripomienok. Upozorňuje, že v súlade s ustanovením § 44a 
pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca 
platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

Ďalej uvádza, že vzhľadom na rešpektovanie podmienok ochrany pamiatkového fondu 
(pamiatkové územia, národné kultúrne pamiatky a ich ochranné pásma), archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk v rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, ktoré boli 
určené v záväznom stanovisku k oznámeniu o strategickom dokumente č. KPUPO-
2016/11137-2/32628/Sen zo dňa 03.05.2016, súhlasí s predloženou správou o hodnotení 
bez pripomienok. 

 
Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja (list č. 

02585/2018/ODDUPZP-6 zo dňa 22.01.2018, doručený na príslušný orgán dňa 31.01.2018) 
Vo svojom stanovisku uvádza, že predloženú správu o hodnotení berie na vedomie 

a nemá  pripomienky. 
Zároveň upozorňuje na nezrovnalosti v správe o hodnotení týkajúce sa monitorovacej 

siete ovzdušia, kde je uvádzaných sedem staníc a vymenovaných len päť. 

Poznámka: 
V správe o hodnotení nie sú uvedené monitorovacie stanice Gánovce Meteo. st. a 

Starina Vodná nádrž, EMEP. Na uvedených staniciach boli merané znečisťujúce látky NO2 
a hodnoty neboli prekročené.  

 
Slovenská agentúra životného prostredia (list č. 164/2018 zo dňa 05.01.2018, doručený 

na príslušný orgán dňa 09.01.2018) 
Vo svojom liste uvádza, že vyhotovuje stanoviská len, ak je príslušným orgánom 

Ministerstvo životného prostredia SR. SAŽP nie je dotknutým orgánom.  
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny (list č. 2115/2018-6.3 zo dňa 24.01.2018, doručený na príslušný orgán 
dňa 02.02.2018) 

Vo svojom stanovisku k predloženej správe o hodnotení  a POH Prešovského kraja 
uvádza, že: 
- Špecifická požiadavka č.1 v rozsahu hodnotenia nebola splnená.  
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„Chránené územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 sú len 
vymenované, bez identifikovania a vyhodnotenia možných vplyvov navrhovaného 
strategického, bez identifikovania a vyhodnotenia možných vplyvov navrhovaného 
strategického dokumentu. „Povinnosť“ tohto hodnotenia spracovatelia odkladajú do 
budúcnosti, do procesu posudzovania konkrétnych investičných zámerov. V správe sú pritom 
uvedené návrhy zámerov na vybudovanie konkrétnych zariadení (uvedené v tabuľkách č. 49 
až 53) spolu s názvom zariadenia a investora i dotknutým katastrálnym územím. Strategický 
dokument teda nemá úplne abstraktný charakter, aby jeho vplyvy nebolo možné v tomto štádiu 
vyhodnotiť. Upozorňujeme, že v kap. IV., podkapitole 1.3 Predpokladaný vplyv na chránené 
územia je uvedené: „Možno predpokladať, že implementácia a schválenie strategického 
dokumentu by nemala mať vplyv na navrhované a schválené vtáčie územia, územia 
európskeho významu alebo súvisiacu európsku sústavu chránených území za dodržanie 
kritérií trvalo udržateľného rozvoja pri realizácií jednotlivých činnosti, ktoré sa navrhujú 
v strategickom dokumente. Nakoľko v súčasnosti v štádiu strategického dokumentu ešte nie sú 
v plnom rozsahu známe presné lokality realizácie jednotlivých aktivít, pre konkrétne aktivity 
uvažované v strategickom dokumente budú detailné vplyvy riešené pri zabezpečení realizácie 
procesu posudzovania vplyvom na životné prostredie na úrovni jednotlivých projektov 
(zámerov) podľa platnej legislatívy“. Zároveň sa však v nasledujúcom odseku konštatuje, že 
„Realizáciou POH PSK na roky 2016-2020 nebudú dotknuté chránené územia““.   

 
- Špecifická požiadavka č.2  nebola splnená, návrh opatrení nebol vypracovaný. Uvedené sú 
len opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva.  

Z pohľadu ochrany prírody si sekcia uplatňuje nasledovné pripomienky:   

 absentuje identifikácia aj vyhodnotenie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu 
na chránené územia, 

 v Prešovskom kraji pribudlo 26 území európskeho významu (aktualizácia národného 
zoznamu území európskeho významu – tzv. C etapa, schválené vládou SR 25.10.2017), 
ktoré nie sú do predloženej dokumentácie zapracované, 

 opatreniami na zmiernenie vplyvov strategického dokumentu na chránené územia sa 
správa nezaoberá,  

 chýba zobrazenie situácie navrhovaných aktivít vo vzťahu k chráneným územiam,  

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. posudzovanie vplyvov strategického 
dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov konkrétnych navrhovaných činností. Pri 
hodnotení jednotlivých investičných zámerov vyplývajúcich zo strategického dokumentu 
bude nevyhnutné zabezpečiť dôsledné posúdenie ich vplyvov podľa príslušnej legislatívy, 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., resp. podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. 

 Pri príprave jednotlivých projektov, ktoré môžu mať vplyv na chránené územia 
a záujmy ochrany prírody, sekcia odporúča konzultovať problematiku ochrany prírody so 
ŠOP SR, s územne príslušnými organizačnými útvarmi. 

Poznámka:  
Na základe uvedeného stanoviska MŽP SR bol vypracovaný Doplnok k správe 

o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského 
kraja na roky 2016 – 2020“  v marci 2018 Ing. Mariánom Bachňákom, štatutárnym 
zástupcom firmy ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava. 
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 
biodiverzity a krajiny (list č. 2115/2018-6.3 zo dňa 04.05.2018, doručený na príslušný orgán 
dňa 10.05.2018 ) 

V stanovisku uvádza, že predložený doplnok správy o hodnotení považuje sekcia 
za dostatočne vypracovaný a neuplatňuje si k nemu žiadne zásadné pripomienky. Na základe 
doplnených informácií konštatuje, že Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja 
na roky 2016-2020 je z pohľadu záujmov ochrany prírody prijateľný. 

Vo svojom stanovisku konštatuje, že obidve špecifické požiadavky rozsahu hodnotenia 
sú obsahom predloženého doplnku. Uvádza, že: 

1. Umiestnenie zámerov navrhovaných v správe o hodnotení vo vzťahu k chráneným 
územiam sústavy Natura 2000 je dopracované v doplnku (formou tabuľky), kde je stručne 
vyhodnotená aj pravdepodobnosť ovplyvnenia týchto území. Podrobnejšie vyhodnotenie 
bude v prípade potreby vykonané na úrovni projektu. 

2. Požiadavka bola splnená. Vzhľadom na to, že investičné zámery sú plánované mimo 
chránených území sústavy Natura 2000, na úrovni strategického dokumentu, nie je 
predpoklad ich ovplyvnenia. Z tohto dôvodu nie sú navrhované žiadne opatrenia na  
zmiernenie negatívnych vplyvov. Nakoľko štyri zámery sú uvedené bez špecifikácie ich 
lokalizácie, možnosť návrhu zmierňujúcich opatrení na úrovni projektov nie je vylúčená 
(ak to vyplynie z hodnotenia ich vplyvov, nakoľko môžu podliehať zákonu č. 24/2006 Z.z., 
resp. §28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov). 
 

Písomné stanoviská verejnosti: 
Ján Balog, Petrovce 117 , okres Vranov nad Topľou 094 31 (list zo dňa 22.01.2018, 

doručený na príslušný orgán dňa 22.01.2018) 
Vo svojom liste vo veci “Kontrola skládky odpadov Petrovce, okres Vranov nad 

Topľou. Monitorované skládky na nebezpečné kovy – stanovisko POH kraja“ uvádza 
nasledovné: „Odôvodnenie – v Petrovciach je vysoký výskyt onkologických pacientov, ktorý 
nikto nemonitoruje. Rád by som bol, aby životné prostredie kontrolovalo a informovalo 
občanov o výsledkoch nebezpečných odpadov, ktoré tam asi podľa mojich indícií sú. Hľadať 
riešenie aj v Poši, kde naozaj skládka už mala byť sanovaná za štátne 20 rokov.“    

Poznámka:  
Pripomienku nie je možné uplatniť v posudzovanom strategickom dokumente. Uvedená 

pripomienka má charakter konštatovania o situácii v danej oblasti a je v kompetencii rôznych 
orgánov verejnej a štátnej správy. Na skládku odpadov Hanušovce – Petrovce bolo vydané 
integrované povolenie SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia Košice na skládku odpadov 
na odpad, ktorý nie je nebezpečný, teda na skládku odpadov nie je povolené ukladať 
nebezpečný odpad. Riešenie odkaliska Poša je v kompetencii štátnej vodnej správy 
a  environmentálnych záťaží. 

 
ENVI- GEOS Nitra, s.r.o. , Korytovská 20, 951 41 Lužianky (list zo dňa 09.01.2018, 

doručený na príslušný orgán dňa 12.01.2018) 
Vo svojom stanovisku uvádza, že „Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je 

prevádzkovateľom skládky odpadov na nie nebezpečný odpad v Prešovskom kraji. Jedná sa 
o skládku odpadov „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“. 

 Prevádzkovateľ uvedenej skládky odpadov Vás preto z pozície verejnosti vo vzťahu 
k strategickému dokumentu „PROGRAM OPDADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
PREŠOVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020“ žiada o zaradenie  predmetného zariadenia 
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na zneškodňovanie odpadov do smernej časti uvedeného programu. Dôvodom je fakt, že 
prevádzkovateľ skládky odpadov podal na Okresný úrad v Prešove dňa 11.11.2016 zámer na 
rozšírenie uvedenej skládky odpadov o ďalšiu Etapu s kapacitou do 30 000 m3. Následne 
vydal Okresný úrad v Prešove rozhodnutie, že predmetná zmena navrhovanej činnosti sa 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude posudzovať  /rozhodnutie 
je súčasťou prílohy tohto stanoviska/. V súčasnosti prebieha vo veci rozšírenia skládky 
konanie na vydanie rozhodnutia a umiestnení stavby. 

 Prevádzka je v súčasnom období vybudovaná a prevádzkovaná s kapacitou 50 000 m3. 
V roku 2018 sa plánuje s vybudovaním už spomenutej ďalšej Etapy. Jej zaplnenie 
prevádzkovateľ predpokladá v priebehu 2-3 rokov. 

 Rozšírenie skládky Svinia bude prínosom z ekonomického hľadiska a blízkosti 
predovšetkým pre obyvateľov blízkych okolitých obcí ako i pre obec Svinia samotnú. 
Prevádzkovateľ skládky Svinia neplánuje s vybudovaním novej skládky, uvažuje len 
s rozšírením existujúcej skládky o ďalšiu Etapu, čo nie je v priamom rozpore so záväzkami 
a cieľmi Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva. 

 Žiadame Vás preto o zaradenie  zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka 
odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ do POH Prešovského kraja na roky 2016-
2020.“ 

Poznámka:  
Budovanie nových skládok na nie nebezpečný odpad je nežiaduce a v priamom rozpore 

so záväzkami a cieľmi Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva a POH 
Prešovského kraja, ale rozširovanie existujúcich skládok odpadov bude posudzované na 
základe reálnych potrieb v regióne.  

 
REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 083 01 Sabinov  (list č. 8/2018  zo dňa 23.01.2018, 

doručený na príslušný orgán dňa 23.01.2018) 
Vo svojej stanovisku uvádza, nasledovné:  
„Naša spoločnosť je prevádzkovateľ zariadenia „ Holčíkovce – skládka odpadov“ 

a prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním – skládku odpadov na 
odpad, ktorý nie je nebezpečný. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v roku 2009 v rozsahu 
I. etapy s kapacitou 60 045 m3.  

Na základe skutočnosti, že v súčasnosti prebieha posudzovanie vplyvov na rozšírenie 
skládky Holčíkovce v rozsahu II. Etapy s kapacitou 175 000 m3 sme Vás oslovili listom           
č. 198/2017 zo dňa 27.11.2017, ktorý Vám bol doručený 30.11.2017, s požiadavkou rozšírenia 
skládok odpadov v rámci Prešovského kraja.  

V súčasnosti prebieha posudzovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu 
„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja“, ktorý bol zverejnený na 
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-
roky-2016-2020 zo dňa 3.1.2018 s uvedeným termínom pripomienkovanie 21 dní.  

Na základe zistenia, že OU Prešov našu žiadosť nezahrnul do kapitoly 5.3 POH Vás 
týmto opätovne žiadame aby pripravované rozšírenie skládky odpadov Holčíkovce bolo 
zaradené do príslušnej kapitoly POH Prešovského kraja tak, ako ostatné pripravované 
rozšírenia prevádzok skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

Uvedené zasielame dnešným dňom aj na Vami uvedenú kontaktnú emailovú adresu: 
alena.sekerakova@minv.sk  

V prílohe Vám prikladáme pôvodný list.“  
 
 
 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020%20zo%20dňa%203.1.2018
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020%20zo%20dňa%203.1.2018
mailto:alena.sekerakova@minv.sk


 19 

Poznámka:  
Na požiadavku zaslal obstarávateľ listom OU-PO-OSZP2-2018/001475-23 zo dňa 

01.02.2018 stanovisko, v ktorom uviedol:  
„POH Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 je strategický dokument, ktorý podlieha 

posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov. V rámci procesu posudzovania vplyvov bola 
vypracovaná Správa o hodnotení strategického dokumentu spoločnosťou ENVEX, s.r.o., 
Rožňava, ktorá bola oficiálne doručená tunajšiemu úradu dňa 22.11.2017 (kópia v prílohe), 
teda v čase doručenia listu spoločnosti REMOPEL, s.r.o., Sabinov dňa 30.11.2017 už nebolo 
možné zasahovať do uvedených dokumentov. V zmysle POH Prešovského kraja je budovanie 
nových skládok na nie nebezpečný odpad v rozpore s cieľmi Slovenskej republiky v oblasti 
odpadového hospodárstva, ale rozširovanie existujúcich skládok odpadov bude posudzované 
na základe reálnych potrieb v regióne. Proces posudzovania uvedeného zámeru v súčasnosti 
prebieha v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade 
Vranov nad Topľou.“ 

 
SLOR, s.r.o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava  (list č. 01/01/2018 zo dňa 31.01.2018, 

doručený na príslušný orgán dňa 31.01.2018) 
Vo svojom liste vo veci Pripomienky k strategickému hodnoteniu POH 

Prešovského kraja na roky 2016-2020 uvádza nasledovné pripomienky a návrhy:  
1) str.67) „Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, na 

zneškodňovanie odpadov alebo zariadení na iné nakladanie s odpadmi napr. mechanické, 
mechanicko-termické, termické a biochemické“ budú posudzované ... 

2) str. 68), ods.3 a bipolynových staníc  pravopisná chyba 
Ods.4 v okrese Svidník v obci Hniezdne. Obec Hniezdne sa nachádza v okrese 

Stará Ľubovňa 
3) str.70), tab.27  investičné náklady na vybudovanie BPS na zhodnocovanie BRO sú 

podhodnotené, objemy nádrží a hodnota technol. zariadení sú malé, investície taktiež, 
ekonomická návratnosť nedostatočná. Resp. úvahy o rentabilite zariadení vzhľadom na 
objemové množstvá spracovaných BRO sú neodborné 

4) str.71) tab.29 skládka Skalka- Vabec – IV. Kazeta nie je reálna, výstavba, resp. 
kolaudácia nemá reálny termín, investične absolútne podhodnotená, napr. v porovnaní so 
skládkou Papín pri rovnakom objemovom navýšení, stavba je nereálna. 

5) str.97), odst. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady žiadam doplniť do odseku 
O 15 Opatrenia ... 

 Podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu 
po predchádzajúcom vytriedení zložiek, alebo termické zhodnotenie odpadov v rámci 
podpory a využitia obnoviteľných zdrojov energie len vtedy, ak nie je enviromentálne 
vhodné ich materiálové zhodnotenie 

6) str.107),tab.51 za okres a mesto Prešov žiadam v tabuľke aktualizovať údaje, nakoľko 
mesto nemá vhodný pozemok, MsZ na poslednom zasadnutí (01/2018) návrh na 
umiestnenie technológie neschválilo.  Vzhľadom na množstvo KO je zámer  „Zberný 
dvor s pokročilou linkou na triedenie odpadu a energetickým zhodnotením odpadu“ 
investične podhodnotený a časovo nerealizovateľný. 

7) str.116),ods.1a2) posledná odrážka, žiadam doplniť: Podporovať výrobu alternatívnych 
palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu, alebo výstavbu zariadenia na 
energetické (termické) zhodnotenie odpadov s výrobou el. energie a tepla, v rámci podpory 
využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je enviromentálne vhodné ich 
materiálové zhodnotenie. 
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Poznámka:  

K bodom 1.,2.: Uvedené pripomienky upozorňujú na pravopisnú chybu a uvedený 
nesprávny okres, ktoré boli spôsobené nedopatrením. Pripomienky akceptujeme a chyby budú 
opravené v strategickom dokumente.  

K bodom 3), 4), 6): Pripomienky berieme na vedomie.  
Údaje sú vypracované v POH Prešovského kraja na základe podkladov poskytnutých 

okresnými úradmi, samosprávou a organizáciami v Prešovskom kraji. Strategický dokument 
nie je primárne o finančnom hodnotení, výšky reálnych investícií budú ovplyvnené rôznymi 
a rôznorodými faktormi.  

K bodom  5) a 7): POH Prešovského kraja  a správa o hodnotení sú vypracované 
v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 a príslušnými 
platnými právnymi predpismi. Vyjadrenie je dané v hierarchii odpadového hospodárstva, 
pripomienku nie je potrebné zapracovať. 
Pozn.: V pripomienke v bode 3) uvádza SLOR, s.r.o. nesprávnu stranu a číslo tabuľky, 

pravdepodobne  malo byť uvedené:  str. 69 tab. č.26 
 

Zhrnutie písomných stanovísk 
K správe o hodnotení bolo doručených na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie (príslušný úrad) 68 stanovísk, z toho väčšina bez pripomienok. Ani 
v jednom stanovisku nebol vyjadrený nesúhlas s predloženým variantom v strategickom 
dokumente. 

 
7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

Verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu POH Prešovského kraja na roky 
2016 – 2020 a správy o hodnotení strategického dokumentu sa konalo dňa 19.01.2018             
o 10:00 hod. v Malej zasadačke na  Okresnom úrade Prešov, Námestie mieru 3, Prešov. 

 
Podľa záznamu z verejného prerokovania“ 
 Ing. Eva Bryndzová, zástupkyňa obstarávateľa otvorila verejné prerokovanie, 

predstavila prítomných a informovala o programe verejného prerokovania.  
 MVDr. Beáta Fedorková, zástupkyňa obstarávateľa informovala: 

- o návrhu strategického dokumentu POH Prešovského kraja, o jeho význame, cieľoch 
a opatreniach, ktoré sú uvedené v návrhu POH Prešovského kraja, 

- o procese posudzovania strategického dokumentu  
- že POH Prešovského kraja bol spracovaný na základe podkladov jednotlivých okresov 

Prešovského kraja, ktoré oslovili obce a organizácie vo svojom územnom obvode 
a údaje o množstvách odpadov a nakladaní s nimi boli dodané z MŽP SR. Podklady 
k programu boli zhromažďované koncom roku 2015 a začiatkom roku 2016,  na základe 
týchto údajov bol program spracovaný.  

- o ďalšom postupe pri schvaľovacom procese POH obcí a Programu držiteľa PCB. 
 Ing. Marián Bachňák, ENVEX s.r.o., Šafárikova 91, Rožňava, zástupca spracovateľa 

správy o hodnotení oboznámil prítomných s jednotlivými kapitolami Správy o hodnotení 
strategického dokumentu. Informoval, že záverečnej kapitole správy o hodnotení 
strategického dokumentu sú vyhodnotené relevantné stanoviská a pripomienky k 
oznámeniu o strategickom dokumente. 

 
 Nasledovala diskusia 

- Krajský pamiatkový úrad Prešov v zastúpení Ing. Grešovej , informoval, že orgán 
štátnej správy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany 
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pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného 
rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu. 
o OÚ Prešov, OSZP: Pripomienka Krajského pamiatkového úradu bude 

akceptovaná. 
- Ján Balog – Petrovce, upozornil na vysoký výskyt onkologických pacientov 

v súvislosti s prevádzkovaním skládky Petrovce a žiada o informovanosť občanov 
o výskyte nebezpečných odpadov ukladaných na skládku odpadov. Taktiež upozornil na 
problematiku odkaliska Poša. 
o OÚ Prešov, OSZP: Na skládku odpadov Hanušovce – Petrovce bolo vydané 

integrované povolenie SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia Košice na 
skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, teda na skládku odpadov nie 
je povolené ukladať nebezpečný odpad. Riešenie odkaliska Poša je v kompetencii 
štátnej vodnej správy a  environmentálnych záťaží. 

- Starosta obce Dlhé Klčovo požadoval vybudovať okolo Bukocelu nezávislé meracie 
stanice, pretože v obci majú problémy s Bukocelom Vranov a s odkaliskom Poša. 
Zvyšuje sa počet onkologických pacientov. Obec sa nachádza južne od Bukocelu 
Vranov cca 3 km vzdušnou čiarou.  

- Starosta obce Nižný Hrušov taktiež poukázal na problémy s odkaliskom Poša 
a požadoval zastaviť vypúšťanie odpadov na odkalisko. 
o OÚ Prešov, OSZP: Riešenie odkaliska Poša je v kompetencii štátnej vodnej 

správy a  environmentálnych záťaží.  Pre prevádzku Bukocelu a.s. sú vydané  
integrované povolenia SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia Košice. 

 
Na verejnom prerokovaní neboli vznesené žiadne námietky proti implementácii 

strategického dokumentu POH Prešovského kraja. 
 

Podľa prezenčnej listiny z verejného prerokovania sa verejného prerokovania zúčastnilo 
celkovo 54 účastníkov. 

 
Záznam z verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu POH Prešovského 

kraja na roky 2016 – 2020 a správy o hodnotení strategického dokumentu zapísala 
MVDr. Beáta Fedorková, zástupkyňa obstarávateľa a Ing. Alena Sekeráková, zástupkyňa 
príslušného úradu. Záznam z verejného prerokovania spolu s prezenčnou listinou bol zaslaný 
na príslušný orgán a tvorí súčasť dokumentácie procesu SEA. 
 
IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

 
V procese posudzovania strategického dokumentu POH Prešovského kraja boli 

identifikované a aj hodnotené všetky potencionálne vplyvy strategického dokumentu 
s dosahom na území Prešovského kraja na životné prostredie a zdravie ľudí a boli navrhnuté 
minimálne odporúčania na úpravu návrhu strategického dokumentu prispievajúc k zmierneniu 
nepriaznivých a posilneniu pozitívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí. 
Posúdenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie preukázalo prevahu 
pozitívnych vplyvov na životné prostredie, na zdravie ľudí a kvalitu života. 

Súčasťou správy o hodnotení je aj sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov 
z hľadiska formy pôsobenia (primárny, sekundárny, kumulatívny, synergický), časového 
priebehu pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný), kvalitatívneho (bez vplyvu, 
pozitívny vplyv, negatívny vplyv,) a kvantitatívneho hodnotenia (zanedbateľný, málo 
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významný, významný, veľmi významný) a v rozdelení podľa strategických a špecifických 
cieľov a im príslušných opatrení. Je prezentované vo forme prehľadných tabuliek. 
Ku každému navrhovanému opatreniu je všeobecné slovné zhrnutie vplyvov. 

 
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,  

 vykonávaním 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 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,  



 23 

 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 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 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 dôsledkom:  

 zlepšenia 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 

  
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  
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Na chránené územia 
sa môžu prejaviť sekundárne pozitívne vplyvy:  

 zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia, 
pôdy, 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, horninového prostredia a 
pôdy 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 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 aj POH držiteľa  polychlórovaných bifenylov, čo prinesie celkový 
pozitívny efekt v odpadovom hospodárstve a následne v zlepšení životného prostredia a 
zdravia ľudí,  

 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 POH SR na roky 2016 -2020. 

 
b) Negatívne vplyvy  

Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu je minimalizácia 
negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi v Prešovskom kraji na 
zdravie ľudí a všetky zložky životného prostredia. Pri dosahovaní tohto cieľa 
navrhovanými opatreniami sa neočakávajú negatívne vplyvy.  
Kontrolovaným zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov sa tak docieli zníženie 
rizika znečistenia životného prostredia. 
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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.  

Strategický dokument v záväznej i smernej časti predpokladá vybudovať na území 
Prešovského 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 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 negatívny 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 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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) môžeme 
očakávať pri zariadeniach na intenzifikáciu zhodnotenia a energetického využitia 
komunálnych odpadov pri skládkach odpadov, pri zariadeniach na zhodnocovanie 
odpadov splyňovaním, či pri zariadeniach 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. 
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V.   CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 
2000) 

 
Pri implementácii strategického dokumentu sa nepredpokladajú významné negatívne 

vplyvy na navrhované a schválené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo 
súvislú európsku sústavu chránených území za dodržania kritérií trvalo udržateľného 
rozvoja pri realizácii jednotlivých činností, ktoré sa navrhujú v strategickom dokumente. 

Všetky navrhované zariadenia na nakladanie s odpadmi, ktoré sú uvedené 
v strategickom dokumente, sa nachádzajú mimo území sústavy NATURA 2000. 
Zariadenia sa nachádzajú v intravilánoch obcí, resp. miest, jedná sa o rozširovanie 
existujúcich prevádzok a časť už bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Navrhované zberné dvory v obciach okresov Medzilaborce, Poprad, Snina, Svidník 
a Sabinov boli zaradené do POH Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 na základe 
požiadaviek obcí bez uvedenia ich presnej lokalizácie. Obce chcú zlepšiť úroveň 
separovaného zberu a budú žiadať o finančné zdroje na ich zriadenie. 

Bioplynová stanica Tisinec sa nachádza cca 250 m východne od rieky Ondavy, mimo 
SKUEV0939 Horný tok Ondavy. Prevádzka môže mať vplyv na podzemné vody, 
povrchové vody a ovzdušie. Pri bežnej prevádzke sa negatívne vplyvy nepredpokladajú. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa pre strategický dokument POH 
Prešovského kraja na roky 2016 - 2020 vo vzťahu k územiam NATURA 2000 nenavrhujú 
opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov.  

Opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na záujmové územia ochrany prírody 
prevádzky Bioplynovej stanice Tisinec vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, 
v znení neskorších predpisov a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov. 

 
VI. ZÁVERY 

 
1.   Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)  

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe celkového 
procesu posudzovania strategického dokumentu POH Prešovského kraja na životné 
prostredie vykonaného podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
pri ktorom zvážil stav prírodného prostredia, využitia územia, význam očakávaných 
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia a zdravie 
obyvateľstva, z hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a 
trvania, so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej a 
regionálnej úrovni, na úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, úroveň 
spracovania správy o hodnotení strategického dokumentu, po vyhodnotení predložených 
stanovísk a pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku 
a za súčasného stavu poznania  

 
o  d  p  o  r  ú  č  a   

 
prijatie strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja 
na roky 2016 – 2020“  za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov 
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a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. tohto  záverečného 
stanoviska.  

Ak jednotlivé konkrétne činnosti navrhované v strategickom dokumente budú 
dosahovať prahové hodnoty pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle 
prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov, bude potrebné vykonať podľa tretej časti 
zákona posúdenie vplyvov na životné prostredie pred ich povolením podľa osobitných 
predpisov 
 

2.   Odporúčaný variant 
Návrh strategického dokumentu POH Prešovského kraja je vypracovaný v jednom 

variantnom riešení  a v nulovom variante (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický 
dokument neprijal a následne nerealizoval).   

Na realizáciu sa odporúča variant rozpracovaný a uvedený v správe o hodnotení 
strategického dokumentu. Odporúča sa preto prijať POH Prešovského kraja na roky 2016 – 
2020 vo variante, ktorý bol posudzovaný z hľadiska vplyvov na životné prostredie, 
za podmienky dodržania odporúčaní v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska podľa 
relevantných pripomienok z proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva.  

 
3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického 

dokumentu. 
Konečné znenie Programu  odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 

2016 – 2020 sa odporúča podstatne nemeniť a zapracovať len relevantné pripomienky 
a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk k strategickému dokumentu od dotknutých 
subjektov. 

Pripomienky vyplývajúce z doručených stanovísk k Oznámeniu o strategickom 
dokumente (od obcí Žehňa a Bartošovce; Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti 
o ŽP; Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou; 
Krajského pamiatkového úradu Prešov) sú podľa určeného rozsahu hodnotenia v správe 
o hodnotení zohľadnené, sú splnené a berú sa na vedomie. Vyhodnotenie splnenia 
uvedených doručených stanovísk sa  odporúča v zmysle určeného rozsahu hodnotenia 
strategického dokumentu POH Prešovského kraja zohľadniť aj v samotnom strategickom 
dokumente POH Prešovského kraja. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti 
o životné prostredie ako obstarávateľ strategického dokumentu POH Prešovského kraja 
zabezpečí sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie plnenia cieľov POH Prešovského kraja. 
V prípade zaznamenania významných problémov v dosahovaní stanovených cieľov je 
potrebné POH Prešovského kraja prehodnotiť a vykonať jeho aktualizáciu aj v priebehu 
obdobia, na ktoré je POH Prešovského kraja vypracovaný. 

Na základe celkového výsledku posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní 
vplyvov sa pre obdobie uplatňovania strategického dokumentu POH Prešovského kraja 
odporúča: 
o dodržiavať ustanovenia rámcovej smernice o odpade, ktoré boli prevzaté do právneho 

poriadku SR zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

o dosiahnuť prerušenie súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné 
prostredie súvisiacimi so vznikom odpadov v Prešovskom kraji. 
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4.  Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 
Toto záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na základe celkového výsledku procesu 
posudzovania vplyvov strategického dokumentu POH Prešovského kraja, pri ktorom sa 
zvážil stav prírodného prostredia, využitia územia, význam očakávaných vplyvov 
strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva z 
hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a trvania, 
so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej a 
regionálnej úrovni, na úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, úroveň 
spracovania správy o hodnotení strategického dokumentu, po vyhodnotení predložených 
stanovísk a pripomienok, výsledku verejného prerokovania a záverov odborného posudku 
a za súčasného stavu poznania. 

Pri hodnotení podkladov a vypracovaní záverečného stanoviska sa postupovalo 
podľa príslušných ustanovení zákona. Pri posudzovaní boli zvažované možné vplyvy 
navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva 
a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení pre oblasť odpadového hospodárstva 
Prešovského kraja. 

Príslušný orgán analyzoval každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných 
subjektov. Doručené stanoviská obsahovali najmä požiadavky na doplnenie údajov 
do návrhu POH Prešovského kraja na roky 2016-2020. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a jej doplnok, 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 
Prešovského kraja vo variante, ktorý bol posudzovaný, je prijateľný z hľadiska celkových 
kumulatívnych vplyvov na životné prostredie. Realizácia POH Prešovského kraja na roky 
2016 – 2020 bude mať prevažne pozitívne vplyvy na jednotlivé zložky životného 
prostredia, vrátane zdravia 

POH Prešovského kraja 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. 

POH Prešovského kraja je podkladom na opatrenia na predchádzanie vzniku 
odpadov, na nakladanie s odpadmi, na dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej 
dokumentácie. 

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa prílohy č. 6 zákona NR SR č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe odborného posudku vypracovaného 
podľa § 13 zákona, a všetkých dostupných podkladov, pričom zohľadňuje pripomienky a 
požiadavky uvedené v doručených stanoviskách. 

 
5.  Návrh monitoringu 

Podľa ustanovení § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov je Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako 
obstarávateľ strategického dokumentu POH Prešovského kraja povinný zabezpečiť 



 29 

sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné 
prostredie.  

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie podľa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov spočíva : 
- v 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 obstarávateľ a rezortný orgán sú 
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 

Sumárne 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.  

Potreba vypracovať POH Prešovského kraja vyplynula zo štátnej environmentálnej 
politiky, kde pre potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja 
odpadového hospodárstva bol vypracovaný z úrovne štátu Program odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020, ktorý je základným koncepčným 
dokumentom rozvoja odpadového hospodárstva v SR a východiskovým dokumentom pre 
vypracovanie návrhu Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja. 

Uplatňovaním smernej a záväznej časti POH Prešovského kraja sa vytvárajú účinné 
podmienky na zabránenie úniku znečisťujúcich látok do jednotlivých zložiek ŽP, vytvárajú 
sa predpoklady pre zlepšovanie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia, čo je 
predpoklad pre zlepšovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva. 

Spracovateľ odborného posudku, spracovatelia strategického dokumentu a príslušný 
orgán analyzovali každú pripomienku a stanoviská od dotknutých subjektov. Vznesené 
relevantné pripomienky, resp. požiadavky sa zohľadnia v konečnom znení strategického 
dokumentu POH Prešovského kraja. 

Posudzovaný strategický dokument POH Prešovského kraja je vypracovaný v 
jednom variantnom riešení a v nulovom variante. Nulový variant je stav, ktorý by nastal, 
ak by sa strategický dokument neprijal a následne nerealizoval. V tom prípade by nedošlo 



 30 

k plneniu rámcovej smernice o odpadoch, ako aj právnych predpisov stanovených pre 
odpadové hospodárstvo a nezabezpečilo by sa dôsledné dodržiavanie zásad ochrany 
životného prostredia. 

Z komplexného procesu posudzovania vyplýva, že pre realizáciu sa odporúča variant 
rozpracovaný a uvedený v správe o hodnotení strategického dokumentu a v strategickom 
dokumente. Odporúča sa preto prijať POH Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 
vo variante, ktorý bol posudzovaný z hľadiska vplyvov na životné prostredie.  

 
Obstarávateľ zverejní schválený strategický dokument POH Prešovského kraja spolu 

s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na svojom webovom 
sídle. 

 
7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov 

strategických dokumentov 
Podľa § 6a ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov 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 §6a 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 zákona o posudzovaní vplyvov, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní 
strategického dokumentu. 

Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu "Program 
odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020" na životné prostredie 
neboli na obstarávateľa strategického dokumentu doručené žiadne zásadné pripomienky, 
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 vplyvov; 
 písomného stanoviska k správe o hodnotení podľa § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní 

vplyvov. 
 
V procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu POH Prešovského kraja 

bola podľa zákona identifikovaná nasledovná dotknutá verejnosť: 
1. Ján Balog, Petrovce 117, okres Vranov nad Topľou 094 31 
2. ENVI- GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky 
3. REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 083 01 Sabinov   
4. SLOR, s.r.o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava   
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VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
 

1.   Spracovatelia záverečného stanoviska 
Ing. Alena Sekeráková 
Okresný úrad Prešov 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

v súčinnosti  

s Úradom verejného zdravotníctva SR 
 

2.  Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 
pečiatka  

Okresný úrad Prešov 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
vedúci odboru  
 

3.   Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 
V Prešove dňa     18. 07. 2018  

 


