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ROZSAH  HODNOTENIA 

 

strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 

2021 - 2025“ určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 

tr. 69, 949 01 Nitra, zabezpečil vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa  

§ 5 ods. 5 a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon 

o posudzovaní vplyvov“). Oznámenie bolo podľa § 5 ods. 1 zákona o  posudzovaní vplyvov 

doručené dňa 28.04.2022 Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len 

„okresný úrad“).  

 Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 (ďalej len 

„program kraja“) je strategickým dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového 

hospodárstva na vytýčené obdobie. Vzťahuje sa na celé územie Nitrianskeho kraja.  

Program kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2021 – 2025. Je vypracovaný 

v súlade s POH SR na roky 2021 – 2025, ktorý schválila Vláda Slovenskej republiky 

uznesením č. 676 zo dňa 24.11.2021.  

Ciele a opatrenia v záväznej časti programu kraja budú v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva v zmysle § 6 zákona o odpadoch a článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a 

rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc zamerané na:  

a) predchádzanie vzniku odpadov,  

b) príprava na ich opätovné použitie,  

c) recyklácia,  

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov,  

e) zneškodňovanie odpadov.  

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 ako strategický 

dokument podľa § 3 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov podlieha povinnému 

posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov. 

 Oznámenie o strategickom dokumente okresný úrad zverejnil na webovom sídle 

ministerstva a doručil dotknutým subjektom a dotknutým obciam. V stanoviskách, ktoré boli 

na okresný úrad doručené podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov, bolo uvedených 

niekoľko špecifických pripomienok k oznámeniu o strategickom dokumente a požiadaviek 

k vypracovaniu strategického dokumentu. 
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 Po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente, s prihliadnutím na doručené 

stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov 

okresný úrad určuje nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 

 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

 Pre ďalšie podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu „Program 

odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ sa určuje okrem 

dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický 

dokument nerealizoval) aj zhodnotenie navrhovaného variantu riešenia strategického 

dokumentu stanoveného v oznámení strategického dokumentu v súlade s platnou 

legislatívou. 

 

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 

2.1 Všeobecné podmienky 

2.1.1 Obstarávateľ –  Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie  zabezpečí 

hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 

ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení 

strategického dokumentu vypracovanej podľa § 9 ods. 3  zákona o posudzovaní vplyvov. 

Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o  hodnotení 

obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov. 

2.1.2  Pre hodnotenie strategického dokumentu sa neustanovuje časový harmonogram, ani 

žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.  

2.1.3 Obstarávateľ predloží okresnému úradu 1 ks kompletných vyhotovení správy 

o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v listinnej 

forme a 1x správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického 

dokumentu  na elektronickom nosiči dát. 

Okresný úrad si vyhradzuje právo spresniť konečný počet vyhotovení.  

 

2.2 Špecifické požiadavky 

 Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doručených k tomuto 

oznámeniu vyplynula potreba v správe o hodnotení a v návrhu strategického dokumentu 

podrobnejšie rozpracovať najmä nasledovné okruhy otázok súvisiacich s  navrhovaným 

strategickým dokumentom: 

2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu a samotného strategického 

dokumentu brať do úvahy všetky pripomienky, ktoré boli zaslané k  oznámeniu 

o strategickom dokumente. 

2.2.2 Vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (zdôvodniť) všetkých stanovísk k  oznámeniu 

o strategickom dokumente a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov 

Rozsahu hodnotenia. 

2.2.3 Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace 

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

2.2.4 Strategický dokument nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho 

kraja. 



3 
 

2.2.5 Žiaden návrh na vybudovanie zariadenia na nakladanie s  odpadom regionálneho 

významu neumiestňovať do žiadneho územia patriaceho do európskej sústavy chránených 

území (NATURA 2000) ani na územie s vyšším stupňom ochrany (II. až V.) a ani do ich 

blízkosti. 

2.2.6 Pri umiestňovaní nových zariadení v oblasti odpadového hospodárstva zohľadniť 

všetky vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov tak, aby prevádzkou uvedených 

zariadení neboli negatívne ovplyvňovaní, ale bola dodržaná ochrana, podpora a  rozvoj 

verejného zdravia. 

2.2.7 V smernej a záväznej časti strategického dokumentu zohľadniť ciele environmentálnej 

politiky EÚ a princípy obehového hospodárstva. 

2.2.8 V strategickom dokumente klásť dôraz na predchádzanie vzniku odpadov. 

2.2.9 Zohľadniť ciele a opatrenia vyplývajúce zo strategického dokumentu „Integrovaný 

národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030“. 

2.2.10 Do zoznamu súvisiacich strategických dokumentov doplniť (Program predchádzania 

vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, Program hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja NSK do roku 2030, Regionálnu integrovanú územnú stratégiu 

Nitrianskeho kraja) 

 

 

3. UPOZORNENIE 

 Obstarávateľ zabezpečí zverejnenie rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 7 zákona 

o posudzovaní vplyvov bezodkladne po jeho doručení formou informácie o  rozsahu 

hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. 

 V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov bude rozsah hodnotenia zverejnený 

aj na webovom sídle ministerstva. 

 Verejnosť, dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje, dotknuté orgány a  ďalšie osoby 

môžu predložiť svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu 

podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní od jeho zverejnenia Okresnému 

úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, ktorý ich po 

vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

 

 

 

Ing. Marianna Hradňanská 

poverená vykonávaním funkcie  

vedúceho odboru 
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Doručuje sa: 

Obstarávateľ: 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

 

Dotknuté orgány: 

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava – odbor odpadového 

hospodárstva  

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP - IOH, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

Úrad verejného zdravotníctva, odbor HŽP, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

Okresný úrad Trenčín, OSZP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

Okresný úrad Trnava, OSZP, Kollárova 8, 917 01 Trnava 

Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

Okresný úrad Nitra, OSZP3, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

Okresný úrad Komárno, OSZP,  Záhradnícka 6, 945 01 Komárno 

Okresný úrad Levice, OSZP, Rozmarínová 4, 934 03 Levice 

Okresný úrad Nové Zámky, OSZP, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 

Okresný úrad Šaľa, OSZP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

Okresný úrad Topoľčany, OSZP,  Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 

Okresný úrad Zlaté Moravce, OSZP, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 

Okresný úrad Nitra, OV a BP,  Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 

Nitra 

Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

Krajský pamiatkový  úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra 

Krajské riaditeľstvo  HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 

 

Dotknuté obce: 

Mestá a obce Nitrianskeho kraja 


