OZÁMEIE O STRATEGICKOM DOKUMETE
Vypracované podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a prílohy č. 2 tohto zákona
I.

Základné údaje o obstarávateľovi

I.1 Názov
I.2. Identifikačné číslo
I.3. Adresa sídla
I.4. Oprávnený zástupca
obstarávateľa
I.5. Kontaktné osoby

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie
( Okresný úrad Košice)
Komenského 52, 040 26 Košice
Ing. Milan Murín - vedúci odboru starostlivosti o ŽP, Okresného
úradu Košice, Komenského 52, 040 26 Košice, 055/6001250,
milan.murin2@minv.sk
Ing. Daniela Čehíľová, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja
Telefón : 055/6001383
e-mail: daniela.cehilova@minv.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
II.1 Názov
II.2. Charakter (predmet
posudzovania)

II.3 Hlavné ciele

II.4. Obsah (osnova)

II.5. Uvažované variantné
riešenie

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky
2016-2020 (POH KK na roky 2016-2020)
Strategický dokument pre oblasť odpadového hospodárstva
Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č.
24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku
2020
Hlavným cieľom POH KK na roky 2016-2020 je vypracovať
ciele a opatrenia pre komunálne odpady a pre odpady
vyhradených výrobkov vznikajúce v Košickom kraji, v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva t.j.:
a) predchádzanie vzniku odpadov,
b) príprava na ich opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie
odpadov,
e) zneškodňovanie odpadov
1. Základné údaje Programu odpadového hospodárstva
Košického kraja na roky 2016-2020
2. Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
3. Vyhodnotenie
Programu
odpadového
hospodárstva
Košického kraja na roky 2011-2015
4. Záväzná časť programu
5. Smerná časť programu
Výsledný dokument POH KK na roky 2016-2020 nebude
obsahovať variantné riešenia vzhľadom na charakter tohto
strategického dokumentu, je teda spracovaný iba v jednom
variante.

II.6. Vecný a časový
harmonogram
prípravy
a schvaľovania

Vecný harmonogram prác na POH KK na roky 2016-2020:
- vypracovanie návrhu POH KK na roky 2016-2020 v zmysle §
9 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – marec- apríl 2016
- vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa
prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z .z. – apríl 2016
- vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu –
máj 2016
- pripomienky verejnosti k rozsahu hodnotenia –jún 2016
- vypracovanie a predloženie správy o hodnotení a zverejnenie
správy o hodnotení strategického dokumentu- júl – august
2016
- verejné prerokovanie správy o hodnotení
strategického
dokumentu, lehota na pripomienky – september 2016
- zabezpečenie vypracovania odborného posudku najneskôr do
30 dní- október 2016
- vypracovanie záverečného
stanoviska strategického
dokumentu – november 2016
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020

II.7. Vzťah k iným
strategickým
dokumentom
II.8. Orgán kompetentný
Okresný úrad Košice
na jeho prijatie
Komenského 52, 040 26 Košice
II.9. Druh schvaľovacieho Vyhláška Okresného úradu Košice
dokumentu

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
III.1. Požiadavky na
vstupy

III.2. Výstupy

III.3. Údaje o priamych
a nepriamych
vplyvov na životné
prostredie

- §9 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov určuje pre okresný úrad
v sídle kraja povinnosť vypracovať program kraja.
Hlavné vstupy:
- POH SR na roky 2016-2020
- Vyhodnotenie POH KK do roku 2015
- Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva
Košického kraja.
Výstupom je strategický dokument, v ktorom sú pre Košický
kraj určené záväzné ciele odpadového hospodárstva na roky
2016-2020 a nadväzne opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov.
Zavedením opatrení na dosiahnutie cieľov odpadového
hospodárstva do praxe dôjde k zlepšeniu stavu v ďalších
oblastiach životného prostredia napr. rozšírením druhov
triedených odpadov z komunálnych odpadov zníži sa množstvo
skládkovaného odpadu na skládkach, zvýšením separovaného
zberu biologicky rozložiteľných odpadov dôjde na skládkach
k zníženiu vzniku množstva skládkovaných plynov a zápachu,
predĺži sa životnosť skládok a pod.. Zavádzaním nových BAT
technológií pri spracovaní elektroodpadu, starých vozidiel,
olejov a ďalších odpadov z vyhradených výrobkov dôjde
k úspore vstupných surovín, k ochrane prírody a zdravia ľudí.

III.4. Vplyv na zdravotný
stav obyvateľstva

III.5. Vplyvy na chránené
územia
III.6. Možné riziká
súvisiace
s uplatňovaním
strategického
dokumentu
III.7. Vplyvy na životné
prostredie
presahujúce
štátne hranice

Dosahovaním cieľov vytýčených v záväznej časti programu
odpadového hospodárstva dôjde k zlepšovaniu stavu
jednotlivých zložiek životného prostredia. Stav životného
prostredia má vplyv aj na zdravie obyvateľstva, preto
predpokladáme pozitívny vplyv posudzovaného strategického
dokumentu na zdravotný stav obyvateľstva.
Zavedením opatrení na realizáciu cieľov pre nebezpečné odpady
(napr. zvýšenie ich zberu od obyvateľov, stanovenie väčšej
zodpovednosti výrobcov za zber a zhodnocovanie) dôjde k
zamedzeniu kontaminácie zložiek životného prostredia látkami,
ktoré poškodzujú zdravie.
Zavedením nových technológií na energetické zhodnocovanie
odpadov a spaľovanie s energetickým využitím pozitívne
ovplyvni ovzdušie, zamedzí sa prašnosti, znížia sa emisie
a imisie zariadení.
Podobne ovplyvnia ovzdušie aj opatrenia na obmedzenie
zneškodňovania odpadov skládkovaním, zníži sa prašnosť,
zápach, zníži sa riziko požiarov, ktoré na skládkach vznikali,
riziká kontaminácie podzemných aj povrchových vôd a bude
možné obmedziť aj stresové faktory, ktoré pôsobia na
obyvateľstvo bývajúce v blízkosti skládok odpadov.
Nepredpokladá sa nepriaznivý vplyv strategického dokumentu
na prírodu a krajinu , vrátane chránených území a na režim ich
ochrany.
Uplatňovanie dokumentu nepredstavuje žiadne riziká z hľadiska
životného prostredia.

Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na životné prostredie
presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty
IV.1. Vymedzenie
zainteresovanej
verejnosti vrátane
jej združení

-

Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Košický samosprávny kraj
Regionálne úrady verejného zdravotníctva Košického kraja
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie
Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný úrad
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií
Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Krajský pamiatkový úrad Košice

IV.3. Dotknuté susedné
štáty

Okresný úrad Košice, OS o ŽP
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP
Obce a mestá Košického kraja

Nepredpokladá sa, že by týmto strategickým dokumentom mali
byť dotknuté susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje
V.1. Mapová a iná
grafická
dokumentácia
V.2. Materiály použité pri
vypracovaní
strategického
dokumentu

Oznámenie o strategickom dokumente
mapové ani iné grafické dokumentácie.

neobsahuje

žiadne

POH SR na roky 2016-2020

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Košice , 08.04.2016
VII. Potvrdenie správnosti údajov
VII.1. Meno spracovateľa
oznámenia

Ing. Daniela Čehíľová

VII.2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu, pečiatka

_________________________________________
Oprávnený zástupca obstarávateľa
Ing. Milan Murín – vedúci odboru
starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Košice

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0051918/2016
Vec: Oznámenie o strategickom dokumente POH KK na roky 2016-2020
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org. útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

11. 4.2016
10:15:20

JUDr. Henrieta
Halászová

vedúci

OU-KEOSZP2

vedúci oddelenia

Nie

Zastúpil

Poznámka

