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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
vypracované podľa §5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov ( zákon č.24/2006 Z.z.) a prílohy č.2 tohto zákona 
 
 
I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 
I.1. Názov Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie  

( OÚ TN ) 
 

I.2. Identifikačné číslo  00151866 
I.3. Adresa sídla Hviezdoslavova ul. č. 3, 911 01 Trenčín  

 
I.4. Oprávnený zástupca     
      obstarávateľa 

Ing. Juraj Hamaj - vedúci odboru starostlivosti o životné 
prostredie Okresného úradu Trenčín, 032/7408610, 
juraj.hamaj@tn.ouzp.sk  
 

I.5. Kontaktné osoby  Ing. Peter Janík, OÚ TN, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, telefón: 
032/7408619, e-mail:  peter.janik@tn.ouzp.sk  
 Mgr. Jana Komorášová, Okresný úrad Trenčín, odbor opravných 
prostriedkov,telefón:032/7408619, jana.komorasova@tn.ouzp.sk  
 
možné miesto konzultácie: OÚ TN, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  Hviezdoslavova 
ul. č. 3, 911 01 Trenčín  
 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 
 
II.1. Názov Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 

2011-2015 - zmena 
( POH TK na roky 2011-2015 - zmena) 

II.2. Charakter  (predmet   
       posudzovania)  

Strategický dokument pre oblasť odpadového hospodárstva    
Trenčianskeho kraja podľa §3 písm.c/ a §4 ods.1 zákona 
č.24/2006 Z.z. , ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 
2015 Zmena tohto strategického dokumentu podlieha 
zisťovaciemu konaniu podľa § 7 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 na životné prostredie“). Obvodný 
úrad životného prostredia Trenčín (od 01.10.2013 Okresný úrad 
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie) vydal, v súlade 
s § 5 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene  a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej 
len „zákon o odpadoch“) záväznú časť POH kraja Všeobecne 
záväznou vyhláškou č. 2/2013 zo dňa 17.júna 2013 (zverejnená 
vo Vestníku vlády SR, čiastka 3 zo dňa 30. septembra 2013). 
Predmetná vyhláška nadobudla účinnosť dňa 15.10.2013. 
Zmena strategického dokumentu sa týka doplnenia POH kraja o 
„Prognózu vzniku odpadov v roku 2015“ v zmysle článku 28 
Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES                   
z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc 
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II.3. Hlavné ciele Vyhodnotenie plnenia cieľov POH TK za roky 2000-2005 
Ciele pre celkové nakladanie s odpadmi      
Ciele pre nakladanie s vybranými komoditami  nebezpečných 
odpadov 
Ciele POH TK za roky 2000-2005 pre nebezpečné odpady 
Ciele POH TK za roky 2000-2005 pre ostatné odpady 
Ciele POH TK za roky 2000-2005 pre komunálne odpady 
Ciele odpadového hospodárstva v Trenčianskom kraji do roku 
2015 

II.4. Obsah (osnova) POH TK na roky 2011-2015 je členený na päť kapitol 
s nasledujúcim obsahom: 
Základné údaje 
Stav odpadového hospodárstva v Trenčianskom kraji 
Právny rámec odpadového hospodárstva 
Vznik a nakladanie s odpadmi v Trenčianskom kraji v roku 2010 
Zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
Uzatvorené skládky odpadov 
Vyhodnotenie plnenia cieľov POH Trenčianskeho kraja v rokoch 
2000-2005  

Záväzná časť 
Ciele odpadového hospodárstva do roku 2015 
Opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hosp. 
Smerná časť 
Rozpočet odpadového hospodárstva v Trenčianskom kraji. 
Prílohy – dopĺňa sa príloha č. 6  - Prognóza vzniku odpadov 
v roku 2015 

   
  

 
II.5. Uvažované variantné  
       riešenia 

Výsledný dokument POH TK na roky 2011-2015 a jeho zmena 
nebude obsahovať  variantné riešenia vzhľadom na charakter 
tohto SD,  je teda spracovávaný iba v jednom variante. 
 

II.6. Vecný a časový  
       harmonogram prípravy a  
       schvaľovania  

Oznámenie o strategickom dokumente - zmena 
Termín: november 2013  

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 
 Termín: december 2013 

 
II.7. Vzťah k iným strategickým  
       dokumentom 

Plán odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015  

II.8. Orgán kompetentný na  
        jeho prijatie 

Obvodný úrad životného prostredia  Trenčín 

II.9. Druh schvaľovacieho  
       dokumentu 
 

Všeobecne záväzná vyhláška 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné  
     prostredie vrátane zdravia 
 
III.1. Požiadavky na vstupy §5 ods.4 zákona č.223/2001 Z.z.o odpadoch stanovoval 

Obvodným úradom životného prostredia, teraz OÚ TN, 
povinnosť vypracovať POH kraja,  
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Hlavnými vstupmi  sú: 
 Vyhodnotenie POH kraja do roku 2005. 
 POH SR na roky 2011-2015. 
 Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva 

Trenčianskeho kraja. 
. 

III.2. Výstupy Hlavný výstup je strategický dokument, ktorý určuje záväzné ciele 
odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 pre oblasť 
Trenčianskeho kraja a navrhne opatrenia na dosiahnutie týchto 
cieľov 

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

Predpokladaným dosiahnutím cieľov odpadového hospodárstva 
dôjde k jednoznačnému zlepšovaniu stavu vo všetkých oblastiach 
životného prostredia, napr.   znižovaním množstva biologicky 
rozložiteľných odpadov ako i odpadov celkom ukladaných na 
skládky, sa zníži množstvo skládkových plynov i zápachu, zníži 
sa prašnosť, predĺži sa životnosť skládok. K zníženiu ukladaných 
odpadov na skládky dôjde aj realizáciou bioplynových staníc 
zlepšovaním systému zberu nebezpečných odpadov, 
zavádzaním nových technológií v spracovaní elektroodpadu ako 
i v energetickom zhodnocovaní odpadov – spaľovanie s  využitím 
el. energie takto vzniknutej. 

III.4. Vplyv na  zdravotný stav  
        obyvateľstva 
 

Dosiahnutím cieľov stanovených v záväznej časti programu OH 
bude dochádzať k zlepšovaniu stavu všetkých zložiek životného 
prostredia, čo má pozitívny vplyv aj na zdravie obyvateľstva. 
Významným sa javí hlavne dosiahnutie zámerov v oblasti 
nakladania s nebezpečnými odpadmi, hlavne v oblasti zberu 
a zhodnocovania, čím sa zníži kontaminácia životného prostredia 
týmito odpadmi. Zavádzanie nových technológií ako 
i obmedzenie zneškodňovania odpadov skládkovaním zníži 
prašnosť, zápach, riziko požiarov na skládkach, kontamináciu 
podzemných aj povrchových vôd. Všetky vymenované efekty 
majú priamy pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov kraja. 
 

III.5. Vplyvy na chránené  
        územia 

Nepredpokladá sa negatívny vplyv dokumentu na prírodu 
a krajinu, vrátane CHÚ a na režim ich ochrany. 
 

III.6. Možné riziká súvisiace s  
        uplatňovaním  
        strategického materiálu 

 Uplatnenie dokumentu  nepredstavuje žiadne riziká z hľadiska 
životného prostredia. 
 

III.7. Vplyvy na životné  
        prostredie presahujúce    
        štátne hranice 
 

Nepredpokladajú negatívne vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice.  
 

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

- Ministerstvo ŽP SR 
- Slovenská agentúra ŽP 
- Slovenská inšpekcia ŽP 
- Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 
- Úrad verejného zdravotníctva SR 
- Okresný úrad  Nitra, odbor starostlivosti o ŽP 
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- Okresný úrad   Žilina, , odbor starostlivosti o ŽP 
- Okresný úrad  Trenčín, pozemkový a lesný odbor 
- pozemkový úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky 
- Okresný úrad  Trenčín pozemkový a lesný odbor 
- Okresný úrad Trenčín odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií 
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín 
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne 
- Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia 
- Okresný úrad  Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP 
- Okresný úrad  Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP 
- Okresný úrad   Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o 

ŽP  
- Okresný úrad  Považská Bystrica , odbor starostlivosti o ŽP 
- Obce a mestá Trenčianskeho kraja 
 

  
IV.3. Dotknuté susedné štáty 
 

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

V. Doplňujúce údaje 
 
V.1. Mapová a iná grafická  
       dokumentácia 
 

Oznámenie o SD neobsahuje žiadne mapové ani iné grafické 
dokumentácie( len v rámci textu ). 

V.2. Materiály použité pri  
        vypracovaní        
        strategického dokumentu 

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015, 
ktorý schválila vláda SR dňa 22.02.2012 

Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja  na 
roky 2011 – 2015 

 
 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia  
 
                                                     Trenčín, 10.11.2013 
 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 
VII.1 Meno spracovateľa  
        oznámenia 

 

Ing. Peter Janík  
 

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

Potvrdzujem správnosť údajov v oznámení : 
 
 
 
                                             
                            ............................................................ 
                                           Ing. Juraj  Hamaj  
                             vedúci odboru starostlivosti o životné       
                             prostredie Okresného úradu Trenčín 
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