
Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O  

 
z posúdenia strategického dokumentu 

 

 
 

 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA PRIEVIDZA  NA ROKY 2011  

- 2015  

 

 

číslo OU-PD-OSŽP-2014/005258-035 zo dňa 23.09.2014 

 

 

vydané Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie 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 

 

 

 

I.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

 

1.  Názov 

Mesto Prievidza  

 

2.  Identifikačné číslo 

00 318 442 

 

3.  Adresa sídla 

971 01 Prievidza, Námestie slobody 14 

 

4.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa  

JUDr.  Katarína Macháčková, primátorka mesta  

Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14 

971 01  Prievidza  

Tel. číslo: +421 46 5179100 

E-mail: primator@prievidza.sk 

 

 

II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  

 

1.  Názov 

Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011-2015 

 

 

 

 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA 

PRIEVIDZA NA ROKY 2011-2015 



 2 

2.  Charakter 

Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011-2015 (ďalej len POH mesta 

Prievidza) je dokumentom  miestneho významu v oblasti odpadového hospodárstva s vplyvom 

na životné prostredie. Stanovuje ciele pre odpadové hospodárstvo mesta Prievidza na roky 2011- 

2015. 

Kraj:  Trenčiansky  

Okres:  Prievidza 

Obec:  Prievidza  

 

3. Hlavné ciele 

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

hospodárstva podľa § 3 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),  smernice 

2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len rámcová smernica o odpade) a  

s cieľmi a opatreniami Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011-

2015 (ďalej len POH Trenčianskeho kraja) a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej 

republiky na roky 2011-2015 (ďalej len POH SR). Sú to nasledovné ciele:    

- predchádzanie vzniku odpadu, 

- príprava na ich opätovné použitie, 

- recyklácia, 

- iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov, 

- zneškodňovanie odpadov. 

 

4. Stručný opis obsahu  strategického dokumentu 

     POH mesta Prievidza je dokumentom strategického významu na miestnej úrovni v oblasti 

odpadového hospodárstva s vplyvom na životné prostredie. Do jeho záväznej časti sú 

premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva a cieľové smerovanie nakladania s 

určenými druhmi odpadov (prúdy odpadov), ako aj opatrenia na ich dosiahnutie. POH mesta 

Prievidza vychádza z cieľov a princípov nadradeného strategického dokumentu POH 

Trenčianskeho kraja, ktorý  vychádza z dokumentu na celoštátnej úrovni POH SR, ktorý bol 

schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 69 z 22.02.2012. 

     POH mesta Prievidza je štrukturálne členený a obsahovo napĺňa požiadavky vyhlášky MŽP 

SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Obsah 

dokumentu je nasledovný: 

1. Základné údaje  

2. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva  

3. Vyhodnotenie predchádzajúceho programu 

4. Záväzná časť programu 

5. Smerná časť programu 

6. Iné  

7. Prílohová časť 

     Záväzná časť POH mesta Prievidza je v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho kraja, 

ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu Trenčín  

č. 1/2013 zo dňa 4. decembra 2013 a  rozpracováva ich pre potreby a požiadavky mesta 

Prievidza. 
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     V POH Trenčianskeho kraja sú stanovené pre mesto Prievidza nasledovné ciele: 

1. Do roku 2015 zvýšiť použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kovy, plasty 

a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad 

z domácností, najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov. 

2. Do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 50% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995. 

3. Do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 45% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995. 

4. Do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 35% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995. 

     Na dosiahnutie týchto cieľov sú v POH mesta Prievidza stanovené základné opatrenia 

vychádzajúce z  POH Trenčianskeho kraja, ktorých realizácia smeruje k dosiahnutiu cieľa 

(napríklad zavedenie účinného zberu kuchynského a reštauračného odpadu, biologicky 

rozložiteľného odpadu z verejnej a súkromnej zelene, technicko-organizačná optimalizácia 

systému separácie komunálneho odpadu, zlepšenie infomovanosti občanov, podpora nových  

technológií založených na báze maloodpadových resp. čistejších technológií, a pod.). 

     Okrem  cieľov stanovených v POH Trenčianskeho kraja si mesto Prievidza  stanovilo  

aj tri vlastné ciele:  

- čiastočné zníženie množstva komunálnych odpadov  v niektorých druhoch odpadov,  

- zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych odpadov a následné zhodnotenie 

vyseparovaných zložiek (tento cieľ je písomne deklarovaný,  avšak v prúdoch  odpadov na 

rok 2015 nie je jasne uvedený pre všetky  možné separované zložky komunálneho odpadu),  

- zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odapdov ukladaných na skládky 

odpadov.  

     Na splnenie týchto cieľov sú navrhnuté opatrenia, ktoré vyžadujú dodržiavať  hierarchiu 

odpadového hospodárstva, znižovať mieru zneškodňovaných odpadov na skládke, zvyšovať 

mieru triedenia odpadov (vybudovaním triediacej linky), zaviesť zber bioodpadov, zabezpečiť 

výstavbu zberného dvora realizovať environmentálnu výchovu, kontrolovať a eliminovať  čierne 

skládky.  

     Výstupy z navrhnutých opatrení vyústili do tabuľky Vznik odpadov, zhodnocovanie 

a zneškodňovanie v roku 2010 a prognóza vzniku odpadov zhodnocovania a zneškodňovania 

v roku 2015 uvedenej na strane číslo 17 strategického dokumentu  POH mesta Prievidza, ktorú 

však spracovateľ odborného posudku navrhuje upraviť a zosúladiť s údajmi uvedenými 

v tabuľke na strane 16 dokumentu POH mesta Prievidza.  

 

5. Vzťah k  iným   strategickým dokumentom 

     POH mesta Prievidza bol spracovaný  v roku 2014 a vydáva sa na obdobie piatich rokov, t. j. 

na roky 2011 - 2015.  Toto plánovacie obdobie bolo určené POH SR, ktorý schválila vláda SR 

dňa 22.02.2012 a POH Trenčianskeho kraja na roky 2011-2015, ktorého  záväzná časť  bola 

vydaná Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu Trenčín č. 1/2013 zo 4. decembra 2013 

zverejnenou vo Vestníku vlády SR č. 5/2013 z 20. decembra 2013. Pre plánovanie a napĺňanie 

cieľov programov odpadového hospodárstva je však stanovený termín rok 2015 nie celkom 

logický, pretože plánovacie obdobie je už na svojom  konci a zostáva len 1 rok do jeho 

ukončenia. 
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Vzťah a väzba na iné strategické dokumenty:   

- POH SR na roky 2011-2015, 

- Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014-2018, 

- POH Trenčianskeho kraja  na roky 2011-2015, 

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, 

- Koncepcia vodohospodárskej politiky  SR do roku 2015, 

- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky,  

- Spoločná stratégia implementácie rámcovej smernice o vodách,  

- Energetická politika Slovenskej republiky,  

- Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov, 

- Koncepcia využitia poľnohospodárskej alesníckej biomasy na energetické účely, 

- Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku,  

- Koncepcia ochrany prírody a krajiny,  

- Integrovaný plán regionálneho rozvoja,  

- Národný plán regionálneho rozvoja,  

- Stratégia, princípy a priority environmentálnej politiky,  

- Národné environmentálne akčné programy,  

- Aktualizovaná stratégia štátnej environmentálnej politiky,  

- Vodný plán Slovenska, 

- Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR, 

- Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008-2014, 

- Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov (v platnom znení), 

- Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre Trenčiansky kraj,  

- Koncepcia rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií v okrese Prievidza,  

- Prievidza – zásobovanie okresu pitnou vodou, 

- Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza,  

- Regionálna surovinová politika,  

- RÚSES okresu Prievidza,   

- Ciele pri rozvoji cestovného ruchu a rekreácie v Trenčianskom kraji,  

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza,  

- Územný plán mesta Prievidze  v znení zmien a doplnkov,  

- VZN  vydané mestom Prievidza týkajúce sa odpadov.  

 

 

III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA 

     Strategický dokument POH mesta Prievidza podlieha povinnému hodnoteniu 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 (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.). 

Posudzovanie strategického dokumentu vykonal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti 

o životné prostredie (ďalej len OU Prievidza, OSŽP). 

 

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

     Obstarávateľ - mesto Prievidza v zastúpení primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej 

predložil  listom  číslo 2.4.1-2014/61765 zo dňa 07.04.2014 Okresnému úradu Prievidza, odboru 

starostlivosti i životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente POH mesta Prievidza 

(ďalej len oznámenie o SD). Oznámenie o SD bolo vypracované v marci 2014 podľa § 5 ods. 5 

a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. a jeho spracovateľom bola spoločnosť  Odpadový 

hospodár, s. r. o., Hroznová 4664/9, 902 01  Pezinok. 
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     Oznámenie o SD bolo rozoslané dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnené dňa 

17.04.2014 na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.   OU Prievidza, OSŽP  požiadal 

dotknuté orgány a dotknutú obec o stanoviská a súčasne požiadal dotknutú obec, aby o oznámení 

o SD informovala verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 

     OU Prievidza, OSŽP bolo k oznámeniu o SD doručených 8 stanovísk.  

     Po vyhodnotení pripomienok zainteresovaných subjektov, ktoré boli doručené k oznámeniu 

o SD,  OU Prievidza, OSŽP vypracoval návrh rozsahu hodnotenia, ktorý bol elektronickou 

poštou prerokovaný s dotknutými subjektmi. Rozsah hodnotenia strategického dokumentu POH 

mesta Prievidza (ďalej len rozsah hodnotenia) bol vydaný OU Prievidza, OSŽP pod číslom OU-

PD-OSZP/2014/005258-00016 dňa 16.05.2014 a bol zaslaný dotknutej obci a dotknutým 

orgánom spolu s informáciou, že verejnosť, dotknuté orgány dotknutá obec a samosprávny kraj 

sa môžu k tomuto dokumentu vyjadriť do 10 dní od jeho zverejnenia. Rozsah hodnotenia bol 

zverejnený aj na webovom sídle MŽP SR dňa 16.05.2014. 

     K rozsahu hodnotenia  neboli doručené  žiadne pripomienky.  

 

2.  Orgán kompetentný na jeho prijatie  

     Okresný úrad Prievidza,  odbor starostlivosti o životné prostredie  

 

3.  Druh  prijatia, rozhodnutia 

     Rozhodnutie o schválení POH mesta Prievidza  v zmysle  § 71 ods. e) zákona o odpadoch 

 

4.  Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 

     Správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala spoločnosť Odpadový hospodár,  

s. r. o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok  máji 2014. Správa bola vypracovaná v zmysle § 9 

zákona č. 24/2006 Z. z., prílohy č. 4 a rozsahu hodnotenia číslo OU-PD-OSZP/2014/005258-

00016 zo dňa 16.05.2014.  Listom číslo 2.4.1.-2014/89955 z 26.06.2014 bola zaslaná na OU 

Prievidza, OSŽP.  

     V rozsahu hodnotenia boli stanovené nasledovné špecifické požiadavky:  

a) POH  mesta Prievidza musí obsahovať náležitosti uvedené v §1 a §4 a v prílohe 4 vyhlášky 

MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a jeho 

záväzná časť musí byť v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho kraja, ktorá bola 

vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu Trenčín č. 1/2013 zo dňa  

4. decembra 2013. 

Vyhodnotenie požiadavky posudzovateľom: 

POH mesta Prievidza formálne obsahuje náležitosti  vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. a jeho 

záväzná časť je v súlade s POH Trenčianskeho kraja. V navrhovaných opatreniach odborného 

posudku  ako aj  tohto záverečného stanoviska odporúča úpravy údajov  v tabuľke Vznik 

odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie v roku 2010 a prognóza vzniku odpadov 

zhodnocovania a zneškodňovania v roku 2015 uvedenej na strane číslo 17 strategického 

dokumentu  POH mesta Prievidza a ich  zosúladenie s údajmi uvedenými v tabuľke na strane 16 

POH mesta Prievidza. 

b) Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia 

pre navrhovaný SD. 

Vyhodnotenie požiadavky posudzovateľom: 

Požiadavka bola splnená. 

http://www.enviroportal.sk/
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     V zmysle rozsahu hodnotenia a ustanovení § 9 a prílohy č. 4  zákona č.  24/2006 Z. z. 

zabezpečilo mesto Prievidza vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu POH 

mesta Prievidza (ďalej len správa o hodnotení). V správe o hodnotení bol v zmysle určeného  

rozsahu hodnotenia vypracovaný nulový variant  a variant uvedený v oznámení o SD.  

     Správa o hodnotení bola zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk  dňa 

03.07.2014,  listom číslo OU-PD-OSZP-2014/005258-019 zo dňa 03.07.2014 bola zaslaná 

dotknutým orgánom a listom číslo OU-PD-OSZP-2014/005258-020 zo dňa 03.07.2014 mestu 

Prievidza ako obstarávateľovi a dotknutej obci.       

     V sprievodnom liste bola uvedená informácia pre dotknuté orgány a obec o možnosti zaslať 

stanoviská k správe o hodnotení do 21 dní odo dňa doručenia. Obdobne bola uvedená aj 

informácia o povinnosti informovať o správe o hodnotení verejnosť a zvolať verejné 

prerokovanie.  

     Spracovanie správy o hodnotení v zmysle štruktúry požadovanej prílohou č. 4 zákona  

č. 24/2006 Z. z. zahŕňa predovšetkým: 

- údaje o  súčasnom  stave životného prostredia  dotknutého územia,  

- údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu  vrátane zdravia,  

- navrhované opatrenia  na prevenciu elimináciu kompenzáciu vplyvov na životné prostredie 

vrátane zdravia,  

- dôvody  výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer SD,  

- návrh monitorovania environmentálnych vplyvov  vrátane vplyvov na zdravie, 

-  pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy.  

     K správe o hodnotení zaslalo svoje stanoviská 7 dotknutých subjektov. 

 

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 

     Na posúdenie správy o hodnotení v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. OU Prievidza, 

OSŽP listom číslo OÚ/PD/OSZP/2014-005258-029 zo dňa 06.08.2014 určil ako spracovateľa 

odborného posudku odborne spôsobilú osobu zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb  -

RNDr. Dagmar Hullovú. Súčasťou odborného posudku podľa zákona č. 24/2006 Z.z. bol aj 

návrh záverečného stanoviska príslušného orgánu podľa § 13 ods. 9 a § 14 zákona  

č. 24/2006 Z. z.. 

     Spracovateľ odborného posudku vypracoval odborný posudok na základe predloženej správy 

o hodnotení vrátane všetkých došlých stanovísk, POH mesta Prievidza, záznamu z verejného 

prerokovania a ďalšej dostupnej dokumentácie. Správa o hodnotení bola vypracovaná v súlade so  

stanovenou obsahovou štruktúrou podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.,  bola predložená 

kompletne v zmysle požadovaného rozsahu podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  a splnila tak všetky 

formálne požiadavky stanovené zákonom. Správa má 87 strán písaného textu a 1 prílohu (rozsah 

hodnotenia). Obsahuje základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého 

územia, ktoré sú pomerne rozsiahle a často sa pre množstvo údajov stráca ich podstata 

a významnosť. Pri jednotlivých popisoch stavu zložiek životného prostredia chýba analytická 

časť, ktorá by následne vyústila do sumarizácie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia 

v danom území.  Správa je doplnená o „obrázky“, ktoré sú skôr tabuľkami.  Obrázky nie sú 

očíslované, čo zneprehľadňuje správu o hodnotení. Spracovateľ len popisnou formou uviedol 

predpokladané vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia a uvádza, 

že iné opatrenia ako sú uvedené v samotnom strategickom dokumente POH mesta Prievidza, sa 

nenavrhujú.   

     Spracovateľ odborného posudku navrhol doplniť, upresniť resp. upraviť ciele strategického 

dokumentu POH mesta Prievidza tak, aby boli v plnom rozsahu v súlade s cieľmi POH 

Trenčianskeho kraja. 

http://www.enviroportal.sk/
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 6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie 

 

     K správe o hodnotení strategického dokumentu boli  podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. 

doručené príslušnému orgánu  nasledovné stanoviská a vyjadrenia: 

OU Prievidza – odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 
(list č. OU-PD-OSZP-2014/ 011129 zo dňa 11.07.2014) - v liste  uvádza, že k v POH mesta 

Prievidza na roky 2011-2015 je potrebné zosúladiť údaje týkajúce sa prognózy vzniku a cieľov 

zhodnocovania a zneškodňovania odpadov v roku 2015 uvedené na strane 16 s údajmi na  

strane 17.  

OU Prievidza – odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-

PD-OSZP-2014/011121 zo dňa 11.07.2014) v stanovisku uvádza, že z pohľadu ochrany ovzdušia 

súhlasí  bez pripomienok.  

OU Prievidza – odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy (list č. OU-PD-OSZP 

/2014/011245 z 09.07.2014) vo svojom stanovisku uvádza, že po preštudovaní Správy o 

hodnotení strategického dokumentu  a  SD POH mesta Prievidza na roky 2011-2015 z hľadiska 

ochrany vôd nemá  pripomienky. 

OU Prievidza – odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

(list č. OU-PD-OSZP /2014/011230 z  08.07.2014) – odbor ochrany prírody a krajiny vo svojom 

stanovisku uvádza, že po posúdení  Správy o hodnotení strategického dokumentu a SD POH 

mesta Prievidza na roky 2011-2015 nemá  pripomienky. 

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín  (list č. TSK/2014/03345-5 z 22.07.2014)  - TSK 

súhlasí so správou o hodnotení strategického dokumentu  a so strategickým dokumentom 

Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011-2015.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v  Bojniciach (list č. B/2014 

/1298-HŽP/05342 z 08.07.2014) - nemá k predloženému dokumentu z pohľadu záujmov ochrany 

verejného zdravia zásadné pripomienky a doporučuje realizáciu programu.  

 

Záver vyhodnotenia pripomienok zo stanovísk: 

V 6 doručených písomných stanoviskách k správe o hodnotení neboli  podané žiadne 

pripomienky. Jedine  stanovisko  OU OSZP Prievidza, úseku štátnej správy odpadového 

hospodárstva poukazuje na potrebu zosúladenia údajov v tabuľke na strane 16 s údajmi v tabuľke 

na strane 17 Vznik odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie v roku 2010  a prognóza vzniku a 

ciele zhodnocovania a zneškodňovania odpadov v roku 2015 v strategickom dokumente POH 

mesta Prievidza  (ďalej len tabuľka na strane 17) strategického dokumentu POH mesta Prievidza. 

Došlé stanoviská neobsahovali žiadne pripomienky takého charakteru, ktoré by bránili po ich 

doplnení a zapracovaní akceptovať správu o hodnotení a prijať strategický dokument POH mesta 

Prievidza. 

     Stanovisko OU OSZP úseku odpadového hospodárstva v Prievidzi bolo vyhodnotené 

spracovateľom odborného posudku ako opodstatnené, spracovateľ odborného posudku uviedol 

ešte ďalšie pripomienky, ktoré sú navrhnuté na zapracovanie do konečného návrhu strategického 

dokumentu. 

Nižšie uvedené pripomienky  je potrebné dopracovať do strategického dokumentu POH 

mesta Prievidza: 

 Upraviť tabuľku na strane 17 v kontexte nižšie uvedených bodov:  

1. Zosúladiť údaje v tabuľke na strane 17 s údajmi v tabuľke na strane 16. Je potrebné 

opraviť chybne uvedené množstva odpadov  časti  prognóza v roku 2015: 
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BRKO:  820 t a nie 720 t 

Stavebné odpady: 900,5 t a nie 900 t 

Odpady z obalov : 1650 t a nie 1653 t 

2. V tabuľke na strane 17  POH mesta Prievidza sú v kategóriách odpad z papiera, odpad 

z plastov a odpad zo skla  započítané aj množstvá odpadov z obalov, čo nie je v súlade s 

POH Trenčianskeho kraja.  

 Porovnaním  množstva vytriedených odpadov z komunálneho odpadu v roku 2010 a 2015  

nie je v plnom rozsahu  naplnený cieľ  POH Trenčianskeho kraja ako i vlastný cieľ POH  

mesta Prievidza, ktorý hovorí o zvyšovaní  podielu triedeného zberu komunálnych odpadov.  

Prijatý cieľ  nie je splnený v týchto komoditách: odpadové oleje, odpady z papiera a odpady 

z obalov (150101, 15 0102, 150107).  Doporučujeme  prehodnotiť  ciele pre jednotlivé prúdy 

odpadov  smerom k zvyšovaniu separácie  jednotlivých vyššie uvedených komodít.   

 V tabuľke, resp. obrázku na strane 67 správy o hodnotení strategického dokumentu  

a v tabuľke  na strane 16 strategického dokumentu je chybne uvedené množstvo zmesového 

komunálneho odpadu (200301) = 17,1 t a odpadu z trhovísk (200302) =12217,6 t.  

 Objasniť, resp. prehodnotiť 12 - násobné zvýšenie zberu opotrebovaných batérií v prognóze 

na rok  2015 oproti roku 2010. Tento cieľ je veľmi ambiciózny a možno až nereálny.  

 Pri navrhovaní projektov – zberný dvor a triediaca linka rešpektovať podmienky ochrany vôd 

definovaných v  ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojoch 

minerálnych vôd, v ktorom sa mesto Prievidza nachádza a obdobne citlivo osadzovať 

plánované zariadenia pre nakladanie s odpadmi (situovať ich mimo priestoru prírodných 

rezervácií, prvkov ÚSES,  ako i mokradí v meste Prievidza). 

 

7. Verejné prerokovanie a jeho závery 

     Verejné prerokovanie správy o hodnotení a jeho vplyvov na životné prostredie podľa 

ustanovenia § 11 ods. 3 zákona sa uskutočnilo 21.07.2014 o 13,00 hod. v zasadačke Mestského 

úradu v Prievidzi na Námestí slobody 14. Rokovania sa zúčastnili 4 osoby, z toho 2 zástupcovia 

obstarávateľa a 2 zástupcovia spracovateľa správy o hodnotení strategického dokumentu. Ing. 

Drozdová, zástupkyňa mesta Prievidza  otvorila verejné prerokovanie a uvítala jeho účastníkov. 

Správu o hodnotení strategického dokumentu POH mesta Prievidza prezentoval Mgr. Černohous 

– Odpadový hospodár, s. r. o. Pezinok. Ing. Schabjuk prezentoval samotný strategický dokument 

– POH mesta Prievidza na roky 2011-2015.  

     Nakoľko  na verejnom prerokovaní  nebola prítomná  verejnosť, nebola potrebná diskusia, 

pretože všetci zúčastnení  boli s predkladanými dokumentmi dobre oboznámení, resp. boli ich 

tvorcami.  

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

spracovala Ing. Drozdová  dňa 21.07.2014. 

     Podľa zápisu a aj podľa spracovateľa odborného posudku malo verejné prerokovanie 

informatívny a skôr formálny charakter bez nových postojov k návrhu POH mesta Prievidza na 

roky 2011-2015 ako i k správe o hodnotení strategického dokumentu.  

 

 

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

     Strategický dokument POH mesta Prievidza na roky 2011-2015 má lokálny, miestny 

charakter a vplyv a preto aj navrhnuté opatrenia na dosiahnutie cieľov určených v strategickom 

dokumente majú lokálny dosah. Navrhované opatrenia v strategickom dokumente sa vyznačujú 
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istou mierou neurčitosti a miera predpokladaných vplyvov sa pri mnohých opatreniach nedá v 

súčasnosti presnejšie definovať. 

     Vo všeobecnosti v posudzovanom strategickom dokumente výrazne prevažujú opatrenia, 

výsledkom ktorých očakávané priame aj nepriame vplyvy majú byť pozitívne. Väčšina opatrení 

predstavuje návrhy činností, ktoré posilňujú smerovanie mesta Prievidza k napĺňaniu hlavnej 

stratégie odpadového hospodárstva a k trvalo udržateľnému rozvoju mesta v oblasti odpadového 

hospodárstva.  

 

Vplyvy na zložky životného prostredia, vplyvy na chránené územia mesta Prievidza  

Ovzdušie 

Priame pozitívne vplyvy SD budú hlavne v dôsledku: 

 znižovania množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky, ktoré sa má  v meste 

Prievidza dosiahnuť prostredníctvom zvýšenia triedenia komunálneho odpadu, recyklácie, 

kompostovania, ako i využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín.  Uvedeným opatrením 

sa vplvyv na ovzdušie prejaví znížením produkcie skládkových plynov, znížením emisií 

prachu, znížením rizík požiarov ako i vplyv na  skleníkový efekt a následne globálne 

otepľovanie, 

 znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládku odpadov 

prostredníctvom oddeleného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, 

kompostovania alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín. Týmto sa zníži 

predovšetkým produkcia skládkových plynov a ich vplyv napríklad na  skleníkový efekt a 

následne globálne otepľovanie, 

 dôsledného triedenia odpadov v mieste ich vzniku, pri ktorých sa predpokladá, že sa skrátia 

trasy na prepravu odpadov a tým sa obmedzia škodlivé vplyvy emisií z dopravy na ovzdušie,  

 vykonávania informačných kampaní, čím sa môže zvýšiť environmentálne povedomie 

občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania a domáceho spaľovania odpadov na 

kvalitu  ovzdušia. 

Voda  

Očakávajú sa priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu v dôsledku: 

 zlepšenia systému zberu vybraných nebezpečných zložiek komunálneho odpadu (napr. 

odpadových olejov, použitých batérií a akumulátorov, a pod.) od občanov, ktorým sa zabráni 

prípadným únikom nebezpečných látok z odpadov  do povrchových a podzemných vôd, 

 znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov a množstva komunálnych odpadov 

ukladaných na skládky, čím sa zníži tvorba priesakových kvapalín a následne sa môžu 

obmedziť nežiadúce vplyvy na povrchové a podzemné vody, 

 kontroly a následne eliminácie „čiernych skládok“ dôjde k zníženiu ohrozenia alebo 

znečistenia povrchových vôd a podzemných vôd,   

 vykonávania informačných kampaní, ktoré budú viesť k zvýšeniu environmentálneho 

povedomia občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania odpadov na znečistenie 

povrchových a podzemných vôd, 

 vybudovania triediacej linky a zberného dvora na zber rôznych druhov odpadov vrátane 

nebezpečných, ktoré budú budované v súlade s najlepšie dostupnými technikami, a tak je 

predpoklad obmedzenia úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. 

Pôda 

Očakávajú sa priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu v dôsledku: 

 obmedzenia skládkovania odpadov sa zníži - obmedzí záber a znehodnocovanie pôdy, 
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 zlepšenia systému nakladania so vzniknutým odpadom (zlepšenie triedeného zberu odpadov, 

realizácia  plánovaných zariadení odpadového hospodárstva) sa zabráni únikom 

nebezpečných látok  (olej, akumulátorová kyselina, a pod.) do pôdy, 

 zlepšenia systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom sa bude spotrebovávať 

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

 vykonávania informačných kampaní, čím dôjde k zvýšeniu environmentálneho povedomia 

občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania odpadov na pôdy, domáceho 

spaľovania odpadov pričom  sa kontaminanty z ovzdušia dostávajú aj do pôdy. 

Horninové prostredie 

Očakávajú sa priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu v dôsledku: 

 zlepšenia systému nakladania so vzniknutým odpadom (zlepšenie triedeného zberu odpadov, 

realizáciou plánovaných zariadení odpadového hospodárstva) sa zabráni možným únikom 

nebezpečných látok  (olej, akumulátorová kyselina, a pod.) do horninového prostredia,  

 zlepšenia systému nakladania (zhodnocovania) so stavebným odpadom a odpadom 

z demolácií sa  zníži percento  využívania prírodných surovín,  

 využitia a zhodnocovania elektroodpadu (získanie a využitie drahých kovov) sa môže znížiť  

percento využívania ložísk rúd kovov.  

Sekundárne pozitívne vplyvy strategického dokumentu sa môžu prejaviť: 

 zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd a horninového prostredia pôd v 

dôsledku opatrení navrhnutých v strategickom dokumente dobrým stavom flóry a fauny  

(abundacia a kvalita), 

 zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia pôd, 

fauny a flóry v dôsledku  opatrení navrhnutých v strategickom dokumente zlepšením stavu 

chránených území,    

 zlepšením psychickej  pohody obyvateľov a následne aj jeho zdravia v dôsledku  zavedeného 

funkčného systému triedenia odpadov,  znižovaním „čiernych skládok“, ako i zberom 

problémových látok z komunálneho odpadu (oleje, batérie, elektroodpad, a pod.). Psychická 

pohoda občanov môže byť  podporená aj vytvorením nových pracovných miest v sektore 

odpadového hospodárstva. 

Negatívne vplyvy 

     Z vyhodnotenia vplyvov strategického dokumentu  vyšli pri jeho realizácii predovšetkým 

kladné vplyvy  na jednotlivé zložky životného prostredia.  Negatívne  vplyvy neboli  definované. 

Kumulatívne a synergické vplyvy 

     Budú pozitívne a je možné ich očakávať pri realizácii  navrhovaných opatrení  vrátane 

realizácie zariadení na nakladanie s odpadom. Zároveň sa kumulácia kladných vplyvov na 

zložky životného prostredia môže  prejaviť na zlepšení kvality bývania a na zdraví obyvateľstva. 

Sumárne vyhodnotenie 

     Z vlastnej podstaty strategického dokumentu vyplýva, že má vylepšovať situáciu v 

odpadovom hospodárstve v meste Prievidza.  A keďže odpadové hospodárstvo spadá pod u nás 

zavedený pojem "životné prostredie" je logické, že by mal vylepšovať aj situáciu v životnom 

prostredí ako celku. Z vyhodnotenia vplyvov  vyplýva, že  táto úvaha platí. Všetky ciele POH 

mesta Prievidza sú v  súlade s environmentálnymi cieľmi. Keďže mesto Prievidza plánuje  

v smernej časti POH mesta Prievidza vybudovať nový zberný dvor a triediacu linku, nevzniká 

nesúlad medzi cieľmi, opatreniami POH mesta Prievidza a cieľmi a hierarchiou zákona 

o odpadoch a následných nadradených dokumentov odpadového hospodárstva (POH SR a POH 

Trenčianskeho kraja).  
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     Vykonané vyhodnotenie environmentálnych vplyvov strategického dokumentu cez jeho ciele 

a opatrenia na realizáciu týchto cieľov preukázalo, že dokument POH mesta Prievidza je v súlade 

so zadefinovanými environmentálnymi cieľmi, ktoré sú v súlade  s kritériami uvedenými 

v prílohe II smernice SEA (smernica EP a Rady 2001/42/ES z 21. júna 2001 o posudzovaní 

účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie) a zahŕňajúcimi všetky oblasti 

požadované smernicou. 

Vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

     Vzhľadom na to, že strategický materiál rieši problematiku odpadového hospodárstva mesta 

Prievidza, ktoré je situované v strednej časti Slovenska,  nebude mať environmentálny vplyv  

presahujúci štátne hranice.  

 

 

V. CELKOVÉ   HODNOTENIE  VPLYVOV   STRATEGICKÉHO  DOKUMENTU  NA 

NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO 

VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

(Natura 2000) 

     Možno  vysloviť názor, že implementácia a schválenie strategického dokumentu by nemala 

mať vplyv 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 sú navrhuté v strategickom dokumente.  

     Nakoľko nie sú v súčasnosti v štádiu spracovania a schvaľovania strategického dokumentu 

známe presné lokality realizácie plánovaných aktivít, z ich charakteru je však možné usúdiť, že 

budú situované v zastavanom území mesta, v súlade s platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou mesta Prievidza, ktorá vyčleňuje plochy  pre odpadové hospodárstvo.  Je 

potrebné uviesť, že pre konkrétne aktivity uvažované v strategickom dokumente budú vplyvy na 

ŽP a zdravie obyvateľstva riešené počas procesu posudzovania, ktorý bude musieť prebehnúť 

v súlade s treťou časťou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

 

VI. ZÁVERY 

1. Výsledok procesu posudzovania  

     Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné 

prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a 

únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené 

územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich 

rozsahu a trvania, so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na 

národnej a regionálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia, stanovísk k oznámeniu, rozsah 

hodnotenia, úroveň spracovania správy o hodnotení, stanovísk k správe o hodnotení, výsledku 

verejného prerokovania a výsledku odborného posudku  

  

o d p o r ú č a m e 

 

schváliť predložený návrh strategického dokumentu POH mesta Prievidza na roky 2011-

2015  za  podmienky akceptovania odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie, úpravu 

návrhu strategického dokumentu uvedených v bode VI.3 tohto záverečného stanoviska. 
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2. Odporúčaný variant 

     Strategický dokument neobsahoval návrh variantného riešenia. Je spracovaný v realizačnom a 

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

sa odporúča variant rozpracovaný a uvedený v správe o hodnotení strategického dokumentu. 

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

     Na základe správy o hodnotení strategického dokumentu, odborného posudku vypracovaného 

podľa § 13 zákona č. 24/2006 Z. z., doručených stanovísk orgánov štátnej správy,  výsledkov 

verejného prerokovania odporúčame konečné znenie POH mesta Prievidza upraviť a zapracovať 

relevantné pripomienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk k správe o hodnotení, uvedených 

v  časti III. 6. Záver vyhodnotenia pripomienok zo stanovísk. Pripomienky sa týkajú 

predovšetkým  úpravy tabuľky na strane 17 strategického dokumentu tak, aby bol naplnený cieľ 

odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov – ich znižovanie spôsobom 

zvyšovania percenta triedenia odpadov.  Jedná sa o nasledovné pripomienky: 

3.1 Upraviť tabuľku na strane 17   POH mesta Prievidza  v kontexte nižšie uvedených bodov:  

a) Údaje v tabuľke na strane 17 zosúladiť s údajmi v tabuľke na strane 16. Je potrebné 

opraviť chybne uvedené množstva odpadov – prognóza v roku 2015: 

BRKO:  820 t a nie 720 t 

Stavebné odpady: 900,5 t a nie 900 t 

Odpady z obalov : 1650 t a nie 1653 t 

b) V tabuľke na strane 17 opraviť údaj, v ktorom sú v kategóriách odpad z papiera, odpad 

z plastov a odpad zo skla  započítané aj množstvá odpadov z obalov, čo nie je v súlade s POH 

Trenčianskeho kraja.  

3.2 Prehodnotiť  ciele pre jednotlivé prúdy odpadov  smerom k zvyšovaniu separácie  

jednotlivých komodít odpadové oleje, odpady z papiera a odpady z obalov (150101, 15 0102, 

150107), a to vzhľadom na skutočnosť, že porovnaním  množstva vytriedených odpadov 

z komunálneho odpadu v roku 2010 a 2015  nie je v plnom rozsahu  naplnený cieľ  POH 

Trenčianskeho kraja ako i vlastný cieľ POH  mesta Prievidza, ktorý hovorí o zvyšovaní  

podielu triedeného zberu komunálnych odpadov.  Prijatý cieľ  v uvedených komoditách nie 

je splnený.  

3.3 Opraviť nesprávne uvedené množstvo zmesového komunálneho odpadu (200301) = 17,1 t a 

odpadu z trhovísk (200302) = 12217,6 t v tabuľke, resp. obrázku na strane 67 správy 

o hodnotení strategického dokumentu a v tabuľke  na strane 16 strategického dokumentu.  

3.4 Objasniť, resp. prehodnotiť 12 - násobné zvýšenie zberu opotrebovaných batérií v prognóze 

na rok  2015 oproti roku 2010. Tento cieľ je veľmi ambiciózny a možno až nereálny.  

3.5 Pri navrhovaní projektov – zberný dvor a triediaca linka rešpektovať podmienky ochrany vôd 

definovaných v  ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojoch 

minerálnych vôd, v ktorom sa mesto Prievidza nachádza a obdobne citlivo osadzovať 

plánované zariadenia pre nakladanie s odpadmi (situovať ich mimo priestoru prírodných 

rezervácií, prvkov ÚSES,  ako i mokradí v meste Prievidza). 

4.  Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

     Záverečné stanovisko je vypracované podľa prílohy č. 6 zákona č. 24/2006 Z. z., pričom 

zohľadňuje pripomienky a požiadavky uvedené v doručených stanoviskách. 

     Vypracovaniu návrhu Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu POH 

mesta Prievidza predchádzalo podrobné preštudovanie návrhu strategického dokumentu, správy 

o hodnotení strategického dokumentu, všetkých doručených stanovísk zainteresovaných 
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orgánov, hierarchicky nadradených dokumentov v odpadovom hospodárstve, zápisu z verejného 

prerokovania a posudku odborne spôsobilej osoby. Pri posudzovaní boli zvažované možné 

negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie 

obyvateľstva v meste Prievidza a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení pre oblasť 

odpadového hospodárstva v meste.  

     Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako aj posudok odborne spôsobilej osoby 

preukázali, že priame i nepriame vplyvy realizácie opatrení strategického dokumentu na životné 

prostredie budú prevažnej väčšine  pozitívne. Z hľadiska synergických a kumulatívnych vplyvov 

prevažujú pozitívne vplyvy, negatívne vplyvy neboli definované. 

     V rámci procesu posudzovania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by po realizovaní 

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

ohrozovali životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva mesta Prievidza. 

5.  Návrh monitoringu 

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

zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na 

životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring. 

     Monitorovanie je systematický proces, ktorého cieľom je sledovať či realizované opatrenia sú 

v súlade so stanovenými cieľmi.  Údaje pre monitorovanie odpadového hospodárstva v meste 

Prievidza sa získavajú a budú sa naďalej získavať z evidencie údajov, ktoré poskytne mestu  

oprávnená organizácia, ktorá má s mestom Prievidza zmluvu o nakladaní s komunálnym 

odpadom v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch.  Mesto poskytnuté údaje spracuje a vo 

forme hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zašle na  Okresný úrad 

v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie.  Komunálne odpady sú a budú hlásené aj v 

rámci pravidelných zisťovaní Štatistickému úradu SR v Bratislave.  

     V prípade realizácie konkrétnych projektov, s ktorými POH mesta Prievidza uvažuje, tieto  

budú posudzované v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona  

č. 24/2006 Z. z. a budú mať podľa charakteru činnosti stanovený  monitoring. Výsledky 

monitoringu budú vyhodnocované v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. 

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

posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 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. 

 

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 

strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu 

schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a 

informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom  

Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza je strategickým dokumentom, ktorý 

stanovuje ciele pre odpadové hospodárstvo v meste. Ciele odpadového hospodárstva vychádzajú 

predovšetkým z ustanovení § 3 zákona o odpadoch, rámcovej smernice o odpade, ako i 

z hierarchicky nadradených dokumentov – POH SR a POH Trenčianskeho kraja.  

     Hlavné ciele Programu odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011-2015 sú 

nasledovné: 
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 do roku 2015 zvýšiť použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kovy, plasty 

a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako 

odpad z domácností, najmenej na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov, 

 do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 50% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995, 

 do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 45% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995, 

 do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 35% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

vzniknutých v roku 1995. 

     Mesto Prievidza okrem cieľov určených v hierarchicky nadradenom POH Trenčianskeho 

kraja prijalo aj vlastné ciele:  

 čiastočné zníženie množstva komunálnych odpadov  v niektorých druhoch odpadov , 

 zvýšený podiel triedeného zberu komunálneho odpadu a následné zhodnotenie 

vyseparovaných zložiek (písomne je deklarovaný tento cieľ avšak v prúdoch  odpadov na rok 

2015 nie je jasne uvedený pre všetky  možné separované zložky komunálneho odpadu),  

 zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky 

odpadov.  

     Pri napĺňaní cieľov odpadového hospodárstva, ktoré spočívajú v predchádzaní alebo 

znižovaní nepriaznivých vplyvov vzniku  a nakladania s odpadom na zdravie ľudí a životné 

prostredie, ako aj znížení obmedzovania využívania zdrojov, sa musí uplatňovať hierarchia 

odpadového hospodárstva, ktorá je definovaná  v § 3 zákona  o odpadoch nasledovne :  

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na ich opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov, 

e) zneškodňovanie odpadov. 

     Na naplnenie cieľov prijatých v POH mesta Prievidza mesto stanovilo a formulovalo 

opatrenia, ktoré by mali postupne viesť k dosiahnutiu cieľov  v odpadovom hospodárstve mesta 

Prievidza do roku 2015. Opatrenia sa týkajú predovšetkým znižovania biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov zneškodňovaných na skládke, zvyšovania miery triedenia odpadov, 

zavedenia zberu bioodpadov, zabezpečenia výstavby zberného dvora a triediacej linky odpadov, 

realizovania environmentálnej výchovy, kontroly a eliminovania  čiernych  skládok a pod. 

     Pre vybrané prúdy odpadov, s ktorými nakladá aj mesto Prievidza, sú v súlade s 

požiadavkami nadradených plánovacích dokumentov stanovené ciele, ktoré sú v percentuálnom 

vyjadrení spôsobu nakladania s vybraným prúdom uvedené v tabuľke na strane 17 POH mesta 

Prievidza.  

     Posudzovanie strategického dokumentu POH mesta Prievidza prebehlo v zmysle ustanovení 

zákona č. 24/2006 Z. z.  V procese posudzovania boli identifikované a hodnotené potenciálne 

vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v 

rozsahu, ktorý dovolil vyvodiť potrebné závery. Správa o hodnotení SD  nenavrhla iné opatrenia  

ako tie, ktoré boli uvedené v samotnom strategickom dokumente. Odborný posudzovateľ  doplnil 

a navrhol  úpravu strategického dokumentu v tom zmysle, aby bol  v plnom rozsahu  naplnený 

cieľ  POH Trenčianskeho kraja ako i vlastný cieľ POH  mesta Prievidza, ktorý hovorí 

o zvyšovaní  podielu triedeného zberu komunálnych odpadov. 
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    Posúdenie vplyvov na životné prostredie preukázalo prevládajúce pozitívne vplyvy na životné 

prostredie mesta Prievidza, kvalitu života a zdravie jeho obyvateľov.  

     Strategický dokument sa riadi princípmi trvalo udržateľného rozvoja (TUR) a bol aj posúdený 

v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Slovenska. Princípy TUR umožňujú 

uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií 

na uspokojovanie ich potrieb. V správe o hodnotení strategického dokumentu bol deklarovaný 

vzťah s mnohými   schválenými strategickými dokumentami, ktoré sa v rôznom rozsahu 

dotýkajú alebo aj súvisia s problematikou odpadového hospodárstva. Po zapracovaní 

pripomienok dotknutých orgánov a odborného posudzovateľa bude mať realizácia POH mesta 

Prievidza priame i nepriame pozitívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane 

zdravia obyvateľstva. Žiadne významné negatívne vplyvy neboli identifikované 

a nepredpokladajú sa. 

     Do procesu posudzovania strategického dokumentu POH mesta Prievidza zainteresovaná 

verejnosť nevstúpila, nedala žiadne pripomienky ani sa nezúčastnila verejného prerokovania.  

 

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

strategických dokumentov 

     Dotknutá verejnosť sa nezúčastnila procesu posudzovania vplyvu strategického dokumentu: 

POH mesta Prievidza na životné prostredie. To znamená, že zo strany verejnosti neboli doručené 

kladné ani záporné stanoviská k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu ani k 

prerokovaniu Správy o hodnotení strategického dokumentu POH mesta Prievidza.  

     Správa o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom  strategického dokumentu 

POH mesta Prievidza bola  zverejnená na webovej  stránke MŽP SR www.enviroportal.sk.  

 

 

VII.  POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

  

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

Okresný úrad  Prievidza  

odbor starostlivosti o  životné prostredie 

RNDr.  Elena Tulisová   

v spolupráci s  

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  Prievidza  

so sídlom v Bojniciach   

Nemocničná 8  

972 01 Bojnice  

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, 

pečiatka 

Okresný úrad  Prievidza, odbor starostlivosti o  životné prostredie 

Ing. Darina Mjartanová,  vedúca odboru  

Dlhá  3 

971 01 Prievidza  

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska 

 

Prievidza 23.09.2014 
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