OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
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
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad
Košice“).
I.2 Identifikačné číslo
00 151 866
I.3 Adresa sídla
Komenského 52, 041 26 Košice
I.4 Oprávnený zástupca obstarávateľa
JUDr. Henrieta Halászová – vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného
úradu Košice
Komenského 52, 041 26 Košice
055/6001 250
henrieta.halaszova@minv.sk
I.5 Kontaktné osoby
Ing. Jana Hruščáková, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 040 26 Košice
055/6001 267
jana.hruscakova@minv.sk
Mgr. Jaroslav Koco, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 040 26 Košice
055/6001 383
jaroslav.koco2@minv.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
II.1 Názov
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2026 (ďalej len
„POH KK“).
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II.2 Charakter (predmet posudzovania)
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 2026.
II.3 Hlavné ciele
Hlavným cieľom POH KK je vypracovanie cieľov a opatrení pre odpady vznikajúce
v Košickom kraji v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva:
1. Predchádzanie vzniku odpadu
2. Príprava na opätovné použitie
3. Recyklácia
4. Iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
5. Zneškodňovanie.
II.4 Obsah (osnova)
1. Základné údaje POH KK
2. Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
3. Vyhodnotenie POH KK na roky 2016 - 2020
4. Záväzná časť programu:
- zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení
- kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele a ciele vzťahujúce sa na množstvo
vzniknutého odpadu a jeho spracovanie a na komunálny odpad, ktorý bude
zneškodnený alebo energetický zhodnotený.
5. Smerná časť programu:
Posúdenie potreby vybudovania nových zariadení na zhodnocovanie
odpadov,
zneškodňovanie odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení alebo zariadení na
iné nakladanie s odpadom a potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených
potrieb.
II.5 Uvažované variantné riešenia
Výsledný dokument POH KK nebude obsahovať variantné riešenia vzhľadom na
charakter tohto strategického dokumentu a je teda spracovaný iba v jednom variante.
II.6 Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
1. Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa prílohy č. 2 zákona č.
24/2006 Z. z.; február – marec 2022
2. Vypracovanie strategického dokumentu – POH KK; máj – jún 2022
3. Vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu; september – november
2022
4. Zapracovanie pripomienok verejnosti k rozsahu hodnotenia do strategického
dokumentu; december 2022
5. Vypracovanie a predloženie správy o hodnotení a zverejnenie správy o hodnotení
strategického dokumentu; február 2022
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6. Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a pripomienky
k strategickému dokumentu, marec – apríl 2022
7. Vypracovanie odborného posudku; apríl – máj 2022
8. Vypracovanie záverečného stanoviska jún – júl 2022
II.7 Vzťah k iným strategickým dokumentom
POH SR svojim obsahom nadväzuje na predchádzajúci POH Košického kraja 2016 –
2020.
Súvisiace strategické dokumenty:
- Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky
odpadov
- Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025
- Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických
látkach (POPs)
- Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030
- Strategické dokumenty pre finančnú podporu aktivít v oblasti životného prostredia zo
zdrojov EÚ – aktuálne pripravované na obdobie rokov 2021 -2027
- Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030
- Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do
roku 2050 – aktuálne v štádiu schvaľovania
- Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
- 1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030
- Národné priority implementácie Agendy 2030
II.8 Orgán kompetentný na jeho prijatie
Okresný úrad Košice, Komenského 52, 040 26 Košice
II.9 Druh schvaľovacieho dokumentu
Vyhláška Okresného úradu Košice
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
III.1 Požiadavky na vstupy
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v § 9 ods. 4 určuje okresnému úradu v sídle kraja povinnosť
vypracovať program odpadového hospodárstva kraja.
Hlavné vstupy:
- POH SR na roky 2021 – 2025
- POH KK do roku 2020 a jeho vyhodnotenie
- Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva Košického kraja
III.2 Výstupy
Strategický dokument, ktorý určí záväzné ciele pre celú oblasť odpadového hospodárstva
Košického kraja a zároveň opatrenia nevyhnutné pre dosiahnutie týchto cieľov.
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III.3 Údaje o priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie
Dosahovaním cieľov vytýčených v záväznej časti POH KK by malo dochádzať
k zlepšovaniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia.
Neočakávajú sa negatívne vplyvy na životné prostredie.
Priame pozitívne vplyvy na ovzdušie budú dôsledkom:
- Znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky (zníži
sa množstvo skládkových plynov, zápach obťažujúci obyvateľov)
- Znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov (zníži sa prašnosť aj
riziko požiarov ku ktorým dochádza na skládkach odpadov)
- Budovanie nových zariadení na zhodnocovanie a recykláciu odpadov
- Zavádzanie nových a overených technológií na recykláciu odpadov
- Zvyšovanie existujúcich kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov resp.
budovania nových kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na
energetické využitie odpadov
- Budovanie nových zariadení na energetické zhodnocovanie nebezpečných odpadov
Priame pozitívne vplyvy na podzemné vody, povrchové vody a pôdu budú dôsledkom:
- Realizácie zlepšenia systému zberu nebezpečných odpadov (olejov, odpadov
s obsahom PCB, elektroodpadu, starých vozidiel)
- Energetického zhodnocovania nebezpečných odpadov (napr. s obsahom PCB)
- Energetického zhodnocovania čistiarenských kalov
Nepriame pozitívne vplyvy na zníženie znečistenia horninového prostredia a pôdy sa môžu
prejaviť ako dôsledok:
- Zlepšenia stavu ovzdušia, podzemných a povrchových vôd
- Obmedzenia aplikácie čistiarenských kalov na pôdu
Nepriame pozitívne vplyvy na šetrenie nerastných surovín sa môžu prejaviť ako dôsledok:
- Energetického zhodnocovania odpadov v zariadeniach na energetické využitie odpadov
Nepriame pozitívne vplyvy na znižovanie záberu pôdy sa môžu prejaviť ako dôsledok:
- Znižovania skládkovania odpadov
- Odstraňovania čiernych skládok odpadov (staré environmentálne záťaže)
III.4 Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Dosahovaním cieľov vytýčených pre Košický kraj v záväznej časti POH KK by malo
dochádzať k zlepšovaniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia . Stav životného
prostredia má vplyv aj na zdravie obyvateľstva, preto predpokladáme pozitívny vplyv aj na
zdravie obyvateľstva. Predovšetkým dosiahnutie cieľov pre nebezpečné odpady ( napr.
zlepšenie ich zberu od obyvateľov, zlepšenie fungovania rozšírenej zodpovednosti
výrobcov a energetické zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na energetické využitie
odpadov.
Obmedzenie zneškodňovania odpadov skládkovaním zníži 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.
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III.5 Vplyv na chránené územia
Nepredpokladá sa nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na prírodu a krajinu vrátane
chránených území a na režim ich ochrany.
III.6 Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu
Nepredpokladajú sa žiadne významné riziká spojené s uplatňovaním strategického
dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu.
III.7 Vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
IV. Dotknuté subjekty
IV.1 Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
- verejnosť bez konkrétnej špecifikácie
Zoznam dotknutých subjektov:
- Ministerstvo životného prostredia SR
- Slovenská agentúra životného prostredia
- Slovenská inšpekcia životného prostredia
- Košický samosprávny kraj
- Regionálny 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 odbor
- 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
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Obce a mestá Košického kraja
IV.2 Dotknuté susedné štáty
Nepredpokladá sa, že by týmto strategickým dokumentom mali byť dotknuté susedné
štáty.
V. Doplňujúce údaje
V.1 Mapová a iná grafická dokumentácia
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Oznámenie o strategickom dokumente neobsahuje žiadne mapové ani grafické
dokumentácie.
V.2 Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
- POH SR na roky 2021 – 2025
- POH KK na roky 2016 – 2020
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Košice, 21. februára 2022
VII. Potvrdenie správnosti údajov
VII.1 Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Hruščáková a Mgr. Koco
VII.2 Potvrdenie spracovateľa oznámenia
Potvrdzujem správnosť údajov v oznámení.

Oprávnený zástupca obstarávateľa
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Košice
vz. Ing. Richard Jakubišin
vedúci oddelenia
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