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ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja
na roky 2011 - 2015



I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva  (ďalej len „obstarávateľ“) 
(Právni predchodcovia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie boli v období od 01.01.2013 do 31.09.2013 Obvodný úrad životného prostredia Prešov a do 31.12.2011 Krajský úrad životného prostredia v Prešove.)

2. Identifikačné číslo
00 151 866

3. Adresa sídla
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
PaedDr. Miroslav Benko – vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie  Okresného úradu Prešov
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
Tel: 051/4881201, prednosta@po.ouzp.sk" prednosta@po.ouzp.sk 

II. Základné údaje o strategickom dokumente

Názov
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015

2. Charakter
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 (ďalej len „POH Prešovského kraja“) je dokumentom strategického významu v oblasti odpadového hospodárstva s vplyvom na životné prostredie. Stanovuje ciele pre odpadové hospodárstvo Prešovského  kraja do roku 2015 a vo všeobecnej rovine navrhuje opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a v záväznej časti zodpovednosťou za ich realizáciu. Nadväzuje na strategický dokument Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „POH SR“), ktorý bol schválený Vládou Slovenskej republiky.
POH SR spracovaný na roky 2011 – 2015 bol vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a Smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.
POH SR je prijatý v čase, kedy sa plní Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013, na základe ktorého je možné využívať zdroje z fondov EÚ na rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva.
POH SR vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2006-2010, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR. Keďže POH SR na roky 2006-2010 nebol rozpracovaný na nižšie úrovne, v uplynulom období tak neexistoval právny rámec pre plánovanie odpadového hospodárstva, čo malo za následok stagnáciu predovšetkým v oblasti zvyšovania podielu zhodnocovania odpadov.
Záväzná časť POH SR je záväzným dokumentom pre rozhodovacie činnosti orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Krajské úrady životného prostredia  ako právni predchodcovia bývalých obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja a súčasných okresných úradov v sídle kraja, odborov starostlivosti o životné prostredie boli povinné vypracovať programy odpadového hospodárstva krajov na základe cieľov a opatrení stanovených v POH SR. Program kraja sa vypracúva pre územie, ktoré je v pôsobnosti príslušného okresného  úradu v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Okresný úrad Prešov vydáva vyhláškou záväznú časť programu kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky.
Prešovský kraj sa člení na trinásť okresov, a to: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Územie okresu je územným obvodom okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. V Prešovskom kraji agendu na úseku odpadového hospodárstva vykonáva 13 odborov starostlivosti o životné prostredie. Odbor životného prostredia je súčasťou každého okresného úradu v Prešovskom kraji.  Počet obyvateľov Prešovského  kraja  za rok 2010 je 809 443 osôb.  Členenie  okresov v roku 2010 podľa počtu obyvateľov a počet obcí je uvedený v tabuľke č. 1 strategického dokumentu – POH Prešovského kraja.

Hlavné ciele
Ciele a opatrenia v záväznej časti POH Prešovského kraja, ktoré sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej tiež i „nová rámcová smernica o odpade“), sú nasledovné:
	predchádzanie vzniku odpadu,

príprava na ich opätovné použitie,
recyklácia,
iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov,
zneškodňovanie odpadov.

Stručný opis obsahu strategického dokumentu
        Posudzovaný strategický dokument POH Prešovského kraja v rozsahu 165 strán (vrátane príloh), 
je rozčlenený na 5 hlavných kapitol a 6 príloh:
Základné údaje
	Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva
Záväzná časť programu
Smerná časť programu
	Rozpočet odpadového hospodárstva 
	Iné


Prílohy k POH Prešovského kraja
Územné a správne členenie Prešovského kraja
Právne predpisy v odpadovom hospodárstve
Metódy zhodnocovania a zneškodňovania  odpadov
Prehľad nakladania s odpadmi podľa okresov
	Zoznam druhov odpadov zhodnocovaných v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov
	Skládky odpadov
	Umiestnenie zariadení na zneškodňovanie odpadov  - mapa
POH Prešovského kraja, najmä jeho záväzná časť, je strategickým dokumentom určujúcim smerovanie odpadového hospodárstva Prešovského kraja na obdobie rokov 2011 až 2015. Do záväznej časti sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva a táto časť je vypracovaná a členená  v súlade s POH SR a ustanovením § 5 ods. 6 zákona o odpadoch. Záväzná časť je členená  na jednotlivé prúdy odpadov v členení na komodity a kategórie odpadov, ktoré obsahujú ciele a opatrenia pre dosiahnutie účelu odpadového hospodárstva  a zabezpečenie pokroku v tejto oblasti.
Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva SR sú stanovené zákonom o odpadoch. Účelom odpadového hospodárstva je 
	predchádzanie vzniku odpadov,

zhodnocovanie odpadov recykláciou alebo opätovným použitím (materiálové zhodnocovanie),
využívanie odpadov ako zdroj energie (energetické zhodnocovanie),
	zneškodňovanie odpadov
Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového hospodárstva v SR je odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných  na skládky.

Vzťah k iným strategickým dokumentom
POH Prešovského kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2011 – 2015. Je vypracovaný v súlade so strategickým dokumentom POH SR na roky 2011 – 2015, ktorý schválila Vláda SR dňa 22.02.2012.
Iné strategické a koncepčné dokumenty prijaté v SR súvisiace s problematikou odpadového hospodárstva:
	Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky

Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013
Operačný program – Životné prostredie 2007 – 2013
Investičná stratégia odpadového hospodárstva v SR
Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs)
	Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja.
Iné strategické a koncepčné dokumenty prijaté na regionálnej úrovni Prešovského  kraja súvisiace s problematikou odpadového hospodárstva:
	Územný plán veľkého územného celku (ďalej ÚPN VÚC)  Prešovského kraja v platnom znení
	Rozvojový plán Slovensko – Východ
	Územná prognóza regiónu Prešov –Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov Výsledné riešenie
	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015.

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania 

Proces posudzovania vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie začal zabezpečovať príslušný orgán pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie - Krajský úrad životného prostredia v Prešove ako právny predchodca bývalého Obvodného úradu životného prostredia Prešov, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, ktorý bol právnym predchodcom súčasného  Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „príslušný orgán EIA“). Strategický dokument - POH  Prešovského kraja  podlieha povinnému hodnoteniu podľa 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 EIA“). 

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
 Obstarávateľ zabezpečil vypracovanie „Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu POH Prešovského kraja“  (ďalej len „Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu“) a predložil ho dňa 12.11.2012  na posúdenie príslušnému orgánu EIA, ako orgánu kompetentnému na vedenie procesu posudzovania strategického dokumentu podľa § 55 písm. a) zákona EIA. Príslušný orgán EIA doručil obstarávateľovi dňa 20.11.2012 žiadosť o doplnenie v zmysle § 5 ods. 8 zákona EIA. Obstarávateľ dňa 29.11.2012 oznámenie o strategickom dokumente doplnil a doručil ho príslušnému orgánu EIA.
Príslušný orgán EIA, Oznámenie o vypracovaní strategického  dokumentu zverejnil na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2011-2015. Informáciu o zverejnení Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu rozoslal príslušný orgán EIA  na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Príslušný orgán EIA zaslal informáciu o zverejnení aj obstarávateľovi spolu s adresou, kde je Oznámenie o vypracovaní  strategického dokumentu sprístupnené a zároveň obstarávateľa upozornil na povinnosť zverejniť Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu formou informácie na úradnej tabuli.   
Dotknuté orgány, dotknuté obce a verejnosť sa k Oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu v stanovenej lehote vyjadrili nasledovne:
(Poznámka: text uvedený nižšie  pod názvom „poznámka“ je vyhodnotením pripomienky dotknutých subjektov, vykonaným obstarávateľom v súčinnosti s príslušným orgánom EIA alebo s odborne spôsobilou osobou.)

Obec Klenová  (e –mail zo dňa 13.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente: - nemá zásadné pripomienky
Obec Zbudská Belá (list č. 76/2012 zo dňa 14.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obec Veľká Lesná (list č. 2012/01-5 zo dňa 13.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove (list č. 1/2012/02090-02 zo dňa 18.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Mesto Levoča (list č. IČ, ÚPa ŽP 4782/346372012 zo dňa 13.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Krajský úrad životného prostredia v Prešove, odbor kvality životného prostredia (list č. 2012/1775-9365/Zv zo dňa 19.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky.
Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č. PO-12/3473-02/10893/Pav zo dňa 20.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - žiada dodržať nasledovné pripomienky:
	pri realizácii činností vyplývajúcich z tohto dokumentu vo voľnej krajine a v zastavanom území obcí Prešovského kraja, osobitne rešpektovať pamiatkový fond (pamiatkové územia, národné kultúrne pamiatky a ich ochranné pásma) zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a postupovať v súlade s ustanoveniami zákona  č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov (pamiatkový zákon)

pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezísk, v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
Poznámka: 
Prvá časť pripomienky bola vyhodnotená ako akceptovateľná,  je rozpracovaná v predmetnej správe o hodnotení v kap. II. 6. POH Prešovského kraja je riešený v súlade s Ústredným zoznamom pamiatkového fondu a s ustanoveniami pamiatkového zákona. POH Prešovského kraja je vypracovaný v súlade s ÚPN VUC  Prešovského kraja. 
Druhá časť pripomienky má informatívny charakter. 
Krajský úrad životného prostredia v Žiline (list č. 2012/01702/Gr zo dňa 17.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky.
Obvodný úrad životného prostredia v Humennom (list č. 2012/00987-002-Dz zo dňa 19.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obec Toporec  (list č. 859/2012 zo dňa 19.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Široké  (list č. 674/2012 zo dňa 27.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Mesto Giraltovce  (list č. 1-249/2012 zo dňa 20.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Trnkov  (list č. 179/2012 zo dňa 29.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku (list č. 2012/01098-2/Gm zo dňa 20.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (list č. BJ/2012/7356 zo dňa 21.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (list č. 2012/003067/HŽPaZ/675 zo dňa 27.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (list č. 01/2012/01811 zo dňa 21.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Krajský stavebný úrad v Prešove (list č. 1728/2013/ODDUPZP-002 zo dňa 8.1.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - na základe preskúmaného dokumentu, ktorého predmetom je riešiť ciele a  opatrenia v  záväznej časti POH Prešovského kraja v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva nemáme závažné pripomienky, ale žiadame, aby v dokumente bol zabezpečený súlad POH s ÚPN regiónu a ÚPN jednotlivých miest a obcí.
Poznámka: 
Pripomienka bola vyhodnotená ako akceptovateľná. Environmentálne ciele POH Prešovského kraja vychádzajú a rešpektujú ustanovenia záväznej častí UPN VUC Prešovského kraja.
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove (list č. 1/2012/02089-02 zo dňa 31.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Poprade (list č. 2012/02161/02-CA zo dňa 28.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni (list č. 2012/00923-002 zo dňa 21.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (list č. PP/3174/2/2012 zo dňa 20.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obec Krivé  (list zo dňa 27.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Kolačkov  (list č. 328/2012/Hý zo dňa 27.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Pongrácovce  (list č. 407/2012 zo dňa 27.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Raslavice  (list č. 348/2012-RZ660 zo dňa 27.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Hažlín  (list č. 399/2012 zo dňa 27.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou (e – mail  zo dňa 03.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Poprade (list č. 2012/02160/02-KJ zo dňa 27.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obec Mlynčeky  (list č. 467/2012 zo dňa 31.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Hradisko  (list č. 521/2012 zo dňa 28.12.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja ako orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. 2013/279-115 zo dňa 04.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - k predloženému oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu nemá zásadné pripomienky, ale ako orgán ochrany prírody požaduje, aby plochy, objekty, zariadenia súvisiace s odpadovým hospodárstvom boli navrhované mimo plôch chránených území ustanovených podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zároveň aby boli minimalizované zábery iných plôch významných z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny (napr. prvky ÚSES, plochy biotopov európskeho a  národného významu, mokraďové plochy). Orgán ochrany prírody upozorňuje na skutočnosť,  že v Správe o hodnotení strategického dokumentu je potrebné jasne deklarovať, či schválenie predmetného  bude/nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu „územia sústavy chránených území“ z hľadiska cieľov jeho ochrany (§15 ods. 3 zákona EIA).  Termín „územia sústavy chránených území“ v zmysle zákona EIA zahŕňa 10 vyhlásených CHVÚ, 64 ÚEV z Národného zoznamu schváleného výnosom MŽP SR č. 3/2004 a 12 navrhovaných ÚEV schválených uznesením vlády SR č. 577/2011 z 31.8.2011.
Poznámka:
Pripomienka bola akceptovaná, je rozpracovaná v POH Prešovského kraja kapitola III.1.5. Ekologická charakteristika územia a v predmetnej Správe o hodnotení v kap. III. 2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.  a v kap IV. 1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne) a v kap V.1 Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.
Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, pracovisko Medzilaborce (list č. 2012/00516-002/PB zo dňa 27.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, pracovisko Snina (list č. ŠSOH-2012/00764-002-ALzo dňa 28.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obec Žakovce  (list č. 1967/2012 zo dňa 02.01.2013) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obec Mengusovce  (list č. 623/2012 zo dňa 07.01.2013) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Poprade (list č. 2012/021613/02-GM zo dňa 31.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (list zo dňa 07.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Prešovský samosprávny kraj (list č. 1728/2013/ODDUPZP-002 zo dňa 08.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumentu – požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti
Poznámka:
Pripomienka bola vyhodnotená ako akceptovateľná, environmentálne ciele POH Prešovského kraja vychádzajú a rešpektujú ustanovenia záväznej časti ÚPN VUC Prešovského kraja.
Obec Kučín  (list č. 3/2013/A11/3 zo dňa 09.01.2013) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu (list č. 014/2013/331-464 zo dňa 11.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Poprade (list č. 2012/02162/02-LS zo dňa 27.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu (list č. 2013/427-809 zo dňa 14.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (list č. 2012/02999-02/B.13zo dňa 31.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja (list č. 03/2013/208-Pr zo dňa 08.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný banský úrad v Košiciach (list č. 03/2013/208-Pr zo dňa 08.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – V okresoch Vranov nad Topľou a Prešov sa nachádzajú dve úložiská odpadov:
Nižný Hrabovec – úložisko ťažobného  odpadu (odval) vznikajúci pri dobývaní zeolitov zaradený do kategórie B a ukladaný vo vnútri dobývacieho priestoru „Nižný Hrabovec“, ktorý je prevádzkovaný organizáciou ZEOCEM, a.s. Bystré
	Močarmany – úložisko ťažobného odpadu (odval) vznikajúci pri dobývaní nevyhradeného nerastu tehliarskych ílov, zaradený do kategórie B,  ukladaný vo vnútri dobývacieho priestoru „Močarmany“, ktorý je prevádzkovaný organizáciou LEIER BAUSTOFFE SK, s.r.o., Bratislava.
Poznámka:
Pripomienka vyhodnotená ako informatívna - uvedené ložiská ťažobného odpadu nespadajú pod zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto sa do POH Prešovského kraja nezapracovali.
Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove (list č. 1/2012/00404-002/SP-Va zo dňa 31.12.2012)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky
Obvodný úrad životného prostredia Košice (list č.  OPK/2013/45 zo dňa 15.01.2013)
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente – nemá pripomienky

Príslušný orgán EIA určil dňa 02.04.2013 pod č. 2013/209-5860/SA podľa § 8 zákona EIA rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý po predchádzajúcom prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia s obstarávateľom, dotknutými orgánmi a s MŽP SR, ako so  štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny, doručil obstarávateľovi spolu s upozornením na povinnosť jeho zverejnenia. 
Správu o hodnotení strategického dokumentu - POH Prešovského  kraja vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov, Sabinovská 3, 080 01 Prešov.
Obstarávateľ strategického dokumentu doručil príslušnému orgánu EIA Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s Návrhom strategického dokumentu - POH Prešovského kraja. 
Príslušný orgán EIA zaslal Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu  dotknutým subjektom. Dotknutým obciam a obstarávateľovi ich zaslal spolu s požiadavkou informovania verejnosti zverejnením Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu – POH Prešovského kraja  spôsobom v mieste obvyklým a oznámením, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu  nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona EIA obstarávateľ strategického dokumentu  - oznámil listom č. 2013/131-8962/FB zo dňa 29.5.2013 termín a miesto verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu -  POH Prešovského kraja.
Dňa 11.06.2013 o 10.00 hod. vo Veľkej zasadačke budovy úradu Prešovského samosprávneho kraja  č. 226, Námestie mieru 2, Prešov sa uskutočnilo verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu - POH Prešovského kraja  podľa § 11 ods. 3 zákona EIA, z ktorého bol vyhotovený záznam.

Príslušný orgán EIA následne listom č. 2013/209-11303/SA zo dňa 10.07.2013 určil za spracovateľa odborného posudku strategického dokumentu - POH  Prešovského kraja Ing. Jozefa Kvokačku, zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie na MŽP SR pod číslom 533/2010/OHPV zo dňa 12.7.2010.

Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu 
Okresný úrad Prešov

Druh prijatia, rozhodnutia
Vyhláška

 Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je  POH Prešovského kraja  vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov, Sabinovská 3, 080 01 Prešov, podľa prílohy č. 4 zákona EIA.

Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu
        Obstarávateľ postupom v zmysle zákona EIA a na základe konzultácií zabezpečil vypracovanie odborného posudku podľa § 13 zákona EIA.
Podľa § 13 ods. 4 zákona EIA  za spracovateľa odborného posudku  bol príslušným orgánom EIA určený  Ing. Jozef Kvokačka, zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie na Ministerstve životného prostredia SR pod číslom 533/2010/OHPV zo dňa 12.7.2010.
Súčasťou odborného posudku podľa zákona EIA, ktorý vypracoval Ing. Jozef Kvokačka,  bol aj návrh záverečného stanoviska príslušného orgánu  EIA podľa § 13 ods. 9 a § 14 zákona EIA.
Vypracovaný odborný posudok obstarávateľ doručil príslušnému orgánu EIA dňa 16.09.2013.
Spracovateľ posudku vypracoval posudok a návrh záverečného stanoviska na základe predloženej Správy o hodnotení strategického dokumentu, Návrhu strategického dokumentu – POH Prešovského kraja, vlastných poznatkov, konzultácií s obstarávateľom a spracovateľom strategického dokumentu, záznamu z verejného prerokovania navrhovaného strategického dokumentu, doručených písomných stanovísk od jednotlivých subjektov z  procesu posudzovania. 
Spracovateľ odborného posudku okrem iného uviedol, že správa o hodnotení obsahuje dostatočné informácie o strategickom dokumente, navrhovanej stratégii, cieľoch, opatreniach a aktivitách v oblasti odpadového hospodárstva. Ďalej konštatoval, že správa o hodnotení formálne napĺňa osnovu obsahu a štruktúry stanovenú v Prílohe 4. zákona EIA, pričom závažnejšie nedostatky v nej neboli identifikované.
 V záverečnom hodnotení spracovateľ posudku odporučil schválenie strategického dokumentu s tým, že budú dodržané podmienky, ktoré spracovateľ posudku, prihliadajúc na doručené stanoviská od dotknutých subjektov špecifikoval a ktoré príslušný orgán EIA  stanovuje v tomto záverečnom stanovisku.




Stanoviská predložené k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu a ich vyhodnotenie      
K Správe o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu - POH Prešovského kraja  boli príslušnému orgánu EIA v určenej lehote  doručené podľa § 12 ods.1 a ods. 2 zákona EIA nasledovné stanoviská dotknutých rezortov, dotknutých orgánov, dotknutých obcí a verejnosti:  
	Obec Hažlín / list č. j. 167/2013  zo dňa 07.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.

	Obec Kokošovce / list č. j. 301/2013  zo dňa 18.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: 

	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 na obecnej tabuli

pripomienka obce, kde žiadame rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Kokošovce.  
Poznámka.:
Pripomienka neopodstatnená. 
Pripomienka má vo vzťahu k predmetu veci irelevantný charakter, v strategickom dokumente je neaplikovateľná.
Obec Kyjov / list č. j. 86/13 zo dňa 21.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 na obecnej tabuli

	Obec Ľubica / list č. j. OcÚ/5442/186/2013 zo dňa 21.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Obec Pavlovce / list č. j. 96/2013  zo dňa 21.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:

	nemá žiadne pripomienky. 
	Obec Záborské / list č. j. 423/2013  zo dňa 20.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:

	Obec žiada, aby v danom dokumente bolo upustené od vybudovania triediacej linky v Priemyselnom parku Záborské, ktoré je obsiahnuté v tomto „strategickom dokumente“. Máme na mysli Zámer – „Zhodnocovanie ostatných odpadov Prešov – priemyselný park Záborské“, ten bol zverejnený od 14.03.2013 – 04.04.2013 aj na internetovej stránke obce. K zámeru sa vyjadrilo 189 občanov obce Záborské a taktiež poslanci Obecného zastupiteľstva v Záborskom. Po  zhodnotení zámeru investora konštatujú, že spomínaný zámer investora nie je vhodný pre umiestnenie v danej lokalite vzhľadom na umiestnené logistické centrá a rekreačnú zónu Delňa v tesnej blízkosti priemyselného parku Záborské. Zároveň obecné zastupiteľstvo žiada Obvodný úrad životného prostredia Prešov odbor štátnej správy starostlivosti o ŽP obvodu aj na základe písomného nesúhlasného stanoviska občanov obce a poslancov obecného zastupiteľstva posúdiť zámer investora – „Zhodnocovanie ostatných odpadov Prešov – priemyselný park Záborské“ ako nevhodný pre umiestnenie v danej lokalite. 

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
Stanovisko obce sa týka procesu posudzovania predmetnej navrhovanej činnosti v priemyselnom parku Záborské, práve v danom procese budú posudzované všetky vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie. Výsledok posúdenia bude mať priamy vplyv na realizovateľnosť daného zámeru. Predmetný zámer je z pohľadu navrhovaného strategického dokumentu v súlade s jeho záväznou časťou a preto je zahrnutý aj do smernej časti POH Prešovského kraja.
Obec Ľubica / list č. j. 1136/2013 zo dňa 24.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky

	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Obec Uzovský Šalgov / list č. j. 2013/163 zo dňa 27.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky

	Mestský úrad Veľký Šariš / list č. j. 1395/2013 zo dňa 24.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Mesto Hanušovce nad Topľou / list č. j. 1494/2013-01 zo dňa 24.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Obec Žehňa / list č. j. 304/2013 zo dňa 28.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	Po oboznámení sa s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015“ Vás v mene obce žiadame, aby  v danom dokumente bolo upustené od výstavby skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Žehňa, ktoré je obsiahnuté v tomto strategickom dokumente. K zámeru proti výstavbe skládky sa vyjadrili občania obce Žehňa v petícii a taktiež poslanci Obecného zastupiteľstva. Petície došli aj od občanov okolitých obcí. Zároveň Obecné zastupiteľstvo žiada na základe písomného nesúhlasného stanoviska občanov obce a poslancov obecného zastupiteľstva posúdiť zámer investora ako nevhodný pre umiestnenie v danej lokalite. Pripravovaný územný plán obce taktiež nepočíta s výstavbou skládky tuhého komunálneho odpadu ani s inou výstavbou v danej lokalite, nakoľko je to znehodnocovanie prírody, Slanských vrchov kde je vyhlásené chránené vtáčie územie.  Sme toho názoru, že tieto argumenty môžu vážne ovplyvniť strategický dokument „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015“.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
Stanovisko obce sa týka procesu prípravy zámeru vybudovania novej skládky odpadov v k.ú. obce Žehňa. Tento zámer nie je zahrnutý v smernej časti strategického dokumentu. Všetky aktivity a navrhované zámery musia byť v súlade s vytýčenými cieľmi a opatreniami na splnenie týchto cieľov tak, ako je to určené v záväznej časti POH Prešovského kraja a teda aj cieľmi odpadového hospodárstva v Slovenskej republiky určenými vo schválenom POH SR a to v jeho záväznej časti. 
Obec Mošurov / list č. j. 60/2013 zo dňa 26.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Mestský úrad vo Svidníku / list č. j. 1065/2013 zo dňa 25.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Obec Široké / list č. j. 328/2013  zo dňa 28.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:

	nemá žiadne pripomienky. 

	Obec Plavnica / list č. j. 311/2013  zo dňa 24.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:

	nemá žiadne pripomienky. 
	Obec Radatice / list č. j. 163/2013 zo dňa 27.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Obec Víťaz / list č. j. 525/2013 zo dňa 03.07.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Mesto Levoča / list č. j. IČ,UPaŽP 2913/22110/2013 zo dňa 01.07.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky
	zaslalo informáciu o zverejnení strategického  dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 

	Obec Bzenov / list č. j. 396/2013 zo dňa 02.07.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky  

	Obvodný úrad životného prostredia Žilina / list č. j. 2013/02823/Gr zo dňa 07.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Obvodný úrad životného prostredia Poprad / listy č. j. 2013/01186/02-GM zo dňa 10.06.2013, 2013/01183/02-KJ zo dňa 11.06.2013, 2013/01148/02-CA zo dňa 14.06.2013/

Stanoviská k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nie sú žiadne pripomienky.
	Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu / list č. j. 2013/2032-9518 zo dňa 07.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja / list č. j. 2013/2036-10581/RD zo dňa 17.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: 
	Strategický dokument vo svojej záväznej časti definuje ciele a zásady v oblasti nakladania s odpadmi v rámci Prešovského kraja a v tejto časti nešpecifikuje žiadne územne lokalizované  návrhy stavieb resp. zariadení na nakladanie s odpadmi. Správa o hodnotení návrhu strategického dokumentu uvádza predpoklad, že implementácia a schválenie strategického dokumentu by nemali mať vplyv na navrhované a schválené územia siete NATURA 2000 ani na národnú sieť chránených území za dodržania kritérií trvalo udržateľného rozvoja pri realizácií jednotlivých činností, ktoré sa navrhujú v strategickom dokumente. Prípadné návrhy stavieb a zariadení na zneškodňovanie odpadov v rámci ich povoľovacieho procesu budú musieť byť ako „navrhované činnosti“ posúdené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Obvodný úrad  ako orgán ochrany prírody a krajiny k predloženej správe o hodnotení nemá zásadné  pripomienky.
Orgán ochrany prírody však odporúča primerane upraviť text vlastného strategického dokumentu v jeho „smernej časti“. Konkrétne odporúča upraviť názvy tabuliek, v ktorých sú uvedené zoznamy vybraných stavieb a zariadení na zneškodňovanie odpadov, ktoré boli spracovateľovi strategického dokumentu známe v čase prípravy tohto dokumentu a ktoré  často majú menší než regionálny význam. Pri uvádzaní názvov tabuliek je potrebné, aby ich názov korešpondoval s obsahom informácií v tabuľke a aby bol uvedený dátum, ku ktorému sa zber informácií o pripravovaných návrhoch vzťahuje.
Poznámka:
Pripomienka čiastočne opodstatnená. 
Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny má v prvej časti charakter konštatovania. V záväznej časti strategického dokumentu sa uvádzajú ciele smerovania jednotlivých prúdov odpadov podľa komodít a definujú opatrenia ne splnenie týchto cieľov. Preto ani nie je možné, aby v tejto časti boli špecifikované územne lokalizované návrhy stavieb resp. zariadení na nakladanie s odpadmi. Navrhované zámery na budovanie jednotlivých zariadení na nakladanie s odpadmi v zmysle bodu č. 4 – smernej časti strategického dokumentu – zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov alebo zariadení na iné nakladanie s odpadmi budú posudzované podľa zákona EIA a to podľa prahových hodnôt navrhovanej činnosti buď povinným hodnotením, alebo v zisťovacom konaní. 
Druhá časť stanoviska má odporúčací charakter. Štruktúra strategického dokumentu, teda aj jej smernej časti je daná vyhláškou č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (príloha č. 1). Na základe tejto pripomienky je vhodné túto časť strategického dokumentu doplniť. 
Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove / list č. j. 4/2013/00627-0007 zo dňa 11.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.

	Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica / list č. j. 03/2013/2119-RA zo dňa 07.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.

	Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok / listy č. j. 2013/00705-2/Tp zo dňa 14.06.2013, 2013/00703-2/Ká zo dňa 24.06.2013, 2013/00707-2/Bo zo dňa 20.06.2013/

Stanoviská k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nie sú žiadne pripomienky.

	Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove / list č. j. 1/2013/020227-002/SP-Va zo dňa 11.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: 
	nemá žiadne pripomienky.

	Obvodný úrad životného prostredia Humenné, pracovisko Medzilaborce / listy č. j. 2013/00383-002 zo dňa 14.06.2013, 2013/00385-002 zo dňa 25.06.2013/

Stanoviská k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: 
	nie sú  žiadne pripomienky.

	Obvodný úrad životného prostredia Humenné, pracovisko Snina / list č. j. ŠSOH/2013/00419-002-AL zo dňa 18.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: 
	nemá žiadne pripomienky.

	Obvodný úrad životného prostredia Košice / list č. j. OPK/2013/1682 zo dňa 17.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: 
	nemá žiadne pripomienky.

	Obvodný úrad životného prostredia Prešov, Odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja / list č. j. 2013/2035-10988/FB zo dňa 04.07.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku / list č. j.01/2013/0093 zo dňa 17.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade / list č. j. PP 1472/2/2013 zo dňa 10.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove / list č. j. BJ/2013/3176 zo dňa 13.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou / list č. j. HŽPaPPL/01192/13/001958 zo dňa 13.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni / list č. j. 2013/001462/HŽPaZ/240 zo dňa 17.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove / list č. j. 2013/1757-02/B.13 zo dňa 17.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom / list č. j. 13/00920-23176 zo dňa 25.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.


	Krajský pamiatkový úrad Prešov / list č. j. KPUPO-2013/10027-03/42259/Pav  zo dňa 21.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	nemá žiadne pripomienky.
	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / list č. j. 2426/2013-3.3 zo dňa 20.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: 
	nemá žiadne pripomienky.

	AGROMELIO, s.r.o., Veľký Šariš / list zo dňa 11.06.2013/

Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
Podstatou predmetného stanoviska je žiadosť o prehodnotenie skutočnosti, že zámer vybudovania „Skládky odpadov Žehňa“ nebol zaradený do POH Prešovského kraja a svoju argumentáciu spoločnosť podporuje predloženými dokumentmi, ktoré tvoria  prílohu č. 2 záznamu z verejného prerokovania zo dňa 11.06.2013.
Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
Budovanie nových skládok nie je v súlade so schválenými cieľmi a opatreniami v rámci POH Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015 a POH Prešovského kraja. Obstarávateľ po opätovnom prehodnotení situácie v Prešovskom kraji skonštatoval, že budovanie nových skládok odpadov v kraji nie je potrebné za situácie, keď kapacita existujúcich prevádzkových skládok a ich plánovaného rozšírenia je dostačujúca na roky 2011 až 2015, pre ktoré je POH Prešovského kraja vypracovaný. Voľná kapacita skládok odpadov na ostatný odpad v Prešovskom kraji ku dňu 31.12.2010 bola 1 091 730 m3 a v roku 2010 bolo vyprodukovaných 206 229 ton komunálneho odpadu.  Pri tomto trende produkcie odpadov je voľná kapacita pre skládkovanie odpadov v Prešovskom kraji postačujúca a ďalšie voľné kapacity vzniknú rozšírením existujúcich skládok odpadov.  Budovanie nových skládok odpadu bude potrebné, ak nebudú dostatočné kapacity na skládkovanie odpadov a pre riešenie problematiky zneškodňovania odpadov bude prijateľné budovanie nových skládok.
Obstarávateľ dostatočne posúdil potrebu výstavby novej skládky odpadov na základe vyššie uvedených skutočností a dospel k záveru, že do roku 2015 nie je potrebné budovať nové skládky odpadov v Prešovskom kraji. Z toho dôvodu  výstavbu „Skládky odpadov Žehňa“  nezaradil do smernej časti POH Prešovského kraja.
OKY s.r.o., Čierne nad Topľou 228 / list č. j. 2426/2013-3.3 zo dňa 20.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:   Spoločnosť OKY s.r.o., Čierne nad Topľou 228, zastúpená konateľom spoločnosti Mgr. Štefanom Strakom žiada o zapracovanie materiálu – plánovanej výstavby fabriky na Plazmové splyňovanie odpadov v lokalite mesta Vranov nad Topľou do „Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015“.
Poznámka:
Pripomienka opodstatnená. 
V smernej časti strategického dokumentu je vhodné doplniť údaje vyplývajúce z tejto pripomienky.
Fecupral s.r.o., Veľký Šariš / e-mail pošta zo dňa 26.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu: Spoločnosť žiada o doplnenie:
	K nakladaniu s odpadmi obsahujúcimi PCB – Spoločnosť Fecupral spol. s r.o. sa zaoberá zneškodňovaním odpadov – dekontamináciou odpadov s obsahom PCB činnosťou D9 pre odpady kat. č. 16 02 09

K zariadeniam na zneškodňovanie odpadov iným spôsobom – Spoločnosť Fecupral spol. s r.o. Veľký Šariš, prevádzka  Jilemnického 2, Prešov, zariadenie na dekontamináciu odpadov činnosťou D9, kapacita zariadenia 500t/ročne. Prevádzka od roku 2004.
	Spoločnosť Fecupral spol. s r.o. Veľký Šariš, prevádzka Jilemnického 2, Prešov prevádzkuje viacero zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie  odpadov činnosťami R2, R9, R12, D9, D10 a zariadenie na na spracovanie odpadu z elektrozariadení. Tým pádom Fecupral s.r.o. vytvorila Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania odpadov. 

Poznámka:
Pripomienka čiastočne opodstatnená. 
Na základe tejto pripomienky je potrebné predmetné údaje zapracovať do strategického dokumentu.
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík / list č. j. 1172/2013/ORRPaIP/15910 zo dňa 06.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:  
Rozširovanie skládky Hertník – Bartošovce odmietajú obyvatelia nielen obce Bartošovce, ale i okolitých obcí. Petičné hárky a stanoviská boli súčasťou dokumentov v procese posudzovania EIA na rozširovanie skládky odpadov Hertník – Bartošovce. Podľa informácií, ktoré sú nám dostupné je rozširovanie danej skládky v rozpore s územným plánovaním obce Bartošovce. Dôvod, že sa jedná o jedinú funkčnú skládku v okrese Bardejov, neznamená, že neustále rozširovanie tejto skládky je opodstatnené. Od programu POH Prešovského kraja preto očakávame riešenie tejto situácie, nakoľko rozšírenie skládky o 200 000 m3 je posledným akceptovateľným rozšírením zo strany miestnych obyvateľov. Stará časť skládky je zaradená medzi environmentálne záťaže, hranica skládky sa nachádza 1000 metrov od miestnej školy, čo je presne hraničná hodnota uvádzaná v STN 83 81 01, v jej blízkosti prechádza vodovod pitnej vody pre viaceré obce, hranice navrhovaného rozšírenia skládky sú cca 15 metrov od hraníc ochranného pásma hygienickej ochrany vodojemu pitnej vody a pri prevádzke skládky boli náhodnými kontrolami SIŽP Košice  zistené porušenia podmienok vydaných rozhodnutí na prevádzku existujúcej skládky.
Do programu POH Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 preto žiadame doplniť nasledovnú požiadavku:  skládka odpadov Hertník – Bartošovce bude po naplnení kapacity navýšenej o 200 000 m3 (navýšenie navrhované v POH Prešovského kraja na roky 2011 – 2015) uzavretá a rekultivovaná.
Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
Pripomienka sa týka prevádzkovania existujúcej skládky odpadov Hertník – Bartošovce ako aj jej prípadného rozšírenia o ďalšie kapacity. Strategický dokument určuje smerovanie prúdov odpadov v záväznej časti strategického dokumentu, pričom práve pre skládkovanie odpadov je určené postupné znižovanie tohto spôsobu zneškodňovania odpadov. Táto skutočnosť je zadefinovaná aj v opatreniach pre dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva jednak na úrovni Slovenskej republiky ako aj na úrovni Prešovského kraja. Obmedzovanie životnosti skládky odpadov, prevádzkovanie skládok odpadov, podmienky ich prevádzkovania nie je možné určovať v strategickom dokumente akým je POH Prešovského kraja. Táto otázka je vymedzená pre príslušné orgány štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a to podľa platných predpisov a to najmä zákonom č. 39/2013 Z.z.. Pripomienku   nie je možné aplikovať v posudzovanom strategickom dokumente. 
Mgr. Jana Zajaková, Marek Zajak, Osikov 12  / list doručený dňa 17.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)

Ľuboš Leško, Chmeľová3, 086 33 Zborov / list doručený dňa 17.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)
Katarína Grichová, Kalinčiakova 9, Ľubotice / list doručený dňa 17.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)
Andrea Jakubčinová, Komárany 90  / list doručený dňa 18.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)
Ing. Dagmar Lukáčová, Osadné 65  / list doručený dňa 19.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)
Kamil Soóš, Konštantínova 3, Stropkov / list doručený dňa 19.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)
Občianske združenie ZELENÝ KAMEŇ, Vihorlatská 1416, Snina  / list doručený dňa 19.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená.
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)
Miroslav Šviržovský, Osikov 138; Bc. Helena Štiblárová, Osikov 40; Mgr. Jana Štiblárová, Osikov 40; Ján Štiblár, Osikov 40; Michal Štiblár, Osikov 40; Juraj Štiblár, Osikov 40; Milan Krokker, Hruny 6, Prešov; Mária Grichová, Kalinčiakova 9, Ľubotice   / list doručený dňa 24.06.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	text stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Poznámka:
Pripomienka neopodstatnená. 
(viď poznámka k stanovisku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík)

Mgr. Katarína Pačayová, Lúčina 27 / list doručený dňa 01.07.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu a správe o hodnotení strategického dokumentu:
	v časti 3.3.3 Opatrenia na zníženie skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych    odpadov a na dosiahnutie cieľov pre biologické odpady chýba opatrenie pre podporu domáceho kompostovania. Je to hlavne pre malé obce veľmi výhodná, jednoduchá a účinná forma ako zabezpečiť odklon BRKO od zmesového komunálneho odpadu a od ich skládkovania

v časti 3.3.4 Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov, Odpady z obalov chýba opatrenie na podporu opätovného používania obalov (napr. nápojových)
	v časti Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov, Stavebný  demolačný odpad, resp. v podobných častiach venovaných stavebným odpadom navrhujem riešiť aj problematiku strešnej krytiny s obsahom azbestu, nakoľko je to v súčasnej dobe a v nasledujúcich rokoch aj bude veľmi akútny problém. Životnosť starých krytín končí, občania si dávajú vymieňať krytiny, ale tento nebezpečný odpad väčšinou končí na čiernych skládkach. 
posledný bod stanoviska je totožný s vyššie citovaným textom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.
Poznámka:
Pripomienka čiastočne opodstatnená. 
Na základe tejto pripomienky je vhodné návrh opatrenia zapracovať do strategického dokumentu.

	Po ukončení zákonom EIA stanovenej lehoty na pripomienkovanie  Správy o hodnotení strategického dokumentu  a Návrhu strategického dokumentu – POH Prešovského kraja, bol na príslušný orgán EIA dňa 04.10.2013  doručený list MŽP SR, ktorý obsahoval odporúčania pre dopracovanie vlastného strategického dokumentu. 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / list č. j. 50159/2013 zo dňa 01.10.2013/
Stanovisko k strategickému dokumentu:
	Z pripomienok Európskej komisie, zaslaných ministerstvu životného prostredia k návrhu operačného programu – kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 vyplynula potreba dopracovať do POH Prešovského kraja „Prognózy vzniku odpadov v roku 2015“, v zmysle článku 28 smernice 2008/98/ES. 

Poznámka:
Pripomienka opodstatnená. 
Na základe tejto pripomienky je potrebné v smernej časti strategického dokumentu dopracovať prognózy vzniku odpadov v roku 2015.

Vyhodnotenie pripomienok v stanoviskách
Návrh strategického dokumentu je v etape posudzovania považovaný za koncept strategického dokumentu.  Pripomienky zo stanovísk dotknutých subjektov k návrhu strategického dokumentu  primárne vyhodnocuje obstarávateľ v súčinnosti so spracovateľom odborného posudku a pripomienky k Správe o hodnotení strategického dokumentu vyhodnocuje obstarávateľ v súčinnosti so spracovateľom  odborného posudku a príslušným orgánom EIA. Vyhodnotenie pripomienok uvedených v doručených stanoviskách uviedol spracovateľ odborného posudku vo vypracovanom   odbornom posudku. Doručené stanoviská neobsahovali pripomienky, ktoré by zásadným spôsobom bránili v ďalšom rozpracovaní návrhu strategického dokumentu a jeho schváleniu. Opodstatnené pripomienky boli zahrnuté do navrhovaných podmienok tohto záverečného stanoviska. Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán EIA vypracoval v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia. 



Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu a ich vplyvov na životné prostredie podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona EIA sa uskutočnilo 11.06. 2013 o 10.00 hod. vo Veľkej  zasadačke  Prešovského samosprávneho kraja č. dv. 226. 
Verejné prerokovanie otvorila a prítomných za obstarávateľa strategického dokumentu privítala vedúca  odboru ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja Obvodného úradu životného prostredia Prešov Ing. Božena Jacko Lysáková, ktorá následne  informovala prítomných o programe verejného prerokovania. 
Úvodné slovo za  príslušný orgán EIA predniesla  vedúca odboru ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja Obvodného úradu životného prostredia Prešov RNDr. Marta Makarová. Zároveň oboznámila prítomných s doterajším priebehom procesu posudzovania Návrhu strategického dokumentu - POH Prešovského kraja na roky 2011 – 2015, ktorý bol vykonaný v súlade so zákonom EIA. 
Za obstarávateľa strategického dokumentu, s týmto dokumentom oboznámila prítomných   MVDr. Beáta Fedorková. Správu o hodnotení strategického dokumentu - Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015  prezentovali zástupcovia SAŽP Prešov.
Nasledovala diskusia, z ktorej  bol spracovaný záznam, ktorý prezentuje najdôležitejšie otázky a pripomienky.
Zástupca Mesta Hanušovce nad Topľou – Ing. Ján Eštvaník žiadal doplniť na str. 98 Bioplynovú stanicu Bystré, prevádzkovateľa BIOS 22. Ďalej uviedol, že spracovateľské kapacity na spracovanie starých vozidiel sú postačujúce, ale je potrebné riešiť nedostatok kapacít na zhodnotenie skla a textilu.
Zástupca Obce Tuhrina – Ján Varga – starosta obce vo  svojom vystúpení vyjadril zásadný nesúhlas s vybudovaním skládky odpadov Žehňa z nasledovných dôvodov:
- občania obce Tuhrina a susediacich obcí Brestov, Varhaňovce, Žehňa a ich obecné zastupiteľstvá sú proti postaveniu skládky odpadov na lesnom pozemku Hurky v k.ú. Žehňa, čo bolo preukázané petíciami občanov,
- v projektovej dokumentácii skládky odpadov je uvedené, že zvozová oblasť by zahŕňala 26 obcí Košického kraja a 28 obcí Prešovského kraja a vozidlá by prechádzali cez obec Tuhrina aj obec Žehňa,
- lesné pozemky v katastri obce nie sú vlastnícky vysporiadané a vlastníci susedných pozemkov nedali súhlas k výstavbe skládky odpadov,
- z POH Prešovského kraja vyplynulo, že Prešovský kraj má dostatok kapacít na uloženie odpadu a v nasledujúcich rokoch neplánuje stavať skládky odpadu, ale zariadenia na zhodnocovanie odpadu,
- obec Žehňa neplánuje zapracovať výstavbu skládky odpadov do územného plánu Obce Žehňa.
Starosta obce Žehňa – Ján Lipták súhlasil s pripomienkami starostu obce Tuhrina Jána Vargu.
Ing. Hanigovský, konateľ spoločnosti  FECUPRAL, spol. s r.o. Veľký Šariš  upozornil na dôležitosť programov odpadového hospodárstva, ale zároveň upozornil i na skutočnosť, že  chýba dôsledné vyhodnotenie predchádzajúcich programov odpadového hospodárstva.  Ďalej uviedol, že trendom v Európskej únii je znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky odpadov a uprednostňuje  sa energetické zhodnocovanie odpadov.
Ing. Šitár – zástupca spoločnosti AGROMELIO s.r.o., Veľký Šariš uviedol, že pri skládke odpadov Žehňa nejde len o skládku odpadov, ale aj zariadenia na zhodnocovanie odpadov, recykláciu a vybudovanie kompostárne.
Starosta obce Čierne nad Topľou – Štefan Straka žiadal o zapracovanie informácie o výstavby zariadenia na plazmové splyňovanie do Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015.
Zástupcovia obstarávateľa strategického dokumentu reagovali na tieto vznesené pripomienky s tým, že pripomienky Mesta Hanušovce nad Topľou a  Obce Čierne nad Topľou budú akceptované po ich  písomnom predložení avšak po  doplnení údajov potrebných na zapracovanie uvedených zámerov do POH Prešovského kraja. 
Pripomienky Obce Tuhrina a  Obce Žehňa -  boli akceptované  -  zámer výstavby „Skládka odpadov Žehňa“ okrem iného, i na základe nesúhlasných stanovísk Obce Žehňa a okolitých obcí a predložených podkladov, nebol zaradený do POH Prešovského kraja na roky 2011-2015.
Pripomienka spoločnosti AGROMELIO s.r.o., Veľký Šariš – obstarávateľ vyhodnotil tak, že budovanie nových skládok odpadov je v rozpore so záväznou časťou POH SR a POH Prešovského kraja a kapacity na zneškodňovanie odpadov skládkovaním sú v Prešovskom kraji postačujúce, z toho dôvodu nie je potrebná výstavba nových skládok odpadu. 
Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam s prezenčnou listinou, ktorý spracoval obstarávateľ strategického dokumentu POH Prešovského kraja. 

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu

Ako už bolo konštatované, opatrenia a aktivity plánované v strategickom dokumente  POH Prešovského kraja uvedené v sprievodnom texte POH Prešovského kraja majú odporúčací charakter, preto nie je možné bližšie  určiť mieru a významnosť ovplyvnenia životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dôsledku ich realizácie. Dôvodom je tiež samotná povaha strategického plánovania. Navrhované opatrenia v strategickom dokumente  POH Prešovského kraja sa preto vyznačujú 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, ktorých očakávané priame aj nepriame vplyvy majú byť pozitívne. Vo všeobecnosti prevažujú očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi. Väčšina opatrení predstavuje návrhy činností, ktoré posilňujú smerovanie regiónov Prešovského  kraja k cieľom trvalo udržateľného rozvoja v oblasti odpadového hospodárstva. Celkový predpokladaný vplyv týchto opatrení však bude menej negatívny, prípadne až neutrálny, nakoľko vplyvy týchto opatrení na zdravie boli vyhodnotené ako výrazne pozitívne.
Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho  pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument bude realizovať, tak ako ich prezentovali spracovatelia Správy o hodnotení strategického dokumentu  sú na veľmi dobrej odbornej aj technickej úrovni. Sú prezentované textovou a tabuľkovou formou a sú doplnené vhodnými grafmi a inými grafickými zobrazeniami. Ďalšie  uvedené informácie o súčasnom stave životného prostredia Prešovského  kraja boli čerpané z už citovaných dokumentov.
Stav životného prostredia Prešovského  kraja je čiastočne popísaný a pravidelne aktualizovaný v Správach o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré MŽP SR pravidelne zverejňuje. Podrobnejšie informácie o stave životného prostredia sú dostupné v strategickom dokumente Územný plán VUC Prešovského kraja, ktorý Prešovský samosprávny kraj pravidelne aktualizuje a zverejňuje.  V dvojročných intervaloch je verejnosti sprístupňovaná aj Environmentálna regionalizácia SR (www.enviroportal.sk), ktorú spracováva SAŽP z podkladov odborných organizácií rezortu životného prostredia. V mapových podkladoch sú prehľadne spracované informácie  o jednotlivých zložkách životného prostredia SR. 

Vplyvy na zložky životného prostredia, vplyvy na chránené územia Prešovského kraja
Sumárne hodnotenie vplyvov charakterizuje spektrum vplyvov a ich významnosť. Očakávané vplyvy boli hodnotené z hľadiska formy pôsobenia (primárny, sekundárny, kumulatívny, synergický), časového priebehu pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný), kvalitatívneho (bez vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv,), a kvantitatívneho hodnotenia (zanedbateľný, málo významný, významný, veľmi významný).

Pozitívne vplyvy 
Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu
Na ovzdušie
Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu na ovzdušie budú hlavne dôsledkom:
	znižovania množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky, ktoré sa má dosiahnuť prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie, uvedeným opatrením sa vzhľadom na ovzdušie  predovšetkým zníži produkcia skládkových plynov, znížia sa emisie prachu a riziká požiarov a ich vplyv napr. na  skleníkový efekt a  globálne otepľovanie,
	znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie, a následne sa zníži predovšetkým produkcia skládkových plynov a ich vplyv napr. na  skleníkový efekt a  globálne otepľovanie,
	budovania bioplynových staníc a využívanie bioplynu na energetické využitie bioplynu, ktoré zamedzí úniku bioplynu a jeho potenciálneho vplyvu spôsobujúceho nežiaduci skleníkový efekt, 

rekonštrukcií existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s využívaním najlepšie dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, ktoré obmedzia únik znečisťujúcich látok aj do ovzdušia,
dôsledného triedenia odpadov v mieste ich vzniku, pri ktorých sa predpokladá, že sa jednak skrátia trasy na prepravu odpadov a tým sa obmedzia škodlivé vplyvy emisií z dopravy na ovzdušie, 
vykonávania informačných kampaní pre zvýšenie environmentálneho povedomia občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania a domáceho spaľovania odpadov na ovzdušie.
Na vodu 
Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu na podzemné a povrchové vody sa očakávajú dôsledkom:
	zlepšenia systému zberu odpadových olejov, ktorým sa zabráni únik odpadových olejov do povrchových a podzemných vôd,

zlepšenia systému zberu nebezpečných odpadov, ktorým sa zabráni znečisteniu povrchových vôd a podzemných vôd  nebezpečnými látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých batérií a akumulátorov, starých vozidiel a pod.,
	znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky, ktorým sa zníži tvorba priesakových kvapalín a následne nežiaduce vplyvy na povrchové a podzemné vody,
znižovania množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky, ktorým sa zníži tvorba priesakových kvapalín a následne nežiaduce vplyvy na znečistenie povrchových a podzemných vôd,
vykonávania informačných kampaní pre zvýšenie environmentálneho povedomia občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania odpadov na znečistenie povrchových a podzemných vôd,
	rekonštrukcií existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s využívaním najlepšie dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov, ktoré obmedzia únik znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd.
Na pôdu 
Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu na pôdu sa očakávajú:
	obmedzením skládkovania odpadov, čím sa obmedzí záber a znehodnocovanie pôdy
	zlepšením systému zberu odpadových olejov sa zabráni úniku odpadových olejov do pôdy,

zlepšením systému zberu nebezpečných odpadov, čím sa zabráni znečisteniu pôdy nebezpečnými látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých batérií a akumulátorov, starých vozidiel a pod.,
	zlepšením systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom bude možné podporiť spotrebovávanie priemyselného a stavebného odpadu ako náhrady prírodných surovín (pôda, kamenivo a pod.), 
využitím kompostu vyrobeného z biologicky rozložiteľných odpadov sa rozšíria predpoklady na vylepšenie pôdnych vlastností,
vo forme zlepšenia predpokladov pre vykonávanie informačných kampaní pre zvýšenie environmentálneho povedomia občanov o možnom vplyve nelegálneho skládkovania odpadov na pôdy a domáceho spaľovania odpadov,
	pri rekonštrukcii existujúcich zariadení na nakladanie a zneškodňovanie odpadov s využívaním najlepšie dostupnej techniky a najlepších environmentálnych postupov, ktoré obmedzia únik znečisťujúcich látok do pôd.
Na horninové prostredie
Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu na horninové prostredie sa očakávajú dôsledkom:
	zlepšenia systému zberu odpadových olejov, sa zabráni úniku odpadových olejov do horninového prostredia,

zlepšenia systému zberu nebezpečných odpadov, ktorým sa zabráni znečisteniu horninového prostredia nebezpečnými látkami z odpadov s obsahom PCB, použitých batérií a akumulátorov, starých vozidiel a pod.
	zlepšenia systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom, ktorým sa podporí využívanie priemyselného a stavebného odpadu ako náhrady prírodných surovín (kamenivo a pod.), 
recyklácie drahých kovov (napr. z elektroodpadu sa šetria ložiská rúd).

Sekundárne pozitívne vplyvy strategického dokumentu
Na horninové prostredie a pôdu
Sekundárne pozitívne vplyvy na zníženie znečistenia horninového prostredia a pôdy sa môžu prejaviť ako dôsledok:
	zlepšenia stavu ovzdušia, podzemných a povrchových vôd,

šetrenia nerastných surovín,
	zníženia množstva skládkovaných odpadov.
Na faunu a flóru
Sekundárne pozitívne vplyvy na flóru a faunu sa môžu prejaviť:
	zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia a pôd dôsledkom realizácie opatrení navrhnutých v strategickom dokumente dobrým stavom flóry a fauny  

Na chránené územia
Sekundárne pozitívne vplyvy na chránené územia sa môžu prejaviť:
	zlepšením stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia, pôd ako dôsledku opatrení navrhnutých v strategickom dokumente sa môže prejaviť v pozitívnom vývoji biodiverzity v chránených územiach.

Na zdravie
Sekundárne pozitívne vplyvy na zdravie obyvateľstva sa môžu prejaviť ako dôsledok:
	zlepšenia stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, horninového prostredia a pôd dôsledkom opatrení navrhnutých v strategickom dokumente, čo prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. 

Šetrenie nerastných surovín a energetických zdrojov môže napr. spôsobiť:
	budovanie bioplynových staníc a využitie bioplynu na energetické účely,

zlepšenie systému nakladania so stavebným a demolačným materiálom, čím je umožnené využívať priemyselný a stavebný odpad ako náhradu prírodných surovín (kamenivo a pod.),
	recykláciu drahých kovov, napr. z elektroodpadu sa šetria ložiská rúd,
recykláciu použitých batérií a akumulátorov - šetria sa ložiská rúd (Pb, Ni, Cd),
materiálové a energetické zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík,
	materiálové a energetické zhodnocovanie odpadových olejov.
Znižovanie rizika priesaku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemnej vody
	znižovanie záberu pôdy vo väzbe na znižujúci sa podiel skládkovania odpadov minimalizuje riziko prieniku znečisťujúcich látok do pôdy resp. podzemnej vody.


Kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu 
pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strednodobého charakteru strategického dokumentu (navrhuje sa na roky 2011-2015) sa očakávajú  pri realizácií väčšiny navrhovaných opatrení pretože spolupôsobia a znásobujú zlepšenie životného prostredia a následne aj zdravia obyvateľov,
za pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu sa považuje  rozpracovanie cieľov a priorít odpadového hospodárstva na menšie územné celky formou POH obcí a POH pôvodcov odpadov, čo prinesie celkový pozitívny efekt v odpadovom hospodárstve a následne v zlepšení životného prostredia a zdravia ľudí,
	pozitívne kumulatívne a synergické vplyvy strategického dokumentu trvalého charakteru sa očakávajú  v tom, že strategický dokument je v súlade s pozitívnym trendom opatrení navrhnutých v  Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2011 -2015.

b) Negatívne vplyvy
Hlavným cieľom posudzovaného strategického dokumentu je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi v Prešovskom kraji na zdravie ľudí a všetky zložky životného prostredia. Pri dosahovaní tohto cieľa navrhovanými opatreniami sa neočakávajú žiadne negatívne vplyvy. Kontrolovaným zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov sa tak docieli zníženie rizika znečistenia životného prostredia.
Vplyv na zdravie obyvateľov
Očakáva sa, že rozvoj činností v predloženom strategickom dokumente zníži negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva vo vyššej miere ako doteraz. Prípadné negatívne účinky sa očakávajú minimálne, resp. na nižšej úrovni ako doteraz, čomu nasvedčuje popisovaný sústavný pokles emisií z energetických aj priemyselných technologických procesov, o ktorom predpokladáme, že bude pokračovať.
Vplyv na chránené územia
Možno  predpokladať, že implementácia a schválenie strategického dokumentu by nemala mať vplyv na chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území za dodržania kritérií trvalo udržateľného rozvoja pri realizácii jednotlivých činností, ktoré sa navrhujú v strategickom dokumente. 
Nakoľko v súčasnosti v štádiu strategického dokumentu ešte nie sú v plnom rozsahu známe presné lokality realizácie jednotlivých aktivít, pre konkrétne aktivity uvažované v strategickom dokumente budú detailne vplyvy riešené pri zabezpečení realizácie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni jednotlivých projektov (zámerov) podľa platnej legislatívy tak, aby bola zabezpečená optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálne prijateľných technológií, časovej a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných projektov. 
Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice 
Vzhľadom na to, že strategický dokument  rieši problematiku odpadového hospodárstva Prešovského kraja, ktorý má spoločnú hranicu s Poľskou republikou a Ukrajinou, dotýka sa problematiky cezhraničnej prepravy odpadov v rámci Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, ktoré platí jednotne na území celej EÚ, teda aj v okolitých štátoch, a v rámci Bazilejského a Štokholmského dohovoru.
V danom prípade sa cezhraničné environmentálne vplyvy nepredpokladajú, správnou realizáciou navrhovaných opatrení sa  prispeje aj k riešeniu globálnych problémov.
Realizáciou jednotlivých cieľov POH Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 sa výrazne eliminujú dopady nakladania s odpadmi na jednotlivé zložky životného prostredia. Bez vypracovania POH Prešovského kraja a postupného realizovania jednotlivých cieľov by nebolo možné zaistiť udržateľný rozvoj odpadového hospodárstva v kraji. Zmeny postoja podnikateľských subjektov, ako aj občanov k znižovaniu negatívnych vplyvov odpadov na životné prostredie by malo byť hlavnou myšlienkou pre ďalšie politiky v odpadovom hospodárstve v rámci Prešovského kraja.

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (NATURA 2000) 

Informácie vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000) a pod. tak ako ich prezentovali spracovatelia Správy o hodnotení strategického dokumentu sú na veľmi dobrej odbornej aj technickej úrovni. 
Na území Prešovského kraja v rámci budovania súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sú v súčasnosti vyhlásené viaceré chránené vtáčie územia a navrhované sú viaceré územia európskeho významu. Nepredpokladá sa, že by aktivity deklarované v posudzovanom strategickom dokumente podstatným spôsobom a rozsahom zasiahli do integrity týchto území. 
Jednotlivé konkrétne projekty v procese schvaľovania budú podliehať procesnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo procesnosti podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadny z navrhovaných projektov nebude môcť byť povolený v prípade, že sa preukáže jeho významný nepriaznivý vplyv na predmet ochrany a na integritu lokalít NATURA 2000 resp. ak nebudú splnené požiadavky vyplývajúce zo Smerníc EÚ (podmienky uvedené v § 38 zákona EIA). 

VI. Závery

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)
Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu – POH Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 na životné prostredie podľa ustanovení zákona EIA, 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, na úroveň spracovania oznámenia, na stanoviská k oznámeniu, na rozsah hodnotenia, na úroveň spracovania Správy o hodnotení strategického dokumentu, na stanoviská k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu, na výsledok verejného prerokovania a za súčasného stavu poznania 


sa odporúča

schválenie strategického dokumentu „Programu odpadového hospodárstva Prešovského  kraja na roky 2011 – 2015“ za dodržania podmienok uvedených v kapitole VI Závery, bode 3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.
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, po jeho dopracovaní o nižšie uvedené pripomienky.
Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického   dokumentu
Konečné znenie strategického dokumentu - POH Prešovského kraja  sa odporúča podstatne nemeniť a zapracovať len relevantné pripomienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk k správe o hodnotení, podľa navrhovaného vyhodnotenia. Pripomienky sú zväčša formálneho charakteru a týkajú sa hlavne analytickej a smernej časti strategického dokumentu.
Na základe posúdenia kvality životného prostredia v dotknutom území, celkových výsledkov procesu posudzovania, pripomienok a stanovísk verejnosti aj zainteresovaných subjektov procesu posudzovania, záznamu z verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu, ako aj  zo záverov odborného posudku sa odporúčajú pre realizáciu strategického dokumentu -  POH Prešovského  kraja navrhnuté opatrenia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov a verejnosti, ktoré spracovateľ odborného posudku odporúča rešpektovať pri finálnom dopracovaní posudzovaného strategického dokumentu pred jeho schválením.
Na základe relevantných pripomienok je potrebné doplniť a dopracovať strategický dokument nasledovne:
V smernej časti strategického dokumentu vykonať technické úpravy tabuliek:
	upraviť primerane názvy tabuliek, v ktorých sú uvedené zoznamy vybraných stavieb a zariadení na zneškodňovanie odpadov, ktoré boli spracovateľovi strategického dokumentu známe v čase prípravy tohto dokumentu a ktoré  často majú menší než regionálny význam,
	pri uvádzaní názvov tabuliek je potrebné, aby ich názov korešpondoval s obsahom informácií v tabuľke a aby bol uvedený dátum, ku ktorému sa zber informácií o pripravovaných návrhoch vzťahuje.
	V zmysle článku 28 smernice 2008/98/ES dopracovať do strategického dokumentu - Prognózy vzniku odpadov v roku 2015“.
	V smernej časti strategického dokumentu doplniť údaje týkajúce sa výstavby zariadenia na plazmové splyňovanie odpadov v lokalite mesta Vranov nad Topľou.
	Do smernej časti strategického dokumentu zapracovať údaje týkajúce sa existujúcich prevádzkových zariadení spoločnosti Fecupral spol. s r.o.:
	k nakladaniu s odpadmi obsahujúcimi PCB – zneškodňovanie odpadov dekontamináciou odpadov s obsahom PCB činnosťou D9 pre odpady kat. č. 16 02 09,
	k zariadeniam na zneškodňovanie odpadov iným spôsobom – zariadenie na dekontamináciu odpadov činnosťou D9 s kapacitou zariadenia 500t/ročne, s prevádzkou od roku 2004.
	V časti 3.3.3 Opatrenia na zníženie skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych    odpadov a na dosiahnutie cieľov pre biologické odpady zapracovať  opatrenie pre podporu domáceho kompostovania. 
V záväznej časti zosúladiť komodity s jednotlivými cieľmi a opatreniami na dosiahnutie týchto cieľov.
4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
Vypracovaniu návrhu Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu -Programu odpadového hospodárstva Prešovského  kraja na roky 2011 – 2015  predchádzalo podrobné preštudovanie návrhu strategického dokumentu, Správy o hodnotení strategického dokumentu, všetkých doručených stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií, záznamu z verejného prerokovania a posudku odborne spôsobilej osoby. Pri posudzovaní boli zvažované možné negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení pre oblasť odpadového hospodárstva Prešovského  kraja.
Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako aj posudok odborne spôsobilej osoby preukázali, že priame i nepriame vplyvy opatrení strategického dokumentu na životné prostredie budú prevažne pozitívne. Z hľadiska synergických a kumulatívnych vplyvov prevažujú očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi.
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 posudzovaného regiónu.
Opodstatnené pripomienky, ktoré obstarávateľ strategického dokumentu pred jeho vypracovaním obdržal,  boli zapracované  do Návrhu strategického dokumentu - POH Prešovského kraja, vrátane kapitoly opatrení na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva. Opodstatnené pripomienky vznesené od dotknutých subjektov v procese prerokovania správy a Návrhu strategického dokumentu sú zahrnuté do odporúčaní na  dopracovanie strategického dokumentu v ďalšej fáze vypracovania jeho definitívnej verzie. 
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa prílohy č. 6 zákona EIA, na základe odborného posudku podľa požiadaviek zákona EIA, jeho príloh a všetkých dostupných podkladov, pričom prevažne zohľadňuje pripomienky a požiadavky uvedené v doručených stanoviskách.
5. Návrh monitoringu
Podľa § 16 zákona EIA, obstarávateľ strategického dokumentu je povinný zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného 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. Vzhľadom na to, že POH Prešovského kraja nerieši konkrétne projekty, ktoré súvisia s nakladaním odpadov, vplyv POH Prešovského kraja na životné prostredie sa stanovuje cez sledovanie a vyhodnocovanie systému indikátorov, ktoré by zaručovali minimalizáciu negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia z pohľadu strategického napĺňania POH Prešovského kraja. Údaje pre monitorovanie odpadového hospodárstva sa získavajú a budú sa naďalej získavať z evidencie údajov, ktoré poskytnú držitelia odpadov na základe požiadaviek legislatívnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Údaje držitelia odpadov spracujú pre druhy odpadov, ktoré sú zaradené podľa Katalógu odpadov a príslušné hlásenia podľa vyhlášky č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (účinnosť od 15.10.2013) zašlú v stanovených termínoch orgánom štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva. Hlásenia budú následne týmito orgánmi štátnej správy spracovávané do Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), Informačného systému OBALY a Informačného systému ELEKTRO, správcom ktorých je Slovenská agentúra životného prostredia. Pre oblasť komunálnych odpadov budú údaje zabezpečované v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR. Na úrovni konkrétnych projektov, ktoré v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA majú stanovený monitoring na základe výsledkov z posudzovania navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, sa bude sledovať realizovanie opatrení, ktoré z procesu vyplynú.   
Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona EIA 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.
Potrebné je dôsledne implementovať systém monitoringu, ktorý je navrhnutý už v samotnom strategickom dokumente. 

VII. Potvrdenie správnosti údajov

Spracovatelia záverečného stanoviska
Okresný úrad Prešov
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
v súčinnosti s 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Hollého 5
080 01 Prešov

Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka
Okresný úrad Prešov
odbor starostlivosti o životné prostredie
PaedDr. Miroslav Benko – vedúci odboru
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
V Prešove, dňa:   28.10.2013

