OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
MESTA ŽELIEZOVCE NA ROKY 2011 – 2015
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Mesto Želiezovce
2. Identifikačné číslo
00307696
3. Adresa sídla
Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa
Ing. arch. Pavel Bakonyi, primátor mesta Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce,
t.č.: + 421 36 7713004, e-mail: primator@zeliezovce.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie
Mgr. Žaneta Rošková , referent životného prostredia, SNP 2, 93701 Želiezovce,
t.č.: +421 36 7712124, e-mail: zaneta.roskova@zeliezovce.sk
Ing. Vojtech Kalló, referent výstavby, SNP 2, 93701 Želiezovce,
t.č.: +421 36 7711140, e-mail: vojtech.kallo@zeliezovce.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Program odpadového hospodárstva mesta Želiezovce na roky 2011-2015
2. Charakter
Program odpadového hospodárstva mesta Želiezovce na roky 2011-2015 je strategickým
dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva mesta na vytýčené
obdobie.
Dokument je vypracovaný v súlade s cieľmi a opatreniami stanovenými v Programe
odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015, s účinnosťou od 15.
októbra 2013.
Tento strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu podľa prílohy č.1 zákona
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Záväzná časť POH mesta Želiezovce v zmysle § 6 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obsahuje cieľové
smerovanie nakladania s určitými druhmi a množstvami odpadov a opatrenia na znižovanie
množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Smerná časť POH mesta Želiezovce obsahuje zámer vybudovať „Recyklačnú elektráreň
EKOFERMENT, s.r.o. Želiezovce.
3. Hlavné ciele
POH mesta Želiezovce sa vydáva na obdobie piatich rokov, na roky 2011-2015.
Ciele a opatrenia v Záväznej časti POH mesta Želiezovce 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:
a) predchádzanie vzniku a obmedzovanie tvorby odpadov,
b) zhodnocovanie odpadov recykláciou alebo opätovným použitím alebo inými
procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín,
c) využívanie odpadov ako zdroj energie (energetické zhodnocovanie),

d) zneškodňovanie odpadov spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a
nepoškodzujúcim životné prostredie.
4. Obsah
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU MESTA
1.1 Názov mesta
1.2 Identifikačné číslo mesta
1.3 Okres
1.4 Počet obyvateľov mesta
1.5 Rozloha katastrálneho územia obce
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Právny rámec odpadového hospodárstva
2.1.1 Riadenie odpadového hospodárstva
2.1.2 Právne predpisy v odpadovom hospodárstve
2.1.2.1 Oblasť odpadového hospodárstva
2.1.3 Vznik odpadov v meste Želiezovce v rokoch 2006 – 2010
2.1.3.1 Vznik odpadov podľa kategórií
2.1.3.2 Porovnanie množstva odpadu v rokoch 2006 a 2010
2.1.3.3 Priemerná produkcia odpadu na jedného občana
2.1.4 Nakladanie s odpadmi v meste Želiezovce v rokoch 2006 – 2010
2.1.5 Analýza vzniku odpadov v jednotlivých rokoch v meste Želiezovce
2.2 Zariadenia na zhodnocovanie, úpravu a zneškodňovanie odpadov
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ POH MESTA ŽELIEZOVCE DO ROKU 2015
4.1 Vývoj a predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo
východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku
programu
4.2 Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, opatrenia na
zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia a
opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
ukladaných na skládky odpadov
4.2.1 Ciele pre vybrané prúdy odpadov
4.2.1.1 Ciele pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady
4.2.1.2 Ciele pre biologické odpady
4.2.1.3 Ciele pre elektroodpad

4.2.1.4 Ciele pre použité batérie
4.2.1.5 Ciele pre opotrebované pneumatiky
4.2.1.6 Ciele pre odpadové oleje
4.2.2 Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov
4.2.2.1 Komunálne odpady, biologicky rozložiteľné komunálne odpady a
biologické odpady
4.2.2.2 Vybrané prúdy odpadov
4.3 Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o
zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov
4.3.1 Systém nakladania s odpadom
4.4 Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych
odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné
zhodnotiť
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
6. INÉ
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
6.1.1 Meno spracovateľa programu
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov
7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané mestu vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
5. Uvažované variantné riešenia
POH mesta Želiezovce na roky 2011-2015, je vypracovaný v jednom variantnom riešení.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
 Oznámenie o strategickom dokumente – Termín: Február 2014
 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu – Termín: Marec 2014
 Predloženie správy o hodnotení a zverejnenie správy o hodnotení strategického
dokumentu a návrhu strategického dokumentu – Termín: Marec 2014
 Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, lehota na
pripomienky – Termín: Apríl 2014
 OÚŽP zabezpečí odborný posudok najneskôr do 30 dní – Termín: Apríl – Máj 2014
 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Termín: Máj 2014
 Predloženie strategického dokumentu na schválenie – Termín: Jún 2014

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Súvisiace strategické dokumenty:
 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015, ktorý schválila vláda SR
dňa 22.02.2012,
 Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015, s
účinnosťou od 15. októbra 2013
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Okresný úrad Levice
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Všeobecne záväzná vyhláška

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch v § 6 určuje pre Mesto Želiezovce povinnosť
vypracovať POH. Vstupom je analýza súčasného stavu odpadového hospodárstva mesta a
vyhodnotenie POH mesta Želiezovce do roku 2005.
2. Údaje o výstupoch
Výstupom je strategický dokument, ktorý určuje záväzné ciele pre celú oblasť odpadového
hospodárstva mesta Želiezovce a zároveň aj opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie týchto
cieľov.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Dosahovaním cieľov vytýčených v záväznej časti programu odpadového hospodárstva by
malo dochádzať k zlepšovaniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia. Negatívne
vplyvy na životné prostredie sa neočakávajú.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Dosahovaním cieľov v záväznej časti POH mesta Želiezovce by malo dochádzať
k zlepšovaniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia. Stav životného prostredia má
vplyv aj na zdravie obyvateľstva, preto predpokladáme sprostredkovane pozitívny vplyv
posudzovaného strategického dokumentu na zdravotný stav obyvateľstva.

Dosiahnutie cieľov pre nebezpečné odpady by malo zamedziť kontaminácii zložiek
životného prostredia látkami, ktoré poškodzujú zdravie.
Pozitívne by malo vplývať na ovzdušie aj zavádzanie nových technológií na energetické
zhodnocovanie odpadov.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované vtáčie územia, územia európskeho
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky,
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod. vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie
Realizáciou Záväznej časti POH mesta sa nepredpokladá žiadny vplyv na chránené územia.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
V súčasnosti nie sú známe.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Občania mesta Želiezovce, a okolitých obcí: Tekovské Lužany, Šarovce, Kukučínov,
Sikenica, Šalov, Hronovce, Nýrovce, Farná, Málaš.
2. Zoznam dotknutých subjektov
Dotknutými subjektmi sú všetky orgány verejnej správy, ktorých záväzný posudok, súhlas,
stanovisko alebo vyjadrenie vo väzbe POH mesta Želiezovce vydávané podľa osobitných
predpisov podmieňuje povolenie, alebo ktorých vyjadrenie sa vyžaduje pred jeho prijatím
alebo schválením.
3. Dotknuté susedné štáty
Vzhľadom na zameranie predkladaného strategického dokumentu sa nepredpokladajú
významné vplyvy presahujúce hranice Slovenskej republiky.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)
Predkladané oznámenie neobsahuje žiadne samostatné mapové ani iné grafické
dokumentácie.
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Želiezovce, 19. február 2014

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia
Mgr. Žaneta Rošková
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečiatka

Potvrdzujem správnosť údajov v oznámení

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

