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Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa
vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých
materiálov
1. List Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie - upustenie od
variantného riešenia.
2. Schéma umiestnenia budov a spevnených plôch.

1.1. Zoznam hlavných použitých materiálov
1.1.1 Literatúra
-

Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, Bratislava, 2002
Vývoj obyvateľstva v SR a krajoch v r. 2012, ŠÚ SR Bratislava
Hydrologická ročenka, SHMÚ 2009
Mazúr, E., Lukniš, M., 1980. Regionálne geomorfologické členenie
Atlas krajiny SR. MŽP SR, 2002
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015
Správa o vodnom hospodárstve SR v roku 2003, Bratislava, jún 2004.
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2004, Slovenská
agentúra životného prostredia
- Atlas inžinierskogeologických máp SSR, SGÚ-GÚĎŠ, katedra IG PFUK Bratislava,
1989
- Geobotanická mapa ČSSR, SSR, kolektív, VEDA SAV, 1986
- Štátna vodohospodárska bilancia SR, SHMÚ Bratislava 1967-1969
- Vlastivedný slovník obcí Slovenska, VEDA Bratislava 1978
- Všeobecná príručka k zákonu NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie. Účelová publikácia Ministerstva životného prostredia SR,
Bratislava. KOLEKTÍV, 1994
- Klimatické pomery na Slovensku. Zborník prác SHMÚ v Bratislave,
zv. 33/1. Alfa Bratislava. KOLEKTÍV AUTOROV, 1991:
- Komentár ku krokom posudzovania vplyvov činností. ŠEVT Bratislava, KOZOVÁ, M.
– DRDOŠ, J. – PAVLIČKOVÁ. K. – ÚRADNÍČEK, Š. – HÚSKOVÁ, V. A KOL., 1996
- VYMEDZENIE ÚTVAROV PODZEMNÝCH VÔD NA SLOVENSKU V ZMYSLE RÁMCOVEJ
SMERNICE O VODÁCH 2000/60/EC. ČASOPIS PODZEMNÁ VODA Č. 1/2005, ROČNÍK
XI. KULLMAN, E. - MALÍK, P. - PATSCHOVÁ, A. – BODIŠ, D., 2005
- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, základne údaje – Obyvateľstvo 2001
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR,
- Hydrogeologická rajonizácia Slovenska, SHMÚ Bratislava ŠUBA, J. A KOL., 1984:
- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. EIA (Environmental Impact
Assessment). I. diel. Zákon s komentárom. ŠEVT Bratislava, 196 strán. ÚRADNÍČEK,
Š. – GAŠPARÍKOVÁ, B. - KOZOVÁ, M., 1996:
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1.1.2 Legislatíva
- Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov
- Zákon č. 364/2004 Z. . o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov
- Zákon č. 314/2001 Z. z. a vyhl. č. 94/2004 Z. z., ktorá ustanovuje základné
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
- Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
- Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom
prostredí.
- Vyhláška č. 24/2003 v platnom znení, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v platnom znení
- Vyhláška č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č.373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
- Vyhláška č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
- Vyhláška č. 705/2002 Z. z o kvalite ovzdušia
- Vyhláška č. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa
- STN 75 7221 Kvalita vody, klasifikácia kvality povrchových vôd

1.1.3 Internetové zdroje
www.sazp.sk
www.culture.gov.sk
www.pamiatky.sk
www.portal.gov.sk
www.air.sk
www.shmu.sk
www.sopsr.sk
www.enviroportal.sk
www.google.com
www.zbierka.sk
www.harber.webz.sk
www.obce.sk
www.e-obce.sk
www.upsvar.sk
www.enviro.gov.sk
www.geoportal.sk
www.sovs.sk
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www.shmú.sk
www.mapserver.geology.sk

2

Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej
činnosti pred vypracovaním zámeru
V rámci spracovania zámeru bol návrh zámeru „Regionálny zberný dvor Belá nad
Cirochou“ iba konzultovaný so štatutármi obcí združenia mikroregiónu Cirocha, ktorý
k realizácii uvedeného zámeru nemali pripomienky.

3

Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe
prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej
predpokladaných vplyvov na ŽP
V súvislosti s posudzovaním danej činnosti „Regionálny zberný dvor Belá nad
Cirochou“ spracovateľ zámeru vykonal obhliadku a fotodokumentáciu záujmového
územia.
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