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I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. Identifikačné číslo
42181810

3. Adresa sídla
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Mgr. Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02 5956 2415
E-mail: martin.halus@enviro.gov.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
Údaje kontaktnej osoby:
Mgr. Pavol Široký, analytik Inštitútu environmentálnej politiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02 5956 2214
E-mail: pavol.siroky@enviro.gov.sk

Miesto na konzultácie: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

2. Charakter
Z uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013, bod B.83. vyplýva povinnosť ministra životného prostredia
vypracovať Environmentálnu stratégiu Slovenskej republiky do 31. decembra 2014. Táto povinnosť bola
listom predsedu vlády SR č. 11276/2015/KPV presunutá na termín 30.6.2016 a neskôr listom predsedu
vlády SR č. 6337/2016/KPV na termín 31.12.2017.
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“ ) pripravilo v roku 2015 koncepčné podklady pre
tvorbu Environmentálnej stratégie Slovenskej republiky a k 1. júnu 2016 zriadilo Inštitút environmentálnej
politiky (ďalej len „IEP“), ktorý prevzal zodpovednosť za prípravu novej stratégie. MŽP SR má záujem
pripraviť kvalitnú a modernú environmentálnu stratégiu ako strategický dokument pre oblasť životného
prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému nízkouhlíkovému a inkluzívnemu
hospodárstvu.
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len
„Envirostratégia 2030“) svojim charakterom predstavuje strategický dokument podľa §4 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“) a podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie.

3. Hlavné ciele
Environmentálne výzvy, ktorým Slovenská republika čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické
smerovanie. Potrebu novej, modernej stratégie environmentálnej politiky, ktorá reflektuje aktuálnu situáciu
a urgentné problémy životného prostredia, zdôrazňuje aj fakt, že aktuálna Stratégia environmentálnej
politiky bola schválená ešte v roku 1993 a odvtedy nebola aktualizovaná. Stále platná stratégia z roku 1993
obsahuje mnohé neaktuálne témy, navrhuje opatrenia, ktoré boli medzičasom prijaté a chýbajú jej
systémové riešenia pre viaceré aktuálne a akútne problémy zložiek životného prostredia.
Pripravovaná Envirostratégia 2030 zadefinuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové
problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne
aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.
Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné
obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných
toxických látok. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného
povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa klimatickej zmene budú
jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.

4. Obsah (osnova)
Obsah Envirostratégie 2030 je členený do nasledovných kapitol a opatrení:
Vízia zdravého životného prostredia a udržateľného hospodárstva
Najväčšie výzvy životného prostredia SR
Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov
1 Dostatok čistej vody pre všetkých
1.1 Zabrániť znečisťovaniu vôd
1.2 Zvýšiť podiel čistených odpadových vôd
1.3 Odstrániť nepriaznivé vplyvy vodných tokov
1.4 Nastaviť udržateľné ceny vody

2 Účinná ochrana prírody a krajiny
2.1 Zastaviť stratu biodiverzity
2.2 Zreformovať štátne inštitúcie ochrany prírody
2.3 Zjednodušiť systém a dodržiavať bezzásahovosť v najvyššom stupni ochrany
2.4 Ohodnotiť a udržateľne využívať ekosystémové služby
2.5 Vytvoriť a uplatňovať integrovaný koncept ochrany krajiny
3 Udržateľné hospodárenie s pôdou
3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
3.2 Chrániť a obnovovať krajinné prvky na poľnohospodárskej pôde
3.3 Vytvoriť podmienky na doriešenie statusu bielych plôch
4 Rovnováha všetkých funkcií lesa
4.1 Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva
4.2 Dodržiavať zákaz ťažby dreva v najvyššom stupni ochrany a v blízkosti riek
4.3 Zabezpečiť efektívnu kontrolu ťažby dreva
5 Racionálne využívanie horninového prostredia
5.1 Posilniť transparentný geologický prieskum
5.2 Efektívne monitorovať a minimalizovať geologické hazardy a riziká
5.3 Minimalizovať dopad ťažby nerastných surovín na životné prostredie
5.4 Sanovať najrizikovejšie opustené a uzavreté úložiská ťažobného odpadu
Zmena klímy a ochrana ovzdušia
6 Predchádzanie a zmierňovanie zmeny klímy
6.1 Pokračovať v obchodovaní s emisnými kvótami
6.2 Zavádzať udržateľné riešenia v doprave
6.3 Budovať zelenú infraštruktúru
6.4 Vypracovať a realizovať adaptačné stratégie na úrovni samospráv
6.5 Predchádzať a zmierňovať dopady zmeny klímy pomocou ochrany ekosystémov a ich
služieb
7 Ochrana pred následkami povodní
7.1 Zvýšiť využitie zelených opatrení
7.2 Dobudovať potrebnú infraštruktúru
7.3 Predchádzať škodám riešením príčin povodní
7.4 Nepovoľovať výstavbu v oblastiach ohrozených povodňami
8 Riešenie sucha a nedostatku vody
8.1 Zásahy v krajine plánovať s ohľadom na ochranu pred nedostatkom vody
8.2 Zlepšiť opätovné využívanie vody
8.3 Zadržať vodu v krajine
9 Čisté ovzdušie
9.1 Zvážiť zavedenie systému obchodovania s emisnými kvótami pre ovzdušie
znečisťujúce látky
9.2 Uplatňovať najlepšie dostupné techniky aj pre menšie zariadenia
9.3 Podporovať efektívnejšie spaľovacie zariadenia
9.4 Postupne utlmiť výrobu elektriny z uhlia
9.5 Zvýšiť podiel nízkoemisnej dopravy
Zelené hospodárstvo
10 Smerom k obehovému hospodárstvu
10.1 Podporovať obehovú ekonomiku
10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie

10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
10.4 Zvýšiť prevenciu zakladania čiernych skládok a vymáhanie princípu „znečisťovateľ
platí“
10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu
11 Ekonomická a zároveň ekologická energia
11.1 Zvyšovať energetickú efektívnosť
11.2 Rozvíjať obnoviteľné zdroje energie šetrné k prírode
11.3 Odstrániť environmentálne škodlivé dotácie a regulácie
11.4 Zlepšiť informovanosť verejnosti o energetických projektoch a energetike
12 Ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie
12.1 Zvážiť environmentálnu daňovú reformu
12.2 Zlepšiť kontrolu a prehodnotiť pokuty za znečisťovanie
13 Environmentálne vzdelávanie v každom veku
13.1 Zaviesť environmentálnu výchovu do formálneho vzdelávania
13.2 Viesť k zodpovednej výrobe, spotrebe a ochrane prírody neformálnym vzdelávaním
13.3 Zlepšiť environmentálne povedomie aj cez mäkké formy turizmu
14 Lepšie údaje pre lepšie rozhodovanie
14.1 Zlepšiť rozsah a kvalitu zberu údajov
14.2 Využívať údaje a analýzy pri tvorbe opatrení
Inštitucionálny rámec
Zoznam použitých indikátorov
Zoznam skratiek a vysvetlenie pojmov
Bibliografia

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu
Envirostratégia 2030, predložená do procesu posudzovania ako strategický dokument s celoštátnym
dosahom, je spracovaná v jednom variante riešenia.
V rámci jednotlivých navrhovaných opatrení sa uvedie potreba zhodnotenia efektivity a vplyvu na rôzne
sektory. Na základe výsledkov sa predpokladá detailné spracovanie návrhových opatrení v čiastkových
sektorových stratégiách, prijímaných nových zákonoch alebo novelizácii zákonov a vyhlášok. Uvedeným sa
pripúšťajú alternatívne riešenia pre jednotlivé opatrenia bez definovania podrobností.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Vecný a časový harmonogram prípravy:

november 2017 - marec 2018
posúdenie vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie podľa zákona

Vecný a časový harmonogram schvaľovania:

marec 2018
predloženie upraveného materiálu, podľa záverov
strategického posúdenia vplyvov aktualizovanej
stratégie, opätovne na Poradu vedenia Ministerstva
životného prostredia SR
apríl 2018

predloženie
strategického
dokumentu
medzirezortného pripomienkového konania

do

júl 2018
predloženie strategického dokumentu na rokovanie
vlády SR

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Pri zostavovaní Envirostratégie 2030 sa vychádza z medzinárodnej ale aj národnej legislatívy a
platných strategických dokumentov. Aktuálne medzinárodné a národné politiky a strategické dokumenty sú
uvedené Prílohe č.1 Oznámenia o strategickom dokumente. Ciele a navrhované opatrenia budú v súlade
s platnou legislatívou, smernicami aj stratégiami a nezasahuje do stratégií iných rezortov. Reguluje
negatívne vplyvy na zložky životného prostredia, ktorými sa majú rezorty, súkromný aj verejný sektor riadiť.
Envirostratégia 2030 a jej navrhované opatrenia budú v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj
Organizácie Spojených národov (OSN). Agenda 2030 predstavuje komplexný súbor globálnych priorít pre
dosiahnutie udržateľného rozvoja, ktoré v septembri 2015 schválilo medzinárodné spoločenstvo na pôde
OSN.
Podľa jednotlivých úrovní je vo vzťahu s nasledovnými súvisiacimi strategickými dokumentmi:




medzinárodná a európska úroveň
o Ciele udržateľného rozvoja - Agenda 2030,
o Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo,
o Trvaloudržateľná spotreba a výroba a integrovaná výrobková politika,
o Stratégia Európa 2020 „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“,
o Akčný plán EÚ pre ekoinovácie EcoAP,
o 7. environmentálny akčný program EÚ,
o A guidebook to the green economy,
o Dunajská stratégia,
o Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o
všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v
rámci možností našej planéty“.
národná úroveň
o Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993),
o Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001),
o Stratégia uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, 2007,
o Operačný program kvalita životného prostredia.

Východiskovú základňu pre prípravu stratégie a koncepčný rámec vytvárajú národné sektorové stratégie,
akčné plány, programy a iniciatívy. Všetky platné a pripravované stratégie, zákony a programy na národnej
a medzinárodnej úrovni sú uvedené v prílohe č. 1 Oznámenia o strategickom dokumente.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Kompetentným orgánom na prijatie strategického dokumentu je vláda Slovenskej republiky

9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Strategický dokument bude schválený vo forme Uznesenia vlády Slovenskej republiky.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického
dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Pri vypracovaní Envirostratégie 2030 sa vychádza z platných národných aj medzinárodných strategických
dokumentov, smerníc a zákonov. Používajú sa aj viaceré analýzy IEP ako napríklad Tri výzvy životného
prostredia SR alebo Revízia výdavkov na životné prostredie. Ako podkladové materiály slúžia tiež
relevantné odborné materiály pre jednotlivé oblasti životného prostredia.
Pri vypracovaní modernej stratégie, a najmä pri stanovení ambicióznych a zároveň dosiahnuteľných a
merateľných cieľov, sa postupuje podľa zásad strategického plánovania, ktoré boli pripravené na schválenie
vládou SR v apríli 2017. Reflektujú sa tu postupy vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a postavenie
Envirostratégie 2030 v strategických materiáloch štátu.
IEP koordinoval prípravu stratégie prierezového charakteru v spolupráci so 160 členmi zo 7 pracovných
skupín. Pri vypracovaní Envirostratégie 2030 sa vychádza z 85 podkladových dokumentov zaslaných členmi
pracovných skupín, ktoré obsahujú stovky návrhových opatrení.
IEP spracoval takmer 800 podnetov verejnosti v rámci verejnej konzultácie.
Na základe úlohy B.43 Uznesenia vlády SR č. 104/2017 k Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
bola Envirostratégia 2030 identifikovaná ako verejná politika, ktorá bude tvorená participatívne v spolupráci
so zástupcami občianskej spoločnosti.
Podnetom pre prípravu Envirostratégie 2030 bola úloha vyplývajúca z uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája
2013, bod B.83. vypracovať Environmentálnu stratégiu Slovenskej republiky do 31. decembra 2014. Táto
povinnosť bola listom predsedu vlády SR č. 11276/2015/KPV presunutá na termín 30.6.2016 a neskôr listom
predsedu vlády SR č. 6337/2016/KPV na termín 31.12.2017.
V existujúcich sektorových stratégiách a programoch nie sú vždy dostatočne zohľadnené vzájomné
medzisektorové aspekty a vplyvy. Tie sú však z hľadiska konečného výsledku a nákladov dôležité. Preto sa
v Envirostratégii 2030 zadefinuje okrem cieľov a návrhových opatrení aj potrebný integrovaný prístup,
spolupráca medzi rezortami a ich odbornými organizáciami, mimovládnymi organizáciami a odbornými
inštitúciami a účinná koordinácia na všetkých úrovniach procesov. Podrobne Envirostratégia 2030 určí aj
potreby vzdelávania, environmentálnej výchovy, monitorovania a zberu dát.

2. Údaje o výstupoch
Výstupmi posúdenia strategického dokumentu Envirostratégia 2030 bude najmä vládou Slovenskej
republiky schválený samotný strategický dokument.
Implementáciou rámcových systémových opatrení sa dosiahne výsledný stav, ktorým je dodržanie cieľov,
ku ktorým sa Slovensko zaviazalo v národných politikách, stratégiách, smerniciach EU a medzinárodných
dohodách a dohovoroch, zlepšenie zložiek životného prostredia a zmiernenie negatívnych následkov
zhoršeného životného prostredia a jeho zložiek.

Envirostratégia 2030 rieši interdisciplinárnu problematiku a preto pri jej plnení bude potrebná aktívna účasť
všetkých relevantných rezortov, regiónov, samospráv, odborných, vedeckých, univerzitných a
mimovládnych inštitúcií pôsobiacich v rámci jednotlivých sektorov a oblastí. Aplikácia, uplatňovanie
výstupov a adaptačných opatrení bude potrebná na všetkých úrovniach riadenia (národnej, regionálnej ako
aj lokálnej).
Pripravovaná Envirostratégia 2030 zadefinuje víziu až do roku 2030, identifikuje základné systémové
problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne
aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.
Uplatňovanie cieľov a opatrení Envirostratégie 2030 bude rešpektované v stratégiách a legislatívnych
návrhoch všetkých rezortov. Opätovne sa legislatívne upravia kompetencie vo vzťahu k správe chránených
území. Vyriešia sa kompetencie v prierezových oblastiach ako sú lesy alebo environmentálna výchova.
Aktívna spolupráca medzi rezortami, odbornými inštitúciami, podnikateľským sektorom, zamestnávateľmi,
regiónmi a mimovládnymi organizáciami zabezpečí efektívnu komunikáciu a riešenie problémov životného
prostredia. Všetky tieto sektory budú rovnocennými partnermi pri uplatňovaní cieľov a opatrení
Envirostratégie 2030 a čiastkových sektorových stratégií.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Potenciálne vplyvy Envirostratégie 2030 sa dotýkajú všetkých zložiek životného prostredia. Pozitívne vplyvy
sa očakávajú v oblastiach ako poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, horninové
prostredie a iné. Mnohé opatrenia sú organizačného a administratívneho charakteru a smerujú k ochrane,
zachovaniu alebo zlepšeniu stavu zložiek životného prostredia, preto je možné ich vyhodnotiť pozitívne.
Niektoré z navrhovaných opatrení sa aplikujú už v súčasnosti avšak je potrebné ich upresniť, nakoľko sa
nevykonávajú komplexne ani systémovo.
Envirostratégia 2030 podporuje využívanie ekosystémového prístupu pri navrhovaných opatreniach všade
tam, kde to podmienky umožňujú.
Návrhové opatrenia smerujú k dodržaniu medzinárodných záväzkov Slovenska, na národnej úrovni
k plneniu koncepčných dokumentov a legislatívnych predpisov, zlepšeniu najviac problémových oblastí, kde
sa štátu nedarí ich dodržiavať, alebo kde sú negatívne vplyvy najväčšie. Prostredníctvom návrhu opatrení,
predovšetkým všeobecného charakteru, a zároveň prostredníctvom ich implementácie sa dosiahnu priame
aj nepriame pozitívne vplyvy a dopady na životné prostredie. Ich rozsah je pritom závislý od riešenej oblasti,
charakteru a spôsobu ich implementácie.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Schválením a implementáciou navrhovaných opatrení v jednotlivých oblastiach sa očakáva nielen zlepšenie
kvality zložiek životného prostredia ale v konečnom dôsledku sa tiež prispeje k zlepšeniu kvality a pohody
života obyvateľstva.
Riešenie environmentálnych výziev, bude vo viacerých prípadoch, vyžadovať uskutočnenie, okrem iného,
aj investičných a stavebných aktivít, smerujúcich k dobudovaniu infraštruktúry podieľajúcej sa a
prispievajúcej k dosahovaniu stanovených cieľov. Tieto aktivity sa môžu spájať s negatívnymi vplyvmi na
obyvateľstvo, prevažne však len lokálneho a krátkodobého charakteru. Jedná sa o aktivity, ktoré podliehajú
procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie podľa zákona. V tomto procese
tak bude možnosť definovať mieru, rozsah a dosah vplyvov ako aj navrhnúť opatrenia na elimináciu
a zmiernenie dopadov na obyvateľstvo. Spolu s ukončením budovania infraštruktúry, negatívne vplyvy

prestanú pôsobiť a začnú sa prejavovať skôr pozitíva, s ktorými sa implementácia Envirostratégie 2030
spája. Dosiahnutie nastavených cieľov bude mať z dlhodobého hľadiska nepriame pozitívne dopady na
obyvateľstvo alebo dopady nebudú mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a kvalitu jeho života.

5. Vplyvy na chránené územia
Opatrenia a nástroje uvedené v Envirostratégii 2030 zmiernia a zlepšia celkovú kvalitu jednotlivých zložiek
životného prostredia a prispejú k zavedeniu environmentálne prijateľných riešení a postupov. Ciele stratégie
a navrhované opatrenia sú priestorovo ohraničené a lokalizované iba pre niektoré návrhové opatrenia.
Jedná sa skôr o všeobecné opatrenia a nástroje, pravdepodobne s plošnými dosahmi.
Z charakteru návrhových opatrení v chránených územiach možno očakávať nepriame a priame pozitívne
vplyvy.
Predpokladá sa, že najmä z dlhodobého hľadiska, do roku 2030, budú mať navrhované opatrenia pozitívne
dopady na chránené územia.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
V súvislosti s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu sa neočakávajú
žiadne riziká.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
V rámci vypracovania oznámenia a identifikácie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane zdravia, neboli identifikované negatívne vplyvy, ktoré by presahovali štátne
hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu a jeho dosah, je dotknutou verejnosťou taká verejnosť,
ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má
záujem na takomto konaní. Dotknutou verejnosťou sú tak všetci občania SR a subjekty, združenia a
iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do
procesu a participovať na príprave Envirostratégie 2030.

2. Zoznam dotknutých subjektov
Zoznam dotknutých ústredných orgánov štátnej správy:







Vláda Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,










Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zoznam dotknutých orgánov:











Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest Slovenska

3. Dotknuté susedné štáty
Prípravou a schválením strategického dokumentu Envirostratégia 2030 nebudú negatívnymi vplyvmi
dotknuté susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
Mapová dokumentácia ani iná grafická dokumentácia nie je súčasťou strategického dokumentu.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
Väčšina materiálov, z ktorých sa vychádzalo sú zverejnené v prílohe č 1, ktorá je zverejnená s týmto
Oznámením o strategickom dokumente.
Vychádzali sme takisto z podnetov a podkladov členov 7 pracovných skupín, ktoré sú zverejnené na stránke
MŽP SR / IEP:
http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/
a z podnetov verejnosti v rámci online dotazníka:
http://www.minzp.sk/files/iep/170430-verejna-konzultacia-k-sep-2030_podnety_a_odporucania.xlsx

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
V Bratislava a Banskej Bystrici, november 2017.

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia
Mgr. Pavol Široký – Inštitút environmentálnej politiky

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka

........................................................................
Mgr. Martin Haluš
riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky

