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ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre
územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“ (ďalej len „Plán VVaVK SR“) určený
podľa § 8 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 o posudzovaní
vplyvov“).
Obstarávateľ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (ďalej
len „MŽP SR, SV“) ako rezortný orgán, zabezpečil vypracovanie oznámenia o strategickom
dokumente (ďalej len „oznámenie“) podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 zákona o posudzovaní
vplyvov. Oznámenie bolo podľa § 5 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutím
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a
odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie odstúpené
Okresnému úradu v Banskej Bystrici, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„Okresný úrad v sídle kraja“), ktorý ho zverejnil na jeho webovom sídle a na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvojaverejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n podľa § 6 ods. 2.
Plán VVaVK SR je strategickým dokumentom, ktorý patrí k národným koncepčným
dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu na budovanie existujúcej infraštruktúry
verejných vodovodov a verejných kanalizácií na roky 2021 – 2027 a vzťahuje sa na celé územie
Slovenskej republiky. Nakoľko kompetentným orgánom na schválenie oznámenia
o strategickom dokumente nie je vláda Slovenskej republiky , nejedná sa o strategický dokument
s celoštátnym dosahom .
Plán VVaVK SR ako strategický dokument podľa § 4.odst.1 zákona o posudzovaní
vplyvov podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov
Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán určuje podľa § 8 zákona o posudzovaní
vplyvov nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu POH SR sa určuje
okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický
dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu
uvedeného v oznámení.

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. MŽP SR, SV zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s
celoštátnym dosahom najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 2 zákona o
posudzovaní vplyvov a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického
dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Vzhľadom na
povahu a rozsah strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je potrebné, aby
správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4
zákona o posudzovaní vplyvov;
2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom sa nestanovuje
časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah
hodnotenia;
2.1.3. MŽP SR, SV predloží na Okresný úrad v sídle kraja 2 ks kompletných vyhotovení
správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu
Plán VVaVK SR v listinnej forme a 1 správu o hodnotení strategického dokumentu spolu
s návrhom strategického dokumentu Plán VVaVK SR na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Na základe informácií uvedených v oznámení a po vyhodnotení stanovísk doručených k
tomuto oznámeniu vyplynula potreba v správe o hodnotení strategického dokumentu
podrobnejšie rozpracovať najmä nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným
strategickým dokumentom Plán VVaVK SR:
2.2.1. Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť všetky
stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané k určenému rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu.
2.2.2. Písomne vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré
budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a v samostatnej
kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu.
3. UPOZORNENIE
MŽP SR, SV ako obstarávateľ zabezpečí zverejnenie rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na svojom webovom sídle.
Verejnosť a dotknuté subjekty môžu zaslať svoje pripomienky k určenému rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní
od jeho zverejnenia.
Ing. Jozef Ratica
riaditeľ odboru
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