OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-




Žilinský samosprávny kraj
odbor dopravy a RR
Komenského 48
011 48 Žilina


Váš list číslo/zo dňa



Naše číslo
OU-ZA-OSZP2-2021/043929-20/Gr

V Žiline, dňa
06. 12. 2021

Vybavuje
Ing. Grófová

Vec

ROZSAH

HODNOTENIA

strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky
2020 - 2030“ určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“ )
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obstarávateľ Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z., oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky
2020 - 2030“ .
Strategický dokument Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky
2020 – 2030 (ďalej „NUS ŽSK“) predstavuje strednodobý strategický dokument, ktorý definuje
aktivity Žilinského samosprávneho kraja zamerané na znižovanie emisií CO2. Hlavným cieľom je
vybudovať všestranne rozvinutý región, ktorý efektívne využíva všetky zdroje pri zachovaní
prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, kvality života a životného prostredia a aby bola
zabezpečená energetická, environmentálna, sociálna, klimatická bezpečnosť regiónu a snaha
zredukovať emisie CO2 do roku 2030 v čo najväčšom rozsahu. V dokumente sú definované ciele
pre každý sektor osobitne , vrátane návrhu opatrení a odporúčaní, medzi ktoré patria : aplikácia
SMART riešení, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie, zlepšenie energetickej
efektívnosti a schopnosť adaptácie s klimatickými zmenami. Stratégia bude schválená
Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja.
Príslušný orgán doručil oznámenie podľa § 6 ods.2 zákona spolu s oznámením o mieste a čase
konania konzultácií, na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu,
dotknutým obciam a zverejnil ho na príslušnom webovom sídle ministerstva :
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky2020-20
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Zároveň v zmysle § 6 ods. 1 zákona obstarávateľovi oznámil adresu, na ktorú možno predkladať
stanoviská verejnosti a vyzval obstarávateľa na zverejnenie formou informácie na úradnej tabuli.
V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli príslušnému orgánu doručené stanoviská dotknutých orgánov,
obcí, miest, ako aj zainteresovanej verejnosti. Obstarávateľovi boli odovzdané všetky kópie
doručených stanovísk k predmetnému strategickému dokumentu.
Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené písomné stanoviská,
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie po prerokovaní s obstarávateľom,
určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:
1. Varianty pre ďalšie hodnotenie :
Pre ďalšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona sa
určuje rozpracovať a zhodnotiť navrhovaný variant riešenia uvedený v oznámení podrobnejšie a
dôkladné zhodnotenie nulového variantu. Na základe uvedeného a vzhľadom na charakter
strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky
2020 - 2030“ sa nepožaduje variantné riešenie.

2. ROZSAH HODNOTENIA
2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu
podľa § 9 zákona. V správe o hodnotení je potrebné rozpracovať všetky body uvedené
v prílohe č.4 zákona, primerane k navrhovanému strategickému dokumentu.
2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani
žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.
2.1.3 Obstarávateľ doručí Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie
vypracovanú správu o hodnotení SD 1x v listinnej forme a návrh SD v písomnom
vyhotovení 1x . Tiež kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického
dokumentu spolu s návrhom v elektronickej forme na CD – 15 ks.

2.2 Špecifické požiadavky
Zo stanovísk doručených k oznámeniu, z obsahu oznámenia a prerokovania rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu, konaného dňa 01.12.2021 na Okresnom úrade
v Žiline, vyplynula potreba v správe o hodnotení rozpracovať nasledovné okruhy otázok
súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu, je potrebné písomne
vyhodnotiť všetky doručené pripomienky v jednotlivých stanoviskách od orgánov
štátnej správy, miest a obcí, verejnosti Žilinského kraja, ktoré boli doručené
k strategickému dokumentu, vykonať dôslednú analýzu všetkých pripomienok
a opodstatnené pripomienky zohľadniť v správe o hodnotení.
2.2.2 V samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia pre
predmetný strategický dokument.
2.2.3 Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace
s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení.
2.2.4 V návrhu
strategického
dokumentu
uviesť
a stanoviť
najhospodárnejšie
a najefektívnejšie opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, ako je napr. obnova
budov, zateplenie budov, odpadová legislatíva s cieľmi ako znížiť množstvo
komunálneho odpadu uloženého na skládky, triedenie biologicky rozložiteľného odpadu,
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využívanie obnoviteľných zdrojov, využívanie prečistenej vody z ČOV, výmena
zastaralých kotlov za nízkoemisné alternatívy pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia
ovzdušia.
2.2.5 Do celej stratégie doplniť sekvestračné aktivity a opatrenia pre ukladanie uhlíka
v krajine (pôda, vodné prostredie mokradí, biomasa), doplniť Opatrenie č. 7
strategického dokumentu.
2.2.6 Vyhodnotiť vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na zásahy do území
NATURA, do chránených území národnej sústavy a na migráciu živočíchov.
2.2.7 Rešpektovať výstupy a návrhy dokumentov ochrany prírody a krajiny (programy
starostlivosti a programy záchrany o chránené územia a chránené stromy, projekty
ÚSES).

2.

Upozornenie
Podľa § 8 ods. 7 zákona je obstarávateľ povinný zverejniť rozsah hodnotenia
strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení – formou informácie o rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 8 ods.6 zákona príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia aj na webovom
sídle ministerstva životného prostredia SR.
Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu subjekty posudzovania zaslať k rozsahu hodnotenia
navrhovaného strategického dokumentu pripomienky do 10 dní od jeho zverejnenia podľa
§ 8 ods.6 a 7 zákona a to na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. arch. Pavel Kropitz.
vedúci odboru
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