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I. Základné ú d a j e o obstarávateľovi 

1. Názov. 
Prílohy/It Ky 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostreBie 

2. Ident i f ikačné číslo. 

37 847 660 

3. Adresa sídla. 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné ú d a j e oprávneného 
zástupcu obstarávateľa. 

Ing. Vladimír Krátky - prednosta 
Okresný úrad Trnava 
Kollárova 8, 917 01 Trnava 
Tel: 033/5564 222 
prednosta@tt.vs.sk 

Ing. Martin Pullmann 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Kollárova 8, 917 01 Trnava 
Tel: 033/5564 261 
martin.pullmann@tt.ouzp.sk 

II. Zák ladné ú d a j e o strategickom dokumente 

1. Názov. 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 

2. Charakter. 

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 j e dokument 
strategického významu v oblasti odpadového hospodárstva s vplyvom na životné prostredie. 
V záväznej časti POH sú stanovené ciele pre odpadové hospodárstvo Trnavského kraja do 
roku 2015, sú definované opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a zodpovednosť za ich 
realizáciu. 
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POH Trnavského kraja nadväzuje na POH SR na roky 2011 - 2015, ktorý bol 
vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja. Jeho obsah zodpovedá 
požiadavkám stanoveným v právnych predpisoch SR a EU, predovšetkým v zákone č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. 

POH SR vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2006-2010, 
z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR. Keďže POH SR na roky 
2006-2010 nebol rozpracovaný na nižšie úrovne, v uplynulom období tak neexistoval právny 
rámec pre plánovanie odpadového hospodárstva, čo malo za následok stagnáciu 
predovšetkým v oblasti zvyšovania zhodnocovania odpadov. 

POH SR je záväzným dokumentom pre rozhodovacie činnosti orgánov štátnej správy 
v odpadovom hospodárstve. Obvodné úrady životného prostredia v sídle sú povinné 
vypracovať programy odpadového hospodárstva krajov na základe cieľov a opatrení 
stanovených v POH SR. Program kraja sa vypracúva pre územie, ktoré j e v pôsobnosti 
príslušného Obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja. 

Trnavská kraj sa člení na sedem okresov, a to: Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda, 
Galanta, Piešťany, Senica a Skalica. Okresy nie sú spravovaným územím identické s územím 
patriacim do pôsobnosti obvodných úradov životného prostredia, ktorých j e v Trnavskom 
kraji celkovo 4. Počet obyvateľov územia, ktoré je v pôsobnosti Obvodného úradu životného 
prostredia v mieste kraja j e 447 566 osôb. 

3. Hlavné ciele 

Ciele a opatrenia v záväznej časti POH kraja sú v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva podľa článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES o odpade 
a v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch: 

• predchádzanie vzniku odpadu, 
• príprava na opätovné použitie, 
• recyklácia, 
• iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov, 
• zneškodňovanie odpadov. 

4. Stručný opis obsahu strategického d o k u m e n t u 

POH Trnavského kraja j e rozčlenený na 6 hlavných kapitol a 4 príloh : 

I. Základné údaje 
II. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva 
III. Záväzná časť POH Trnavského kraja 
IV. Smerná časť POH Trnavského kraja 
V. Rozpočet odpadového hospodárstva 
VI. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k POH Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 

Prílohy k POH T r n a v s k é h o k r a j a 
Príloha 1 - Nakladanie s odpadmi v okresoch Trnavského kraja 
Príloha 2 - Zoznam zariadení na zhodnocovanie odpadov 
Príloha 3 - Zoznam skládok odpadov 
Príloha 4 - Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie odpadov 
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Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 (ďalej POH 
Trnavského kraja) j e dokumentom strategického významu v oblasti odpadového hospodárstva 
s vplyvom na životne prostredie. Do záväznej časti programu sú premietnuté princípy riadenia 
odpadového hospodárstva a cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi odpadov 
(prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami, ako aj 
opatrenia na ich dosiahnutie. POH Trnavského kraja j e v súlade s nadradeným strategickým 
dokumentom celoštátnej úrovne Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej POH SR), ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 69 z 
22.2.2012. 

Účel a ciele odpadového hospodárstva SR sú stanovené zákonom o odpadoch. Účelom 
odpadového hospodárstva j e 

© predchádzanie vzniku odpadov, 
Q zhodnocovanie odpadov recykláciou alebo opätovným použitím (materiálové 

zhodnocovanie), 
o využívanie odpadov ako zdroj energie (energetické zhodnocovanie), 
o zneškodňovanie odpadov. 

V odpadovom hospodárstve j e potrebné uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri 
vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov okrem všeobecného 
princípu „znečisťovateľ platí". Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva j e 
potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších 
environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového hospodárstva v SR j e 
odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na 
skládky. 

5. Vzťah k iným strategickým d o k u m e n t o m 

POH Trnavského kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2011 - 2015. 
Je vypracovaný v súlade so strategickým dokumentom POH SR na roky 2011 - 2015, ktorý 
schválila Vláda SR dňa 22.02.2012. 

Iné strategické a koncepčné dokumenty prijaté v SR súvisiace s problematikou 
odpadového hospodárstva: 
- Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, 
- Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013, 
- Operačný program - Životné prostredie 2007 - 2013, 
- Investičná stratégia odpadového hospodárstva v SR, 
- Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach 

(POPs), 
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. 

Iné strategické a koncepčné dokumenty prijaté na regionálnej úrovni Trnavského kraja 
súvisiace s problematikou odpadového hospodárstva: 
- Územný plán VÚC Trnavského kraja v platnom znení, 
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 

roky 2009 - 2015, 
- Rozvojový plán 2007 - 2013 NUTS 2 Západné Slovensko. 
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III. Opis pr iebehu p r í p r a v y a posudzovania 

Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu zabezpečoval Obvodný úrad životného 
prostredia Trnava, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia 
a odvolacích konaní kraja. Strategický dokument „Program odpadového hospodárstva 
Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015" podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vecný a časový h a r m o n o g r a m p r í p r a v y a schvaľovania 

1. Obstarávateľ, Krajský úrad životného prostredia Trnava zabezpečil vypracovanie 
Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva 
Trnavského kraja na roky 2011 - 2015" a predložil ho dňa 15,05,2012 na posúdenie 
Krajskému úradu životného prostredia Trnava, ako príslušnému orgánu na posudzovanie 
strategického dokumentu. 

2. K r a j s k ý úrad ž ivotného prostredia Trnava, Odbor ochrany prírody a krajiny, 
odpadového hospodárstva a EIA Oznámenie o strategickom dokumente „Program 
odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 -2015 zverejnil na internetovej 
stránke: http://eia.enviroportal.sk/detail/proKram-odpadoveho-hospodarstva-trnavskeho-kraia-
na-roky-2011-2015 16.5.2012. Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu rozoslal 
príslušný orgán na zaujatie stanoviska dotknutým rezortom, dotknutým orgánom a dotknutým 
obciam v zákonom stanovenom termíne dňa 16.5.2012. Príslušný orgán zaslal oznámenie 
o zverejnení aj obstarávateľovi spolu s adresou, kde oznámenie o strategickom dokumente 
nájde. Verejnosť sa k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu v stanovenej lehote 
vyjadrila nasledovne: 

1. K oznámeniu o strategickom dokumente nemali pripomienky : 

Obec Bohdanovce nad Trnavou 
- Obec Štvrtok na ostrove 

Obvodný úrad Trnava, odbor civilnej ochrany a civilného riadenia 
Obec Kráľov Brod 
Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie 
Obec Špačince 

- Krajský pozemkový úrad v Trnave 
- Obec Pata 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
Obec Smolenice 
Obvodný úrad verejného zdravotníctva Trnava 
Mesto Sereď 
Obec Mierovo 

- Mesto Leopoldov 
Obec Váhovce 
Obec Zavar 
Mesto Hlohovec 
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor kvality životného prostredia 
Mesto Trnava 
Obec Boleráz 
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Obec Šterusy 
Obec Cerveník 
Obec Okoč 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Obec Cífer 
Obec Jalšové 
Obec Gabčíkovo 

- Mesto Šamorín 
Obec Pečeňady 
Obec Chtelnica 

- Obec Tekold'any 
Obec Ratkovce 

- Obec Jahodná 
- Obec Šoporňa 
- Mesto Veľký Meder 
- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
- Mesto Galanta 

2. K oznámeniu o strategickom dokumente mali pripomienky : 

Obec Kľačany (list č. 174/2012 zo dňa 17.05.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - V ďalšom konaní strategického 
dokumentu j e treba osobitne prihliadať na potrebu využitia biologicky rozložiteľného odpadu 
pri prevádzkovaní bioplynových staníc. 

K r a j s k ý pamiatkový ú r a d T r n a v a (list č. TT-12/758-2/3532/Grz zo dňa 18.06.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - Do príslušných správnych aktov 
týkajúcich sa predmetnej veci žiadame zapracovať podmienku z hľadiska ochrany 
archeologických nálezov a nálezísk. 

K r a j s k ý lesný úrad v T r n a v e (list č. A2012/00028 zo dňa 29.05.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - pri vypracovaní strategického 
dokumentu „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015" j e 
potrebné, aby boli dodržané zásady ochrany lesných pozemkov a aby nebolo ovplyvnené 
bežné hospodárenie v lesoch, ako aj znížená, odolnosť lesov a ich ekologickej stability. 

O b v o d n ý úrad ž ivotného prostredia T r n a v a pracovisko Hlohovec (list č. 
B/2012/0366/ŠSOH/ŽÍ zo dňa 28.05.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - pri vypracovaní programu odpadového 
hospodárstva konkretizovať a kvantifíkovať jednotlivé opatrenia na znižovanie množstva 
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ako aj ciele programu odpadového 
hospodárstva s prihliadnutím na jednotlivé špecifiká okresov v územnom obvode Trnavského 
kraja. 

K r a j s k é r iaditeľstvo Hasičského a záchranného z b o r u v T r n a v e (list č. KRHZ-TT-OPP-
430-001/2012 zo dňa 29.05.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente -
1. Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov 

požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 
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2. Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov 
v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

K r a j s k ý stavebný úrad v T r n a v e (list č. KSÚ-C)ÚP-00540/2012/Tr. zo dňa 04.06.2012) 
Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente - požaduje zamerať sa na konkrétne 
definovanie : 

stratégie biologického zhodnocovania odpadu v regióne - budovanie bioplynových 
staníc 
potreby resp. nepotrebnosti budovania a rozširovania spaľovni nebezpečných a 
nemocničných odpadov v Trnavskom kraji. 

3. K r a j s k ý úrad životného prostredia Trnava, Odbor ochrany prírody a krajiny, 
odpadového hospodárstva a EIA určil podľa § 8 zákona návrh rozsahu hodnotenia 
strategického dokumentu č. AF2/2012/349/Pu zo dňa 12.06.2012 a zároveň poslal oznámenie 
o vypracovávaní návrhu rozsahu hodnotenia a vyzval MŽP SR na vyjadrenie pripomienok, 
keďže tento rozsah hodnotenia j e potrebné vypracovávať po dohode so štátnym orgánom 
ochrany prírody a krajiny. 

4. K r a j s k ý úrad životného prostredia Trnava, Odbor ochrany prírody a krajiny, 
odpadového hospodárstva a EIA rozoslal dňa 04.06.2012 všetkým dotknutým orgánom 
pozvánky na verejné prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 12.06.2012 o 09,30 hod. v zasadačke budovy Krajského úradu životného 
prostredia Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

5. K r a j s k ý úrad ž ivotného prostredia Trnava, Odbor ochrany prírody a krajiny, 
odpadového hospodárstva a EIA následne na to poslal rozsah hodnotenia strategického 
dokumentu spolu so zápisom z prerokovania rozsahu hodnotenia a prezenčnou listinou 
obstarávateľovi, ktorým j e Krajský úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany prírody, 
vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, a tiež aj všetkým 
dotknutým orgánom. 

6. Správu o hodnotení strategického d o k u m e n t u „Program odpadového hospodárstva 
Trnavského kraja na roky 2011-2015" vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia, 
Banská Bystrica, Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov Prešov. 

7. Obstarávateľ strategického d o k u m e n t u doručil dňa 14.05.2013 príslušnému orgánu 
Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu 
„Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 -2015". 

8. O b v o d n ý úrad ž ivotného prostredia Trnava, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek 
životného prostredia a odvolacích konaní kraja rozoslal dňa 20.05.2013 Správu ohodnotení 
spolu s Návrhom strategického dokumentu na elektronickom nosiči dotknutým rezortom, 
dotknutým orgánom a dotknutým obciam spolu s listom a požiadavkou na predloženie 
stanovísk do 21 dní od je j doručenia, resp. zverejnenia pre verejnosť. 

9. Dňa 05.06.2013 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti č. 111 v budove Obvodného úradu 
Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava sa uskutočnilo verejné prerokovanie Správy o hodnotení 
strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu „Program odpadového 
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hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015" podľa § 11 ods. 3 zákona, z ktorého bol 
vyhotovený záznam. 

10. O b v o d n ý úrad životného prostredia Trnava, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek 
životného prostredia a odvolacích konaní kraja následne určil podľa zákona za spracovateľa 
odborného posudku strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva 
Trnavského kraja na roky 2011 - 2015" listom č. 2013/1990/Pu zo dňa 21.08.2013, 
doručeným dňa 22.08.2013: Ing. Petra Galloviča, zapísaný v zozname odborne spôsobilých 
osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie na Ministerstve životného 
prostredia SR pod číslom 291/2000-0pv. 

4. Orgán kompetentný na jeho pr i jat ie 

Okresný úrad Trnava. 

5. Druh pri jat ia, rozhodnut ia 

Všeobecne záväzná vyhláška 

6. V y p r a c o v a n i e správy o hodnotení strategického d o k u m e n t u 

Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva 
Trnavského kraja na roky 2011-2015" vypracovala podľa prílohy č. 4 zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 
Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov, Sabinovská 3, 080 01 Prešov. 

7. Posúdenie správy o hodnotení strategického d o k u m e n t u 

Podľa § 13 ods. 4 zákona Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor ochrany 
prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja určil listom 
2013/1990 Pu zo dňa 21.8.2013 za spracovateľa odborného posudku Ing. Petra Galloviča, 
zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na 
životné prostredie na Ministerstve životného prostredia SR pod číslom 291/2000-0pv. 

Obstarávateľ, Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor ochrany prírody, 
vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, postupom podľa zákona a 
na základe konzultácií zabezpečil vypracovanie odborného posudku podľa § 13 zákona. 

Súčasťou odborného posudku podľa zákona bol aj návrh záverečného stanoviska 
príslušného orgánu podľa § 13 ods. 9 a § 14 zákona. 

Spracovateľ posudku vypracoval posudok a návrh záverečného stanoviska na základe 
predloženej Správy o hodnotení strategického dokumentu, Návrhu strategického dokumentu, 
vlastných poznatkov, konzultácií s obstarávateľom a spracovateľom strategického 
dokumentu, záznamu z verejného prerokovania navrhovaného strategického dokumentu, 
doručených písomných stanovísk od jednotlivých subjektov procesu posudzovania. 

Spracovateľ odborného posudku okrem iného uviedol, že správa o hodnotení obsahuje 
dostatočné informácie o strategickom dokumente, navrhovanej stratégii, cieľoch, opatreniach 
a aktivitách. Ďalej konštatuje, že správa o hodnotení formálne napĺňa osnovu obsahu a 
štruktúry stanovenú v Prílohe 4. zákona, pričom neboli identifikované závažnejšie nedostatky. 

V záverečnom hodnotení spracovateľ posudku odporučil schválenie strategického 
dokumentu s tým, že budú dodržané ďalšie podmienky stanovené v tomto záverečnom 
stanovisku. 
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8. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a k n á v r h u strategického d o k u m e n t u 
a ich vyhodnotenie 

K Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu 
„Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011-2015" boli na Obvodný 
úrad životného prostredia Trnava, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného 
prostredia a odvolacích konaní kraja, ako príslušnému orgánu, podľa § 12 ods.l a ods. 2 
zákona do určeného termínu doručené nasledovné stanoviská dotknutých rezortov, 
dotknutých orgánov a dotknutých obcí: 

1. K Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nemali 
pripomienky: 

Obvodný úrad Trnava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín 

- Obec Kráľov Brod 
Obvodný úrad životného prostredia Nitra 
Obvodný úrad pre civilnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava 
Ministerstvo životného prostredia, odbor odpadového hospodárstva 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 
Mesto Leopoldov 
Obec Trstené na Ostrove 
Mesto Piešťany 
Obvodný pozemkový rad v Trnave 
Mesto Vŕbové 
Trnavský samosprávny kraj 
Obvodný úrad životného prostredia Trnava 

- Obec Dolné Otrokovice 
Mesto Galanta 
Obec Boleráz 

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
- Obec Červeník 

Obec Jaslovské Bohunice 

2. K Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu mali 
pripomienky: 

O b v o d n ý úrad životného prostredia Galanta (list č. B/2012/0366/ŠSOH/ŽÍ zo dňa 
28.05.2012) 
Z hľadiska odpadového hospodárstva j e potrebné aktualizovať údaje v tabuľkovej časti 
strategického dokumentu. 

O b v o d n ý úrad životného prostredia T r n a v a pracovisko Galanta (list č. 2013/2136/Zi zo 
dňa 12.06.2013) 
V navrhovanom materiáli POH Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 sa vyskytli určité 
nepresnosti a pribudli niektoré aktuálne zámery na zber a nakladanie s odpadmi, preto 
požadujeme ich zapracovanie do predloženého návrhu POH Trnavského kraja 2011- 2015: 
- na str. 86 kapitola II.6.2.2 zariadenia na zneškodňovanie odpadov j e potrebné zaptacovať 

text. „ V okrese Hlohovec skládka na nebezpečný odpad v areáli odpadového hospodárstva 
Vlčie hory v k.ú. Hlohovec ukončila svoju činnosť a pripravuje sa j e j rekultivácia". 
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- v prílohe č. 3 je potrebné na správnu mieru uviesť údaj o rozlohe skládky na nie 
nebezpečný odpad prevádzkovanú spoločnosťou Plastic People, s.r.o., ktorý má byť 
správne 54 300 m 3 a sídlo prevádzkovateľa skládky odpadov Vlčie hory je Dunajská 12, 
811 08 Bratislava. 

- v prílohe č. 4 predmetného dokumentu v tabuľke je potrebné aktualizovať zámery 
vybudovania nových zariadení na zber, zhodnocovanie alebo zneškodnenie odpadov v 
okrese Hlohovec o: 
1. Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec, k.ú. Hlohovec 

areál odpadového hospodárstva Vlčie hory, Plastic People, Dunajská 12, 811 08 
Bratislava, 9 178 500,- €, vlastne + iné zdroje fondy, r.2013 začiatok, etapovite do cca 
r.2020 

2. Zariadenie na zber odpadov Leopoldov, k.ú. Leopoldov, parc.č. 1610/16 a 1610/4, 
KOVOD, a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, 30 000,- €, vlastné zdroje, 
r.2013. 

3. Zberný dvor II Hlohovec, k.ú. Hlohovec, Šoltésová 22, p.č. 4153/2,4153/3 a4153/7, 
.A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor, 10000,- €, vlastné zdroje, 
r.2013. 

4. Zariadenie na zber, výkup a skladovanie odpadov zo Železných kovov a z neželezných 
kovov Hlohovec, k.ú. Hlohovec, p. č. 2394, ATUniverzal s.r.o., Dolné Zelenice 66, 
92052 Dolné Zelenice, 5 000,- €. vlastné zdroje, r.2013 

Mesto Trnava (list č. OÚRaK/2718-44011/2013/Hn zo dňa 04.06.2013) 
1. V návrhu Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 v 

záväznej časti sa k plneniu opatrení na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy odpadov 
(II.2.2 Vybrané prúdy odpadov) Elektroodpad - v prvom opatrení zaväzuje samosprávu k 
spolupráci s výrobcom na zlepšenie oddeleného zberu elektroodpadov na území miest a 
obcí. Uvedené opatrenie je potrebné riešiť na vyššej úrovni, pričom opatrenie je potrebné 
presne pomenovať resp. zaviazať články obchodných reťazcov k spätnému odberu 
elektroodpadov nepriamo i priamo pri kúpe nového tovaru samotným spotrebiteľom. 

2. V záväznej časti v bode III.2.2 pri vybranom prúde odpadov - Stavebný odpad a odpad z 
demolácii, sa v druhom opatrení uvažuje so zvýšením kontroly triedenia odpadov v 
mieste jeho vzniku. Pri uvedenom opatrení nie j e jasné, akým spôsobom sa má samotné 
opatrenie zabezpečiť a ako by sa mala kontrola triedenia odpadov v praxi realizovať. Nie 
je zrejmé, či sa jedná o samotného pôvodcu odpadu, ktorý má sám zabezpečiť kontrolu 
triedenia odpadov, alebo kontrolu vykoná konkrétny kontrolný orgán. Odporúčame 
presne pomenovať predmetné opatrenie pre daný prúd odpadu. 

3. V súvislosti s podporovaním výstavby zariadení na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich lokalizácii, najmä 
lokalizácii bioplynových staníc. V Správe o hodnotení do opatrení na odvrátenie, zníženie 
alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie 
vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu pre 
Komunálne odpady, biologicky rozložiteľné odpady a biologické odpady. 

Vyhodnotenie pr ipomienok v stanoviskách 

Doručené stanoviská obsahovali najmä požiadavky na doplnenie údajov do návrhu POH 
Trnavského kraja na roky 2011-2015. Pripomienky k návrhu spracováva a vyjadruje sa k nim 
obstarávateľ strategického dokumentu. Posudzovaný dokument je v štádiu návrhu, preto je 
priestor na jeho optimalizáciu. Doručené neboli žiadne pripomienky, ktoré by zásadným 
spôsobom bránili v ďalšom rozpracovaní návrhu strategického dokumentu. 
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Jednotlivé stanoviská boli vyhodnotené posudzovateľom v predloženom odbornom 
posudku a opodstatnené pripomienky boli zahrnuté do navrhovaných podmienok záverečného 
stanoviska, ktoré z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán vypracoval 
v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia. Viaceré pripomienky poukázali na neurčitosti 
a nedostatky v údajoch a informáciách uvedených najmä v návrhu strategického dokumentu. 

9. V e r e j n é prerokovanie Správy o hodnotení strategického d o k u m e n t u a j eho závery 

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a jeho vplyvov na 
životné prostredie podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona sa uskutočnilo 05.06. 2013 o 13.30 
hod. budove Obvodného úradu Trnava. Kollárova 8. 917 01 Trnava, miestnosť č. 111. 
Prerokovania sa zúčastnilo 23 osôb vrátane zástupcov obstarávateľa, príslušného orgánu 
a spracovateľov Správy o hodnotení. 

Na prerokovaní sa zúčastnil Ing. Rudolf Kormúth, prednosta OÚŽP Trnava, Ing. Peter 
Chomjak, zástupca spracovateľa správy o hodnotení strategického dokumentu, spracovatelia 
strategického dokumentu POH Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 - Ing. Marta Škodová a 
Ing. Martin Pullmann a zástupcovia dotknutých orgánov, organizácií a obci. 

Na úvod Ing. Pullmann privítal účastníkov prerokovania a predstavil genézu vzniku 
POH Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 a tiež, keďže ide o strategický dokument 
podliehajúci posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní, aj 
proces posudzovania, ktorý sa začal súbežne s vypracovaním POH TT kraja na roky 2011 -
2015. Ďalej informoval, že na základe stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom 
dokumente bol vydaný Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý stanovil v správe o 
hodnotení podrobnejšie rozpracovať špecifické požiadavky súvisiace s navrhovaným 
strategickým dokumentom. OÚŽP Trnava požiadal SAŽP, Centrum plánovania prírodných a 
energetických zdrojov Prešov, aby vypracovala správu o hodnotení strategického dokumentu, 
ktorý Ing. Chomjak na verejnom prerokovaní následne prezentoval. 

Ing. Pullmann predstavil samotný strategicky dokument „Program odpadového 
hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015". Informoval, že program odpadového 
hospodárstva vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH, z analýzy súčasného stavu a 
potrieb odpadového hospodárstva kraja. 

Podrobne predstavil záväznú časť programu kraja, ktorú formou všeobecne záväznej 
vyhlášky vydá OÚŽP Trnava. Informoval, že záväzná časť POH Trnavského kraja j e 
strategickým dokumentom určujúcim smerovanie odpadového hospodárstva Trnavského kraja 
na obdobie rokov 2010 až 2015 a j e vypracovaná a členená v súlade s POH SR. Je členená na 
jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanovené ciele a opatrenia pre dosiahnutie účelu 
odpadového hospodárstva a zabezpečenie pokroku v tejto oblasti. Ciele a opatrenia boli 
stanovené pre komunálne odpady, biologické odpady, elektroodpad, odpady z obalov, batérie 
a akumulátory, staré vozidlá, opotrebované pneumatiky, stavebné odpady, odpady s obsahom 
PCB a zariadenia kontaminované PCB a odpadové oleje, ktoré podrobne predstavil. 

Informoval o smernej časti POH Trnavského kraja, ktorá vychádza z cieľového 
smerovania nakladania s určenými druhmi odpadov POH SR na roky 2011-2015 a podkladov, 
ktoré boli poskytnuté jednotlivými okresnými úradmi kraja, samosprávou a organizáciami. 
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Základnou prioritou je v komunálnej sfére potreba zlepšenia systémov zberu 
a triedeného zberu odpadov a v priemyselnej sfére potreba vybudovania určitých zariadení na 
zhodnocovanie odpadov, pričom j e potrebné zohľadňovať princíp blízkosti. 

Dominantným zariadením na zneškodňovanie odpadov sú stále skládky odpadov. Ich 
kapacita j e dostatočná a preto n i e j e nutné budovať nové skládky odpadov. V Trnavskom kraji 
n i e j e momentálne prevádzkovaná žiadna spaľovňa odpadov. Vhodnosť umiestnenia spaľovní 
ostatných odpadov určí Koncepcia energetického zhodnocovania a spaľovania odpadov, ktorú 
pripraví MŽP SR. 

V Trnavskom kraji sú zavedené systémy zberu oddeleného zberu a spätného odberu 
odpadov. V Trnavskom kraji sú do separovaného zberu komunálnych odpadov zapojené 
takmer všetky obce, pričom sa separujú len základné zložky - papier, sklo, plasty, kovy. 
Postupne sú zbierané kompozitné obaly, pneumatiky, odpady z elektrozariadení, autobatérie, 
jedlé oleje, drobný stavebný odpad a v poslednom čase aj biologicky rozložiteľný odpad 
z komunálneho odpadu. Systémy j e potrebné, zamerať na zvýšenie miery separácie zložiek 
komunálneho odpadu. 

V zbere jednotlivých komodít batérií a akumulátorov, odpadových olejov, pneumatík, 
elektroodpadu, a stavebného odpadu j e potrebné zvýšiť jeho efektívnosť. 

Zber zeleného odpadu v obciach a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu j e 
nedostatočný, treba zaviesť zber kuchynského a reštauračného odpadu. 

Ing. Pullmann informoval, že zoznam zámerov na vybudovanie zariadení na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov j e uvedený v prílohe č..4 a bol vypracovaný 
na základe informačného systému EIA/SEA. 

Po odznení odborných výkladov nasledovala diskusia. 
Z diskusie bol spracovaný záznam, ktorý sumarizuje najdôležitejšie otázky a pripomienky. 

p, Štefan Bodó, starosta Horný Bar upozornil, že v zozname zámerov na vybudovanie 
nových zariadení na zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (príloha č.4) 
nie j e uvedený zberný dvor, ktorý bude umiestnený v obci Horný Bar, pre ktorý už 
bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania, 
p. Peter Radošinský starosta Chtelnice upozornil, že do zoznamu zámerov na 
vybudovanie nových zariadení na zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 
(príloha č. 4) j e potrebné uviesť zberný dvor v Chtelnici, ktorý bude v roku 2013 
skolaudovaný, a taktiež upozornil na problém s nakladaním so stavebným odpadom, z 
ktorého veľké množstvo skonči na skládke odpadu. Cieľ stanovený v záväznej časti 
POH Trnavskóho kraja na roky 2011 - 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, 
recykláciu a zhodnotenie najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutého odpadu j e podľa 
neho nedostatočný. 
Ing. Žibek upozornil na neaktuálne údaje týkajúce sa skládok odpadov v okrese Hlohovec. 

Z priebehu verejného prerokovania bol vyhotovený záznam s prezenčnou listinou, 
ktorý spracovala Ing. Marta Škodová za príslušný orgán v posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 

Podľa zápisu a aj podľa spracovateľa odborného posudku malo verejné prerokovanie 
informatívny a skôr formálny charakter bez konfrontačných postojov k návrhu POH 
Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 a k Správe o hodnotení strategického dokumentu. 
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IV. Celkové hodnotenie v p l y v o v strategického d o k u m e n t u 

Ako už bolo konštatované, opatrenia a aktivity plánované v strategickom dokumente 
POH Trnavského kraja majú odporúčací charakter, preto nie j e možné určiť mieru a 
významnosť ovplyvnenia životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dôsledku ich 
realizácie. Dôvodom j e tiež samotná povaha strategického plánovania. Navrhované opatrenia 
v strategickom dokumente POH Trnavského kraja sa preto vyznačujú istou mierou neurčitosti 
a miera predpokladaných vplyvov sa pri mnohých opatreniach nedá v súčasnosti presnejšie 
definovať. 

Vo všeobecnosti v posudzovanej stratégii výrazne prevažujú opatrenia, ktorých 
očakávané priame aj nepriame vplyvy majú byť pozitívne. Vo všeobecnosti prevažujú 
očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi. Väčšina opatrení predstavuje návrhy 
činností, ktoré posilňujú smerovanie regiónov Trnavského kraja k cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja v oblasti odpadového hospodárstva. Celkový predpokladaný vplyv týchto opatrení 
však bude menej výrazný, prípadne až neutrálny, nakoľko vplyvy týchto opatrení na zdravie 
boli vyhodnotené ako výrazne pozitívne. 

Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný 
vývoj, ak sa strategický dokument bude realizovať, tak ako ich prezentovali spracovatelia 
Správy o hodnotení sú na veľmi dobrej odbornej aj technickej úrovni. Sú prezentované 
textovou a tabuľkovou formou a sú doplnené vhodnými grafmi a inými grafickými 
zobrazeniami. Ďalej uvedené informácie o súčasnom stave životného prostredia Trnavského 
kraja boli čerpané najmä z už citovaných dokumentov. 

V p l y v y na zložky ž ivotného prostredia, v p l y v y na chránené územia Trnavského k r a j a 

Trnavský kraj leží v západnej časti Slovenskej republiky. Na západe susedí 
s Bratislavským krajom, na východe s Trenčianskym a Nitrianskym krajom, na severe s 
Českom (Juhomoravský kraj), Rakúskom (Dolné Rakúsko) a na juhu s Maďarskom (Rábsko-
mošonsko-šopronská župa). 
Západnú a severozápadnú časť územia ohraničuje pohorie Malé Karpaty. V severovýchodnej 
časti zasahuje do územia výbežok Považského Inovca. Strednú a južnú časť zaberá 
Podunajská nížina, Trnavská pahorkatina a Podunajská pahorkatina. 

Na území kraja sa stretáva povodie Váhu a Dunaja. Vodohospodársky významnými 
tokmi kraja sú: Dunaj, Malý Dunaj, Váh, Dudváh a Čierna Voda. Rieka Dunaj j e hraničným 
tok s Maďarskom. Na vodných tokoch v sledovanom území je vybudovaných viacero 
vodných nádrží: Gabčíkovo, Kráľová, Slňava, Čerenec, Buková, Boleráz, Suchá nad Parnou a 
Horné Orešany. Oblasť Žitného ostrova tvorí významnú prirodzenú akumuláciu podzemných 
a povrchových vôd a j e vyhlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd. 
Významnými zdrojmi pitnej vody v kraji sú Veľké Orvište, Rakovice, Dechtice, Ratnovce, 
Sokolovce, Dobrá Voda. 
Južná časť kraja j e jednou z najperspektívnejších oblastí termálnych zdrojov Slovenskej 
republiky. V okrese Dunajská Streda j e 18 geotermálnych vrtov, z ktorých 10 sa využíva, 
v okrese Galanta sú všetky 3 geotermálne vrty využívané. Prírodné liečivé zdroje sú 
reprezentované liečivým žriedlom v Piešťanoch s 8 prameňmi. 

Ovzdušie 
Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. V 
§ 7 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov j e stanovený postup pre 
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j e j hodnotenie. Kritériá kvality ovzdušia sú uvedené vo vyhláške MPŽPaRR SR č. 360/2010 
Z. z. o kvalite ovzdušia. Na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia j e vymedzený 
zoznam aglomerácií a zón, ktorý j e uvedený v Prílohe č. 17 k vyhláške č. 360/2010 Z. z. o 
kvalite ovzdušia. 

Územie Trnavského kraja j e na základe tohto členenia zaradené do 1. a 3. Skupiny (do 2. 
skupiny nie je zaradené). Dôvodom zaradenia územia kraja do 1. skupiny j e znečisťujúca 
látka PM10 (suspendované častice tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré prejdú 
zariadením selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 em s 50 % účinnosťou). 
Dôvodom zaradenia do 3. skupiny sú znečisťujúce látky S02, N02, CO a benzén. 
Na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia sú v kraji vymedzené dve oblasti riadenia 
kvality ovzdušia mestá Senica a Trnava. 

Emisie 
Množstvo emisií a merné územné emisie vybraných znečisťujúcich látok v okresoch sú 
autormi Správy o hodnotení spracované v tabuľkovom prehľade. 
Úroveň znečistenia ovzdušia ovplyvňujú predovšetkým emisie z veľkých priemyselných 
zdrojov, ktoré sú významnými zástupcami hutníckeho, potravinárskeho, palivovo -
energetického priemyslu. Ďalšími lokálnymi zdrojmi sú najmä doprava, minerálny prach zo 
stavebnej činnosti, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá, veterná erózia z 
nespevnených povrchov. 
Hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia v kraji j e predovšetkým potravinársky priemysel 
Slovenské cukrovary, a.s. Sereď a priemysel palív a energetiky ENVIRAL, a.s. Leopoldov. 

Voda 
Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie zaviazala plniť požiadavky spoločenstva v 
oblasti ochrany, využívania, hodnotenia a monitorovania stavu vôd. Rámcová smernica bola 
transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky č. 418/2010 Z. z.. Do 
nového zákona boli premietnuté aj jednotlivé princípy 
z príslušných smerníc EÚ. Ide najmä o: 

• všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých 
ekosystémov v krajine, 

• účelné a hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, 

• manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek, 

• znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, 

• definuje citlivé a zraniteľné oblasti a uvádza kritéria na ich identifikáciu. 

Povrchové vody a hodnotenie ich kvality 
Územie patri do povodia európskeho veľtoku Dunaj, ktorý na juhu územia kraja tvorí hranicu 
s Maďarskou republikou. Významnými vodnými tokmi kraja sú i rieky Váh a Malý Dunaj. 
Toky kraja patria do čiastkového povodia Váhu a čiastkového povodia Dunaja. 
Ďalšími významnými tokmi pretekajúcimi územím sú: Dudváh, Chtelnica, Trnávka, Parná, 
Gidra a Čierna voda. Okrem týchto tokov, na území kraja j e množstvo kanálov, ktoré 
odvádzajú vnútorné, ale aj vonkajšie vody do recipientov. 
Na toku Dunaj, v okrese Dunajská Streda j e vybudovane vodne dielo Gabčíkovo. Toto vodné 
dielo znamená umelý zásah do hydrologického režimu Dunaja, čo nesie so sebou určite riziko 
zmien kvality vody. 
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Najvýznamnejšou vodnou plochou na území kraja j e vodná plocha vytvorená v súvislosti s 
vodným dielom Gabčíkovo - zdrž Hrušov. Medzi významnejšie vodné plochy patria i vodné 
nádrže Slňava a Kráľova na rieke Váh. Medzi väčšie vodné nádrže zaraďujeme aj nádrže 
Čerenec, Boleráz, Horne Orešany, Sucha nad Parnou a Buková. 

Na území Trnavského kraja v r. 2010 najviac prekročenie požiadaviek na kvalitu povrchovej 
vody vo všeobecných ukazovateľoch bolo v ukazovateli dusitanový dusík (N-N02) vo 
všetkých čiastkových povodiach. Z hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov 
najviac prekročení bolo v ukazovateľoch termotoleratne koliformne bakterie (TKB), črevne 
enterokoky (EK) a koliformné baktérie (KB). 

Podzemné vody a hodnotenie ich kvality 
Majoritnú časť riešeného územia zaberá Podunajská nížina, ktorej súčasťou je i Žitný ostrov. 
Žitný ostrov j e najväčší riečny ostrov v Európe a zároveň j e najväčšou zásobárňou pitnej vody 
v strednej Európe. Ide o obrovský náplavový kužeľ, ktorý vytvoril Dunaj pod Bratislavou v 
období, keď sa rieka prerezávala cez Malé Karpaty a vstúpila do poklesávajúcej Malej 
dunajskej kotliny. Hlavným zdrojom napájania podzemných vôd je Dunaj. Infiltráciou vody z 
Dunaja vzniká hlavný prúd podzemnej vody, ktorý v strednej a dolnej časti Žitného ostrova j e 
odvádzaný kanálmi do povrchových tokov. Spád hladiny podzemnej vody j e v hornej časti 
Žitného ostrova niekoľkokrát väčší ako v dolnej. 
Priepustnosť zvodnených materiálov osi ostrova postupne klesá smerom na východ. 
Nachádzajú sa tu najvýznamnejšie zásoby podzemných vôd (dunajské náplavy) nielen v rámci 
riešeného územia, ale aj celej SR. 
V riečnych náplavoch Podunajskej nížiny resp. Podunajskej roviny a západnej časti 
Podunajskej pahorkatiny (Trnavská pahorkatina a Dolnovážska niva), v štrkoch a pieskoch 
tokov Dunaj a Váh sa nachádzajú najväčšie využiteľné zásoby podzemných vôd (1,00 - > 
10,00 l.s-l.km-2) v rámci jednotlivých hydrogeologických rajónov. Najväčšie mocnosti 
dunajských náplavov boli zistené v okolí Horného Baru, Baky a západne od Gabčíkova. 
Mocnosti spolu s klastickými neogénnymi sedimentmi dosahujú viac ako 400 m. 
V severnej časti riešeného územia priaznivejšie hydrogeologické podmienky vytvárajú 
vápence a dolomity v oblasti Brezovských Karpát. Severozápadný cíp riešeného územia tvorí 
z hydrogeologického hľadiska priaznivé skrasovatené územie (tzv. Dobrovodský kras). 
Využiteľné zásoby podzemných vôd tu v jednotlivých hydrogeologických rajónoch 
predstavujú množstvo 1,00 - 9,99 l.s-l.km-2. 
Využiteľné množstvá podzemných vôd od < 0,49 do 0,99 l.s-l.km-2 v rámci 
hydrogeologických rajónov sa vyskytujú v neogénnych sedimentoch Podunajskej nížiny resp. 
východnej časti Podunajskej pahorkatiny (Nitrianska pahorkatina). Prevládajú tu rôzne druhy 
ílov, polohy pieskov a ojedinele drobných štrkopieskov sú obyčajne málo mocné. 
Najmenšie zásoby podzemných vôd sa vyskytujú v neogéne Trnavskej pahorkatiny a Malých 
Karpát v rámci Dobrovodskej kotliny (zlomy Malých Karpát, na ktorých sa stýka 
mezozoikum s neogénom). 
Kvalita podzemných vôd na Slovensku v r. 2010 sa sledovala v 73 kvartémych a 
predkvartémych útvaroch podzemných vôd, z ktorých zasahujú do riešeného územia 3 útvary 
kvartémych sedimentov a 3 útvary predkvartémych hornín. V každom útvare podzemných 
vôd sa monitorovane objekty vyhodnocovali na základe splnenia alebo nesplnenia 
požiadaviek N V SR č. 496/2010 Z. z. Útvary podzemných vôd, u ktorých došlo k prekročeniu 
medznej hodnoty aspoň jedným ukazovateľom, sa vyhodnocujú ako nevyhovujúce danému 
NV. 
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Zásobovanie pitnou vodou 
Prijatím zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a následných zákonov bola ukončená reforma 
zásadných zákonov vzťahujúcich sa k vode. Vodný zákon taxatívne vymedzil kompetencie 
niektorých ministerstiev k vode a súčasne stanovil i štruktúru a pôsobnosť vodoprávnych 
orgánov. Do vodného zákona boli položené základy sústavnej a trvalej koncepčnej činnosti -
vodné plánovanie. 
Zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákonom o ochrane zdravia, 
zákonom o obecnom zriadení, spolu s vykonávacími vyhláškami, ktoré stanovujú hygienické 
požiadavky na pitnú vodu, početnosť a rozsah kontroly pitnej vody bol vymedzený rámec na 
riadne fungovanie zásobovania pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v nových 
podmienkach a zároveň j e zaistená plná zlučiteľnosť právnych predpisov SR s legislatívnymi 
predpismi s EU. 

Na riešenom území Trnavského kraja zabezpečujú zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z 
verejných vodovodov predovšetkým Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom 
v Nitre (okresy Dunajská Streda a Galanta) a Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., (TAVOS, 
a.s.) so sídlom v Piešťanoch (okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany s výnimkou mesta 
Hlohovec). V meste Hlohovec zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou Vodárenská a 
kanalizačná spoločnosť, s.r.o., Hlohovec. 
V niektorých obciach kraja s miestnym vodovodom je vodovod v správe obecného úradu. K 
31.12.2010 bolo z celkového počtu 563 081 obyvateľov Trnavského kraja zásobovaných z 
verejného vodovodu 86,43 % obyvateľov, čo j e na úrovni celoslovenského priemeru (86,56 
%). V riešenom území Trnavského kraja j e najnižšia zásobovanosť v okresoch Dunajská 
Streda (79,07 %) a Trnava (83,07 %). 
Na zásobovanie obyvateľov kraja pitnou vodou sa využívajú len zdroje podzemnej vody, pričom 
rozhodujúce zdroje sú situovane v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Ide o veľkokapacitné zdroje 
Gabčíkovo a Jelka. Územie okresu Dunajská Streda je súčasťou Žitného ostrova, ktorý je významnou 
prirodzenou akumuláciou podzemných a povrchových vôd a ako taký bol nariadením vlády SSR č. 
46/1978 Zb. vyhlásený za chránenú vodohospodársku oblasť. Z vodohospodárskeho hľadiska je 
najväčšou zásobárňou kvalitnej pitnej vody v SR a už v súčasnosti slúži na zásobovanie viacerých 
deficitných oblastí západoslovenského regiónu - okresov Komárno, Nove Zámky, Nitra, Levice, 
Senec, Pezinok. 

Prot ipovodňová ochrana 
Pri hodnotení existujúceho potenciálne významného povodňového rizika v SR sa riziko 
považovalo za potenciálne významné v tých geografických oblastiach, v ktorých povodeň 
v minulosti ohrozila zdravie, životne prostredie, kultúrne dedičstvo alebo hospodársku 

v 

činnosť. Z uvedenej správy MZP SR z roku 2011 vyplynulo, že na riešenom území 
Trnavského kraja bolo v čiastkovom povodí Váhu identifikovaných spolu 19 oblasti s 
výskytom významného povodňového rizika, z toho: 
a) 13 geografických oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko, 
b) 6 geografických oblastí, v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt 

významného povodňového rizika. 

Geotermálne v o d y 
Sú to prírodné vody ohriate zemským teplom tak, že ich teplota po výstupe na zemsky povrch 
j e vyššia ako priemerná ročná teplota vzduchu v danej lokalite. 
Najvýznamnejšie geotermálne zdroje v riešenom území sa nachádzajú v Piešťanoch -
liečebne kúpele svetového významu. Bohatý výskyt geotermálnych zdrojov j e v okrese 
Dunajská Streda, ktoré sú akumulovane v pontských pieskoch a pieskovcoch v hĺbke 2 500 m 
(lokality Dunajská Streda, Horná Potôň, Topoľníky, Gabčíkovo). Pramene sú využívané 
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hlavne na vykurovanie skleníkov, fóliovníkov a budov, menej na rekreačne účely (termálne 
kúpaliská). 
Podobne využitie majú geotermálne vody aj v okrese Galanta, kde j e na základe vykonaných 
geotermálnych vrtov registrovaných päť zdrojov geotermálnych vôd (Galanta - 3 zdroje, 
Sládkovičovo - 1 zdroj, Diakovce - 2 zdroje). Výdatnosť týchto zdrojov sa pohybuje od 5,4 do 
34,0 l.s-1, teplota od 38 do 80°C. 
V okrese Trnava sa nachádza štruktúra s perspektívou využitia geotermálnych vôd, a to 
Trnavský záliv s troma potenciálnymi lokalitami - Trakovice, Borovce a Kátlovce. 

Horniny 
Súčasný stav horninového prostredia j e monitorovaný v rámci Čiastkového monitorovacieho 
systému (ČMS) Geologické faktory. Zameraný j e hlavne na tzv. geologické hazardy, t.j. 
škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, 
a v konečnom dôsledku aj človeka. 

Monitorovanie riečnych sedimentov 
Monitorovací subsystém j e na území Slovenskej republiky reprezentovaný 48 referenčnými 
odberovými miestami. V r. 2009 bolo zaznamenane prekročenie referenčnej koncentrácie 
(kategória A) na 32 lokalitách aspoň v prípade jednej posudzovanej latky v zmysle 
Rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540 o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v 
pôde. Prekročené referenčné hodnoty vo väčšine prípadov reprezentujú koncentrácie na 
úrovni, resp. len malo vyššie od predpokladaných pozad'ových koncentrácií. Z tohto pohľadu 
j e možné za prakticky nekontaminované považovať riečne sedimenty povodí Váhu a hornej 
časti Dunaja. 
Na monitorovacích stanovištiach tokov Trnavského kraja nebola indikovaná kontaminácia 
prejavujúca sa prekročením referenčných koncentrácií zvyčajne dvoch aj viac ukazovateľov 
(najmä Cu, Zn, Cd, Ni, prip. Pb, Hg, As), resp. vyšším stupňom znečistenia Cd. Porovnanie 
kvalitatívnych výsledkov kontaminácie riečnych sedimentov v r. 2009 s predchádzajúcim 
obdobím ukazuje v zásade na nemenný stav v plošnej distribúcii kontaminujúcich látok. 

Vhodnosť územia na ukladanie odpadov 
Mapa vychádza z máp vhodnosti územia na ukladanie odpadov v mierke 1 : 50 000, ktoré boli 
zostavené pre jednotlivé okresy v Štátnom geologickom ústave D. Štúra. Na základe 
zhodnotenia rozhodujúcich faktorov na ukladanie odpadov mapa člení územie na vhodné, 
podmienečne vhodné a nevhodné. Hodnotili sa faktory: chránené vodohospodárske územia, 
zdroje podzemných vôd, chránené územia prírody, chránené lesy, ložiská nerastov, štruktúrne 
usporiadanie horninového prostredia s ohľadom na stupeň ohrozenia podzemnej vody, 
geodynamické javy a hydrogeologické charakteristiky. 
Tento synteticky výstup teda v dostatočnej miere pokrýva celkove požiadavky na hodnotenie 
parametrov horninového prostredia v kraji vo vzťahu k problematike odpadového 
hospodárstva. 

Environmentálne záťaže 
S účinnosťou od 1.11.2009 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon č. 384/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách. Uvedeným zákonom boli definované 
pojmy: environmentálna záťaž, pravdepodobná environmentálna a sanované/rekultivované 
lokality. V gescii MŽP SR boli prostredníctvom projektu „Systematická identifikácia 
environmentálnych záťaží Slovenskej republiky" v rokoch 2006 - 2008 identifikované 
environmentálne záťaže a bol zostavený Register environmentálnych záťaží (REZ). 
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V rámci Systematickej identifikácie environmentálnych záťaži Slovenskej republiky 
(Paluchova a kol., 2006 - 2008) sa v Trnavskom kraji zaevidovalo 84 lokalít 
s pravdepodobnou environmentálnou záťažou, 33 lokalít s environmentálnou záťažou a 
36 sanovaných a 43 rekultivovaných lokalít. 3 lokality s environmentálnou záťažou boli 
zaradene medzi vysokorizikové (podľa kritéria K) a boli navrhnute na prednostne riešenie. 

Na základe celkového hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životne prostredie 
(podľa kritéria V), z celkového počtu 35 lokalít s environmentálnou záťažou, bolo v 
Trnavskom kraji zaevidovaných 14 s nízkym rizikom, 17 lokalít so stredným rizikom a 4 
lokality s vysokým rizikom, s najvyšším počtom (7) v okresoch Skalica a Trnava. 61 % 
environmentálnych záťaží v kraji tvoria skládky komunálneho odpadu. Druhou 
najrozšírenejšou skupinou činností (21 %) bola priemyselná výroba a nasleduje skladovanie a 
distribúcia tovarov s 12 %. 

Pôda 
Ochranu poľnohospodárskej pôdy zabezpečuje najmä zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Cely Trnavsky kraj j e výnimočný pre poľnohospodárov hlavne kvôli jeho kvalitným pôdam. 
V tomto kraji sa nachádza 13 pôdnych typov, z ktorých najväčšie zastúpenie majú černozeme 
a čiernice (cca 55 %). Černozeme sú hlboké, spravidla bezskeletnaté pôdy s prevažne hlinitou 
textúrou. Pôdotvorným substrátom sú prevažne spraše a príbuzné nespevnene sedimenty 
a staré karbonátové aluviálne sedimenty. Najvhodnejšie sú pre pestovanie pšenice, cukrovej 
repy, kukurice, ďateliny, strukovín, olejnín a i. V nivách riek Dunaj, Malý Dunaj, Váh, 
Myjava nachádzame fluvizeme (cca 15 %). Hnedozeme majú viac ako 12 % zastúpenie. Ak 
sa dodržiavajú správne zásady obrábania a hnojenia, stávajú sa hnedozeme vhodnou pôdou 
pre pestovanie širšieho sortimentu rastlín - hlavne obilnín. 
Z hľadiska pôdnych druhov majú najväčšie zastúpenie stredne ťažké pôdy (cca 69 %). Tieto 
pôdy sú najvhodnejšie pre poľnohospodársku výrobu. 
Podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery Trnavského kraja j e cca 70 %. Zornenie 
poľnohospodárskych pôd kraja j e mimoriadne vysoké - skoro 90 %. 

Erózia pôdy 
Vodná erózia pôdy ako fyzikálny proces j e v posledných desaťročiach výrazne akcelerovaný 
neuváženým obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy. Negatívum erózie spočíva v strate 
najúrodnejšej vrstvy pôdy spolu s organickou hmotou a živinami. V širšom kontexte môžeme 
konštatovať, že v dôsledku prítomnosti intenzívnej erózie na poľnohospodárskej pôde 
dochádza k zhoršovaniu celkového potenciálu územia a kvality života v ňom. Svahovitosť 
územia resp. jeho členitosť patrí k významným faktorom vplývajúcim na intenzitu erózie a j e j 
plošnú distribúciu. 
Prevažne rovinatý reliéf Trnavského kraja pozitívne vplýva na relatívne nízky výskyt 
potenciálnej erózie pôdy. Mierne zvýšená j e na svahoch Malých Karpát, západných svahoch 
Považského Inovca a ovplyvňuje cca 10 % riešeného územia. 
Veterná erózia pôdy pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra 
(abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na 
inom mieste (akumulácia). Týmto typom erózie sú spôsobené škody hlavne na 
poľnohospodárskej pôde a v poľnohospodárskej výrobe. Veternou eróziou sú v Trnavskom 
kraji najviac ohrozené ľahké piesočnaté pôdy Záhorskej nížiny (nie je súčasťou riešenia POH 
Trnavského kraja) a veterná erózia sa prejavuje i na veľkých blokoch ornej pôdy bez 
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vegetačného krytu alebo s minimálnym vegetačným krytom na Podunajskej nížine. Napriek 
tomu, z hľadiska ohrozenia poľnohospodárskych pôd patrí prevažná časť riešeného územia do 
kategórie so žiadnou alebo nízkou ohrozenosťou (cca 78 % územia). 

Kontaminácia pôdy 
Kontaminácia pôdy nevytvára v Trnavskom kraji výraznejšie problémy, zo sledovaných 
ťažkých kovov (olovo, kadmium, chróm, nikel, ortuť, arzén a zinok) boli zistené nadlimitné 
obsahy kadmia a olova v Senickom okrese na ploche 56,0 ha (mimo riešeného územia POH) a 
iba sporadicky a lokálne v ostatných okresoch. 

Fauna a f lóra 

Rastlinstvo sledovaného územia 
Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980), patrí južná časť Trnavského 
kraja do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry 
(Eupannonicum), okresu Záhorská nížina a okresu Podunajská nížina. Severná časť 
Trnavského kraja patrí do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu 
predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), okresu Biele Karpaty, okresu Malé Karpaty a okresu 
Považský Inovec. 

Živočíšstvo sledovaného územia 
Podľa zoogeografického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980), patrí južná a juhozápadná 
časť Trnavského kraja do provincie vnútrokarpatské zníženiny, oblasti panónskej, obvodu 
dyjskomoravského, okrsku moravského s podokrskami dolnomoravský a záhorský a obvodu 
juhoslovenského, okrsku dunajského s podokrskami lužný a pahorkatinový. Severná 
a severozápadná časť Trnavského kraja patrí do provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, 
obvodu vnútorného, okrsku západného a obvodu vonkajšieho, okrsku moravsko-slovenského. 
Súčasná štruktúra zoocenóz v kraji j e výsledkom dlhodobého evolučného vývoja a relatívne 
krátkodobého, ale veľmi intenzívneho pôsobenia činnosti človeka. Tento vplyv sa prejavuje 
najmä v kvalitatívnych zmenách pôvodných biotopov, na ktoré sú naviazané jednotlivé 
zoocenózy, vytváraní nových biotopov a vo výrazných zmenách plošného zastúpenia 
jednotlivých typov biotopov v krajine. 
Cez územie kraja prebieha viacero hraníc areálov rozšírenia niektorých druhov živočíchov, 
vyskytuje sa tu niekoľko typických zástupcov panónskych elementov a okrajovo aj zástupcov 
typických karpatských elementov. 

Zdravotný stav obyvateľstva 

Zdravotný stav obyvateľstva j e výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a 
sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj 
životné prostredie. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí j e doteraz len malo 
preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. 
Stredná d ĺžka života pri narodení, tzv. nadej na dožitie, j e základným ukazovateľom 
úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný 
počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti 
v danom období. Stredná dĺžka života sa na regionálnej úrovni počíta za dlhšie časové 
obdobie ako jeden rok, aby sa odstránil vplyv sezónnosti úmrtí a veľkosti nižších správnych 
území, prejavujúci sa nižším počtom obyvateľov a nižším počtom úmrtí podľa pohlavia a 
veku. Preto na úrovni kraja boli použite údaje za obdobie troch rokov (2003 - 2005, 2008 -
2010) a na úrovni okresov (LAU1) obdobie piatich rokov (2001 - 2005, 2006 - 2010). 
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Stredná dĺžka života v Trnavskom kraji u mužov i žien má dlhodobo stúpajúcu tendenciu a to 
ako na úrovni kraja, tak aj na úrovni všetkých okresov. V rámci okresov Trnavského kraja 
dosahuje najvyššiu strednú dĺžku života u mužov okresy Piešťany (73,33 rokov) a Trnava 
(72,54); u žien okresy Trnava (80,49 rokov) a Piešťany (80,11). Naopak najnižšie hodnoty 
boli zaznamenané u mužov v okresoch Galanta (69,86) a Dunajská Streda (70,65) a u žien v 
okresoch Galanta (77,75) a Dunajská Streda (77,97). 
K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, 
kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť - mortalita. Výška ukazovateľov 
celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne 
ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva. Najvyššiu mieru úmrtnosti v kraji dosahujú 
okresy s najstarším obyvateľstvom - Galanta (10,99 %o) a Piešťany (10,22 %o), najnižšiu 
okresy Trnava (8,97 %o) a Dunajská Streda (9,80 %o). 
Pri sledovaní úmrtnosti obyvateľstva v závislosti od veku a pohlavia j e možné tak ako 
v republikovom priemere aj v Trnavskom kraji pozorovať nadúmrtnosť mužov. 
Podľa ukazovateľa miery úmrtnosti (počet zomrelých/100 000 obyvateľov) podľa príčin smrti 
k najčastejším úmrtiam v rámci kraja dochádza pri chorobách obehovej sústavy, kde u mužov 
tento ukazovateľ dosahuje hodnotu 473,33 (SR - 487,10), u žien 542,79 (SR - 561,85) a 
potom pri nádorových ochoreniach, kde u mužov ukazovateľ dosahuje hodnotu 285,31 (SR -
267,59) a u žien 198,99 (SR - 183,47). Celková miera úmrtnosti podľa príčin smrti v rámci 
kraja dosahuje hodnotu u mužov 1 070,92 (SR - 1 046,44) a u žien 926,88 (SR - 924,36). 
Priemerný vek zomrelých mužov j e v kraji 68,01 rokov (SR - 67,47 rokov), u žien 75,88 
rokov (SR - 75,64 rokov). 

Celkové hodnotenie v p l y v o v strategického d o k u m e n t u na navrhované chránené vtáčie 
územia, územia európskeho v ý z n a m u alebo európsku sústavu chránených území 
( N A T U R A 2000) 

Informácie vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú 
navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava 
chránených území (NATURA 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod. tak ako ich 
prezentovali spracovatelia Správa o hodnotení sú na veľmi dobrej odbornej aj technickej 
úrovni. Sú prezentované textovou a tabuľkovou formou a sú doplnené vhodnými grafmi a 
inými grafickými zobrazeniami. Ďalej uvedené informácie o súčasnom stave životného 
prostredia Trnavského kraja boli čerpané najmä z dokumentov uvedených v predošlých 
častiach tohto Stanoviska. 
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje 
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé 
udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného 
dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje 
územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín. Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny rozumie osobitná ochrana prírody a 
krajiny v legislatívne vymedzenom území v druhom až piatom stupni ochrany. 

Trnavsky kraj sa vyznačuje pomerne vysokým počtom chránených druhov fauny, flóry a 
chránených území. Na území Trnavského kraja sa v súčasnom období nevyskytuje žiadny 
národný park, ale vyskytujú sa tu 4 chránené krajinné oblasti (CHKO Male Karpaty, CHKO 
Biele Karpaty, CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy), ich výmera j e 34 106 ha a tvorí 5,05 
% celkovej rozlohy Trnavského kraja. Celková výmera veľkoplošných chránených území na 
území Trnavského kraja j e 41 921 ha a tvorí 10,11 % celkovej rozlohy Trnavského kraja. 
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Na území kraja sa v súčasnosti vyskytuje 84 maloplošných chránených území, z toho 8 
národných prírodných rezervácií (NPR), 24 prírodných rezervácií (PR), 1 národná prírodná 
pamiatka (NPP), 23 prírodných pamiatok (PP) a 28 chránených areálov (CHA). Celková 
výmera MCHU v kraji j e 5 672 ha a tvorí 1,36 % celkovej rozlohy Trnavského kraja. 

V zmysle implementácie princípov európskej politiky pri ochrane biodiverzity a ekosystémov 
sa na Slovensku uskutočňuje úplná realizácia sústavy chránených území NATURA 2000. Z 
právneho hľadiska ide o proces implementácie dvoch základných smerníc, ktoré tvoria základ 
ochrany prírody v EU - Smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákoch 
(Smernica o vtákoch) a Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 
živočíchoch a voľne rastúcich rastlín (Smernica o biotopoch). Sieť sústavy NATURA 2000 
predstavuje súvislú európsku ekologickú sieť chránených území na ochranu prírodných 
biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín významných pre ES. Sústavu 
NATURA 2000 tvoria dva typy území - osobitné územia ochrany (Special Areas of 
Conservation, SACs) vyhlasované na základe Smernice o biotopoch a osobitne chránené 
územia (Special Protection Areas, SPAs) vyhlasované na základe Smernice o vtákoch. 

Cieľom súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000) j e zabezpečiť ochranu 
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich 
živočíchov a ochranu prírodných biotopov, zachovať priaznivý stav biotopov a druhov 
európskeho významu ako prírodného dedičstva. 

NATURA 2000 j e sústava chránených území členských krajín Európskej únie, ktorej 
hlavným cieľom j e zachovanie prírodného dedičstva, ktoré j e významné nielen pre príslušný 
členský štát, ale najmä EU ako celok. Vytvorenie tejto sústavy má zabezpečiť ochranu 
a zachovanie vybraných typov biotopov, ohrozených druhov rastlín a živočíchov a ich 
biotopov, ktoré sú významné z hľadiska Európskeho spoločenstva. Vytvorenie NATURA 
2000 j e jedným zo základných záväzkov členských štátov voči EU v oblasti ochrany prírody. 
Cieľom vytvorenia vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivého stavu biotopov. 
Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území - územia európskeho významu (UEV) -
územia vyhlasované v súlade so smernicou Rady č. 92/43/EHS z 22.5.1992 o ochrane 
prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (známa tiež ako smernica o 
biotopoch - Habitats directive) a chránené vtáčie územia (CHVU) - vyhlasované v súlade so 
smernicou Rady č. 79/409/EHS z 2.4.1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov (známej tiež ako 
smernica o vtákoch - Birds directive). 

Celková výmera osobitne chránených častí prírody národnej siete (VCHU a MCHU) v kraji j e 
v súčasnosti 51 611 ha, čo predstavuje 11,47 % celkovej rozlohy Trnavského kraja. 

Územia európskeho významu (UEV) 
V zmysle Smernice o biotopoch bol na Slovensku spracovaný Národný zoznam území 
európskeho významu. Územia, ktoré Európska komisia vybrala do siete NATURA 2000, 
musí Slovenská republika vyhlásiť za chránené územia do 6 rokov od schválenia. Slovenská 
republika v súlade s § 27 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. vyhlási vybraté územia za chránené 
v niektorej z národných kategórii chránených území (§17 zákona č. 543/2002 Z. z.) alebo ako 
zónu chráneného územia ( § 3 0 zákona č. 543/2002 Z. z.). Od okamihu predloženia národného 
zoznamu Európskej komisii musí členský štát formou tzv. predbežnej ochrany zabezpečiť, 
aby nedošlo k znehodnoteniu predmetu ochrany navrhnutého územia. 
Za týmto účelom bol po schválení vládou v súlade s § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. 
vydaný národný zoznam všeobecne záväzným právnym predpisom. Výnosom Ministerstva 
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životného prostredia SR č. 3/2004-5.1 zo 14.7.2004 bol vydaný národný zoznam území 
európskeho významu, ktorým MŽP SR podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení 
zákona č. 525/2003 Z. z. ustanovuje Národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality 
navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa lokalita 
nachádza, výmeru lokality, stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho 
významu, vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany a odôvodnenie 
návrhu ochrany. Tento výnos nadobudol účinnosť 1.8.2004 a bol uverejnený vo Vestníku 
MŽP SR, ročník 12, čiastka 3 z roku 2004. Takto zverejnené územia európskeho významu sa 
považujú za chránené územia vyhlásené podľa § 27 ods. 7 zákona č. 525/2003 Z. z. 

V Trnavskom kraji sú, okrem vyššie uvedenej národnej siete chránených území, vyčlenené aj 
územia európskej siete chránených území NATURA 2000. Spolu j e v Trnavskom kraji 
vyčlenených 10 chránených vtáčích území, ktoré zasahujú do všetkých okresov kraja, okrem 
okresu Hlohovec (DS - 4, GA - 2, HC - 0, PN - 2, SE - 2, SI - 1, TT - 2) s celkovou 
výmerou cca 134 387 ha a 41 území európskeho významu, ktoré zasahujú do všetkých 
okresov kraja (DS - 13, GA - 1, HC - 2, PN - 2, SE - 19, SI - 1, TT - 4), s celkovou 
výmerou cca 10 900 ha. Územia NATURA 2000 zaberajú spolu výmeru cca 145 287 ha, t. j . 
cca 35 % celkovej rozlohy Trnavského kraja. Časť území NATURA 2000 sa prekrýva s 
územiami národnej siete chránených území. 

Mokrade 
Na území Trnavského kraja sú aj ďalšie chránené územia vyčlenené podľa medzinárodných 
dohovorov. Podľa Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako 
biotopy vodného vtáctva (Ramsarsky dohovor), sú do zoznamu Ramsarských lokalít (RL) v 
Trnavskom kraji zapísané 3 lokality - RL Dunajské luhy (1993), RL Niva Moravy (1993), RL 
Alúvium Rudavy (1998). 
Okrem toho sa v kraji vyskytuje 7 národne významných mokradi, 45 regionálne významných 
mokradi a 103 lokálne významných mokradi. 

Ochrana v o d n ý c h z d r o j o v 

Ochranu vodných pomerov a vodárenských zdrojov definuje zákon č. 364/2004 Z. z. 
o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. Nad rámec uvedeného zákona do Registra 
chránených území (Vodný plán Slovenska, MŽP SR, november 2009) sú zaradené aj územia 
určené pre ochranu biotopov alebo druhov rastlín a živočíchov, pre ktoré j e udržanie alebo 
zlepšenie stavu vôd dôležitým faktorom ich ochrany. Register chránených území obsahuje: 
• Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody (ochranné pásma vodárenských zdrojov, 

povodia vodárenských tokov; chránené vodohospodárske oblasti), 
• Chránené oblasti určené pre chov hospodársky významných vodných druhov (v SR neboli 

zavedené), 
• Chránené oblasti určené na rekreáciu vrátane vôd vhodných na kúpanie (vody na rekreáciu 

nie sú v SR osobitne definované a vymedzené, vymedzené sú vody vhodné na kúpanie), 
• Chránené oblasti citlivé na živiny (citlivé oblasti a zraniteľné oblasti), 
• Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov, vrátane 

príslušných území NATURA 2000 vyhlásených podľa smernice 92/43/EHS a smernice 
79/409/EHS 

(Európska sústava chránených území NATURA 2000, Národná sústava chránených území, 
Osobitný druh chránených území - mokrade). 
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Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody 
Ochranné pásma (OP) vodárenských zdrojov 

OP a opatrenia na ochranu vôd sa stanovujú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, 
o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských 
zdrojov. 
OP vodárenských zdrojov majú určený spôsob ochrany, najmä zákazy alebo obmedzenia 
činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú 
bezchybnosť vody vodárenského zdroja v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
zákona 384/2009 Z. z. Bližšia špecifikácia opatrení na ochranu vôd j e stanovená vyhláškou 
MŽP SR č. 29/2005 Z. z. Príloha č. 2 uvedenej vyhlášky stanovuje zásady určovania rozsahu 
OP vodárenských zdrojov podzemných a povrchových vôd a určovania hraníc OP. V Prílohe 
č. 3 sú uvedené zásady spôsobu ochrany vôd vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce 
alebo ohrozujúce ich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť. V rámci Prílohy č. 3 
sú zároveň vyšpecifikované stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre 
návrh optimálnej úrovne ochrany v ochranných pásmach II. a III. stupňa podzemných a 
povrchových vodárenských zdrojov. 
Všetky významné, využívané zdroje vody na území kraja majú rozhodnutím 
vodohospodárskeho orgánu určené OP I., II. a III. stupňa. 

Vodárenské toky 
Vodohospodársky významné vodné toky a vodárenské vodné toky sú toky stanovené 
vyhláškou MŽP SR č. 211/2005 Z. z. Vodárenské toky sú vodné toky, ktoré sa využívajú ako 
vodárenský zdroj alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje a sú zaradené do zoznamu 
vodohospodársky významných vodných tokov. § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. 
stanovuje vymedzenie vodárenských vodných tokov a ich povodí. V roku 2010 bolo podľa 
Programu monitorovania stavu vôd na rok 2010 monitorovaných 57 vodárenských tokov v 
rámci Slovenska. 
V kraji sa nenachádzajú vodárenské toky využívané ako vodárenské zdroje alebo ako 
vodárenské zdroje na odber pitnej vody. 

Chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) 
CHVO sú územia, v ktorých sa vytvárajú prirodzené akumulácie povrchových a podzemných 
vôd, z ktorých j e potrebné v maximálnej miere vylúčiť účinky nepriaznivo ovplyvňujúce 
kvalitatívny alebo kvantitatívny režim vôd. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravené 
podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
Priamo do riešeného územia zasahuje jedna chránená vodohospodárska oblasť - CHVO Žitný 
ostrov. Celý Žitný ostrov j e obrovskou zásobárňou podzemných vôd a jednou 
z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí Slovenska. Pod povrchom sa nachádza asi 10 
miliárd m3 kvalitnej pitnej vody, ktorá j e znova a znova doplňovaná vodou presakujúcou z 
riek. Keďže Dunaj a jeho ramená neustále menili svoj smer, vznikli riečne uloženiny v 
podobe tzv. aluviálnych nív. Ich materiál sa skladá zo štrkov, pieskov a hlín. Množstvo 
podzemnej vody závisí od rozsahu, mocnosti a priepustnosti týchto sedimentov. Uloženiny 
Dunaja na Žitnom ostrove juhovýchodne od Bratislavy dosahujú mocnosť 10-15 metrov, pri 
Čilistove vyše 150 m, medzi Čilistovom, Dunajskou Stredou a Gabčíkovom 200 m a vo 
východnej časti Žitného ostrova len niekoľko metrov. Toto nerovnomerné rozloženie 
spôsobuje, že nie sú rovnaké podmienky pre výskyt podzemnej vody. Podzemná voda j e 
väčšinou 200 - 700 metrov pod povrchom, ale v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja iba v 
hĺbke 1 0 0 - 150 metrov. 
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Na územie kraja zasahuje chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov. 

Chránené oblasti určené na rekreáciu a v o d y určené na k ú p a n i e 
Chránené oblasti určené na rekreáciu na území SR nie sú osobitne definované a vymedzené. 
V zmysle § 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z. z. boli 
ustanovené vody vhodné na kúpanie. Následne vyhláška MZ SR č. 309/2012 ustanovila 
požiadavky na vody určené na kúpanie. 
Vody určené na kúpanie sú každoročne vyhlasované v zmysle vodného zákona všeobecne 
záväznou vyhláškou KÚŽP. Do zoznamu sú zahrnuté iba prírodné kúpaliská s dlhodobo 
vyhovujúcou kvalitou a vysokou návštevnosťou. Neznamená to však, že ďalšie prírodné 
lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody. 
Na území kraja bola v r. 2012 zaradená do zoznamu vôd určených na kúpanie jedna prírodná 
lokalita - Šulianske jazero pri Vojke nad Dunajom. 

Chránené oblasti citlivé na ž iv iny 
Citlivé a zraniteľné oblasti sa určujú v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
zákona č. 384/2009 Z. z. a stanovuje ich Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Za citlivé oblasti sa ustanovujú vodné útvary 
povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo týmto územím 
pretekajú. 
Za zraniteľné oblasti sú ustanovené poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnych 
územiach obcí (zoznam sídiel j e prílohou nariadenia vlády), z ktorých odtekajú resp. vsakujú 
vody s nadlimitnou koncentráciou dusičnanov. V zraniteľných oblastiach sa zabezpečuje 
zvýšená ochrana vôd pred poľnohospodárskym znečistením uplatňovaním najnovších 
vedeckých poznatkov a technických poznatkov, prírodných podmienok a potreby ochrany vôd 
podľa Programu poľnohospodárskych činností. Základné požiadavky na vypracovanie 
programu sú uvedené v časti B prílohy č. 5 vodného zákona. 
Poľnohospodársky využívané pozemky v Trnavskom kraji, okrem časti pohoria Malé Karpaty 
a čiastočne aj Považského Inovca, patria podľa prílohy č 1, NV č. 617/2004, ktorým sa 
ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, medzi zraniteľné oblasti (cca 95 % k.ú. v rámci 
kraja). 

Ochrana pr í rodných l iečivých z d r o j o v 
Ochrana prírodných liečivých zdrojov sa vykonáva zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných 
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Na riešenom území Trnavského kraja sú z hľadiska ochrany prírodných liečebných kúpeľov, 
prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok 
priaznivých na liečenie (v zmysle zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov) dotknuté lokality - Piešťany a Samorín - Čilistov. Chránené 
záujmy v týchto lokalitách predstavujú z hľadiska územného plánovania limitujúce faktory. 
Piešťany - štatút kúpeľného miesta j e schválený uznesením vlády SR č. 623/1998 v znení 

jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 a v znení jeho zmeny 
schválenej uznesením vlády SR 1029/2004; 

Samorín - Čilistov - ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Samoríne - Čilistove boli 
vyhlásené vyhláškou MZ SR č. 552/2005 Z. z. 

Na vnútorné kúpeľné územia (vymedzené v štatútoch kúpeľných miest) a na jednotlivé stupne 
OP prírodných liečivých zdrojov sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. 
V ochrannom pásme I. a II. stupňa j e zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej 
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liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, je j využiteľné množstvo, zdravotnú 
bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho 
zdroja. 
Osobitné postavenie má v tejto oblasti mesto Piešťany, kde sa nachádzajú prírodné liečebné 
kúpele svetového významu s rozsiahlymi ochrannými pásmami prírodných liečivých zdrojov. 
Nečistené odpadové vody veľmi nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu týchto povrchových aj 
podzemných vôd. 
Realizáciou Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 
nebudú dotknuté chránené územia riešeného územia. Navrhované zámery na budovanie 
jednotlivých zariadení na nakladanie s odpadmi v zmysle prílohy č.6 strategického 
dokumentu „Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, na 
zneškodňovanie odpadov alebo zariadení na iné nakladanie s odpadmi" budú posudzované 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, nebudú lokalizované do chránených území prírody a v prípade 
stretu s chránenými vodohospodárskymi oblasťami budú v súlade s príslušnými platnými 
predpismi. 

Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z 
hľad i ska strategického d o k u m e n t u 

Všetky hlavné kumulatívne environmentálne problémy Slovenskej republiky, aj problém 
globálneho rozmeru sú: 

• Klimatické zmeny 
• Acidifikácia 
• Poškodenie ozónovej vrstvy Zeme 
• Prízemný ozón 
• Eutrofizácia 

Uvedeným problémom j e venovaná samostatná kapitola Správy o stave životného prostredia 
Slovenskej republiky v roku 2011, súvisia aj s problematikou nakladania s odpadom, teda sú 
relevantné aj z hľadiska predloženého strategického dokumentu. Text kapitoly aj s grafmi j e 
spracovaný podľa kapitol Zložky životného prostredia a ich ochrana a Príčiny a dôsledky 
stavu životného prostredia zo Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v 
roku 2011. Podobne sú spracované časti s uvedenou problematikou aj v predloženej Správe o 
hodnotení podľa zákona NR SR č.24/2006 Z. z. 

Bilancia emisií skleníkových plynov 
Celkové emisie skleníkových plynov v roku 2010 reprezentovali 45 981,87 Gg CO2 
ekvivalentov (bez započítania sektora LULUCF). To predstavovalo redukciu o 35,94 % v 
porovnaní s referenčným rokom 1990. V porovnaní s rokom 2009 emisie skleníkových 
plynov vzrástli o 4 %. Tento nárast bol spôsobený oživením hospodárstva SR po recesiou 
poznačených rokoch 2008 -2009. V závislosti od ekonomického vývoja predpokladáme aj v 
ďalších rokoch mierny nárast emisii skleníkových plynov a stabilizáciu ich trendu. 
Celkové emisie skleníkových plynov so započítaním záchytov zo sektoru využívanie krajiny a 
lesníctvo (LULUCF) mali maximum v roku 1998 a odvtedy kontinuálne klesajú. Podstatné 
zmeny v metodike a emisných faktoroch nastali v súvislosti s implementáciou opatrení na 
zachovanie konzistencie s údajmi prezentovanými v správach k smernici o Európskej schéme 
obchodovania (ETS). 
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Acidifikácia 
Acidifikácia j e proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného 
prostredia. Znečisťujúce látky, predovšetkým oxidy síry a dusíka vypúšťané do ovzdušia zo 
stacionárnych a mobilných zdrojov, sú v atmosfére transformované na kyselinu sírovú 
a dusičnú a spôsobujú kyslosť zrážok. Následne okysľujú pôdu, vodu, vedú k zhoršeniu 
zdravotného stavu organizmov, poškodzovaniu lesov, ako aj k narušeniu stavebno-
technického stavu budov. Vplyvom kyslých zrážok sa z pôdy vyluhovávajú a strácajú niektoré 
výživné látky (vápnik, mangán, sodík, draslík) a korene rastlín v kyslom prostredí ľahšie 
vstrebávajú toxické kovy. Závažným problémom j e prekyslenie jazier a následný úhyn rýb. 

Acidifikácia ovzdušia 
SR j e zmluvnou stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom 
znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. K tomuto dohovoru boli postupne 
prijímané vykonávacie protokoly, ktorými boli okrem iného určené stranám dohovoru 
záväzky na redukciu jednotlivých antropogénnych emisií znečisťujúcich látok, ktoré sa 
podieľajú na globálnych environmentálnych problémoch. Stav plnenia záväzkov, 
vyplývajúcich z jednotlivých protokolov z hľadiska acidifikácie j e v Správa o hodnotení 
spracovaný dostatočne podrobne. 

Kyslosť a znečistenie atmosférických zrážok 
Prirodzená kyslosť zrážkovej vody v rovnováhe s atmosférickým oxidom uhličitým má pH 
5,65. Atmosférické zrážky sa považujú za kyslé, ak celkový náboj kyslých aniónov j e väčší 
ako náboj katiónov a hodnota pH j e nižšia ako 5,65. Sírany sa na kyslosti zrážkových vôd 
podieľajú asi 60-70 % a dusičnany 25-30 %. 
V roku 2011 bol zaznamenaný zrážkový úhrn na regionálnych staniciach od 367 do 910 mm. 
Horná hranica rozpätia patrila najvyššie situovanej stanici Chopok a dolná Topoľníkom, s 
najnižšou nadmorskou výškou. Kyslosť atmosférických zrážok dominovala na Starine na 
dolnej hranici pH rozpätia 4,74-5,10. Časový rad a trend pH za dlhšie obdobie naznačuje 
pokles kyslosti. 

Acidifikácia povrchových vôd 
Acidifikácia povrchových vôd sa prejavuje zvyšovaním koncentrácie kyselinotvorných látok 
vo vodách s následným znižovaním ich pH. V prípade podzemných vôd je významný 
pozitívny vplyv puťračného systému horninového prostredia (najmä vápencových hornín), 
ktorý j e vo veľkej miere schopný neutralizovať kyslosť atmosférických zrážok. Vodné 
systémy na neutrálnych alebo kyslých podložiach (napr. rašelina alebo žula) sú všeobecne 
veľmi citlivé na kyslé depozície. Acidifikácia sa vizuálne prejavuje zvýšenou priehľadnosťou 
vody v dôsledku koagulácie humínových látok a znížením zákalu vplyvom potlačenia kvality 
a druhovej diverzity fytoplanktónu, zooplanktónu, bezstavovcov a rýb. Pri poklese hodnôt pH 
asi na 4,5 dochádza už k vyhynutiu rýb. 

Zhodnotenie acidifikácie zo všeobecného hľadiska j e vzhľadom na variabilitu horninového 
podkladu, typov pôd, hydrologických a klimatických podmienok náročné. Acidifikácia 
povrchových vôd kolíše podľa sezóny, zvlášť v tečúcej vode. Voda povrchových tokov a 
jazier j e najkyslejšia na jar. Z celkového pohľadu možno konštatovať, že vývoj hodnôt pH, 
koncentrácie síranov a alkality v povrchových vodách má premenlivý, a kolísavý charakter. V 
súčasnosti vďaka právne stanoveným normám platným pre vypúšťané acidifikačné zmesi sa 
obsah síranov a dusičnanov v atmosfére a v zrážkach znížil, a súčasne sa znížilo ohrozenie 
povrchových a podzemných vôd acidifikáciou. 
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Acidifikácia pôd 
Acidifikácia, ako proces okyslenia pôdy, predstavuje jeden zo závažných procesov chemickej 
degradácie pôd. Schopnosť agroekosystému vyrovnať sa s prirodzenou i antropogénnou 
acidifikáciou j e daná kapacitou a potenciálom pufračnej funkcie pôdy, ktorá odráža stupeň 
rezistencie pôdy voči acidifikácii. Informácie o stave a vývoji acidifikácie poľnohospodárskej 
pôdy poskytuje Čiastkový monitorovací systém Pôda. Sledovanie acidifikácie lesných pôd j e 
súčasťou celoeurópskeho programu monitoringu lesov. 

Poškodenie ozónovej vrstvy, príčiny a dôsledky porušenia ozónovej vrstvy a medzinárodné 
záväzky v oblasti ochrany ozónovej vrstvy 
Prítomnosť ozónu v stratosfére je veľmi dôležitá pre život na Zemi tým, že pohlcuje letálne 
ultrafialové žiarenie a tak umožňuje suchozemský život. Látky chlórfluórované 
plnohalogénované uhľovodíky, neplnohalogénované chlórfluórované uhľovodíky, halóny, 
tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, metylbromid a ostatné zlúčeniny brómu, fluóru a chlóru, 
ktoré sa používajú napríklad ako chladivá, nadúvadla, aerosóly, izolačné plyny, hasiace 
prostriedky narúšajú rovnováhu medzi prirodzeným rozkladom ozónu a jeho vznikom a tak 
spôsobujú, že jeho úbytok v stratosfére prevyšuje jeho tvorbu. Tým dochádza k zvýšenému 
prieniku žiarenia v pásme vlnových dĺžok 290 až 320 nm (UV-B žiarenie), čo má za následok 
vážne ohrozenie zdravia človeka (rakovina kože, zápal očných spojiviek) a negatívny vplyv 
na ekosystémy (poškodzovanie rastlinných pletív). 
Vzhľadom na závažnosť problému globálneho rozmeru prijalo medzinárodné spoločenstvo na 
pôde OSN niekoľko krokov na elimináciu deštrukcie ozónovej vrstvy: 
Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, Viedeň 1985. Pre SR nadobudol dňa 1. 
februára 2000 platnosť Montrealský dodatok k Montrealskému protokolu, z ktorého pre 
Slovensko vyplýva zákaz dovozu a vývozu všetkých kontrolovaných látok, teda aj 
metylbromidu z a do nesignatárskych štátov, ako aj povinnosť zaviesť licenčný systém pre 
dovoz a vyvoz kontrolovaných látok. 
V roku 2000 bol prijatý zákon č. 408/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z. 
z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa transponovala 
rozhodujúca väčšina povinnosti vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 
2037/2000/ES a zakázala sa výroba a spotreba bromchlormetanu, čím sa vytvorili podmienky 
na ratifikáciu Pekingského dodatku Montrealského protokolu (pre SR platnosť od 20. 8. 
2002). Od 1. januára 2010 sa uplatňuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 
1005/2009/ES o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. 

V. Celkové hodnotenie v p l y v o v strategického d o k u m e n t u na navrhované chránené 
vtáčie územia, územia európskeho v ý z n a m u alebo súvislú európsku sústavu chránených 
území ( N A T U R A 2000) 

Na území Trnavského kraja v rámci budovania súvislej európskej sústavy chránených území 
NATURA 2000 sú v súčasnosti vyhlásené viaceré chránené vtáčie územia a navrhované sú 
viaceré územia európskeho významu. Nepredpokladá sa, že by aktivity deklarované 
v posudzovanom strategickom dokumente podstatným spôsobom a rozsahom zasiahli do 
integrity týchto území. 
Jednotlivé konkrétne projekty v procese schvaľovania budú podliehať procesnosti podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo schvaľovaniu podľa § 28 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
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VI. Závery 

1. Výs ledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie) 

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri ktorom 
sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných 
vplyvov na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich 
pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a trvania, so zameraním najmä na 
súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni, úroveň 
spracovania oznámenia, stanovísk k oznámeniu, rozsah hodnotenia, úroveň spracovania 
správy o hodnotení, stanovísk s správe o hodnotení, výsledku verejného prerokovania, 
uskutočnených konzultácií a za súčasného stavu poznania 

sa odporúča 

schválenie strategického dokumentu „Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja 
na roky 2011 - 2015" za dodržania podmienok uvedených v kapitole VI Závery, bode 3. 
Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu. 

2. Odporúčaný var iant 

Strategický dokument neobsahoval návrh variantného riešenia. Je spracovaný v realizačnom 
a nulovom variante. Z hodnotenia vyplynula opodstatnenosť realizačného variantu. Na 
realizáciu sa odporúča variant rozpracovaný a uvedený v Správe o hodnotení strategického 
dokumentu. 

3. Odporúčan ia na prepracovanie, dopracovanie, ú p r a v u n á v r h u strategického 
d o k u m e n t u 

Konečné znenie „Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 -
2015" sa odporúča podstatne nemeniť a zapracovať len relevantné pripomienky a požiadavky 
vyplývajúce zo stanovísk k správe o hodnotení, podľa navrhovaného vyhodnotenia. 
Pripomienky sú zväčša formálneho charakteru a týkajú sa hlavne analytickej časti 
strategického dokumentu. 

Na základe posúdenia kvality životného prostredia v dotknutom území, celkových výsledkov 
procesu posudzovania, pripomienok a stanovísk verejnosti aj zainteresovaných subjektov 
procesu posudzovania, Záznamu z verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického 
dokumentu, ako aj zo záverov odborného posudku sa odporúčajú pre realizáciu strategického 
dokumentu POH Trnavského kraja navrhnuté opatrenia, ktoré vyplynuli zo stanovísk 
dotknutých subjektov posudzovania a verejnosti, ktoré posudzovateľ odporúča rešpektovať 
pri finálnom dopracovaní posudzovaného strategického dokumentu. 

Zároveň j e potrebné do návrhu „Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 
a okresov Senica a Skalica na roky 2011 - 2015" doplniť tabuľkovou formou Prognózy 
vzniku odpadov v roku 2015 v zmysle článku 28 Smernice 2008/98/ES. 
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4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického d o k u m e n t u 

Vypracovaniu Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Programu 
odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015" predchádzalo podrobné 
preštudovanie návrhu strategického dokumentu, správy o hodnotení strategického dokumentu, 
všetkých doručených stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií, zápisu z verejného 
prerokovania a posudku odborne spôsobilej osoby. Pri posudzovaní boli zvažované možné 
negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva a predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení pre oblasť odpadového 
hospodárstva Trnavského kraja. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu, ako aj posudok odborne spôsobilej osoby 
preukázali, že priame i nepriame vplyvy opatrení strategického dokumentu na životné 
prostredie budú prevažne pozitívne. Z hľadiska synergických a kumulatívnych vplyvov 
prevažujú očakávané pozitívne vplyvy nad vplyvmi negatívnymi. 

V rámci procesu posudzovania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by po realizovaní 
opatrení navrhovaných v správe o hodnotení a v záverečnom stanovisku závažným spôsobom 
ohrozovali životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva posudzovaného regiónu. 

Opodstatnené pripomienky boli zapracované už do Návrhu strategického dokumentu a do 
odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu 
v ďalšej fáze vypracovania definitívnej verziu POH Trnavského kraja. Spracovatelia 
strategického dokumentu dôsledne analyzovali každú pripomienku a stanoviská od 
dotknutých subjektov. Opodstatnené pripomienky sú premietnuté do návrhu opatrení a d o 
Návrhu POH Trnavského kraja. Pri odporúčaní navrhovanej činnosti sa brali do úvahy vplyvy 
na obyvateľstvo a jeho zdravie, sociálno-ekonomické a prírodné prostredie, ako aj niektoré 
technicko-ekonomické a dopravné kritériá. 

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa prílohy č. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, na základe odborného posudku podľa požiadaviek zákona, jeho príloh 
a všetkých dostupných podkladov, pričom zohľadňuje pripomienky a požiadavky uvedené 
v doručených stanoviskách. 

5. Návrh monitor ingu 

Podľa § 16 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľ strategického dokumentu j e povinný 
zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného dokumentu na životné 
prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring. 
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie 
spočíva: 
• v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, 
• vo vyhodnocovaní jeho účinnosti, 
• v zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o 

hodnotení so skutočným stavom. 

Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie 
posudzovaného podľa zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického 
dokumentu, j e povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, 
doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu. 
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Potrebné j e dôsledne implementovať systém monitoringu, ktorý j e navrhnutý už v samotnom 
strategickom dokumente. Bude prebiehať na základe vopred definovaných indikátorov 
výsledku stanovených pre jednotlivé opatrenia. Údaje zistené monitorovaním sa využijú na 
priebežné sledovanie výkonnosti - dosahovaných výsledkov. Výsledky monitorovania 
výkonnosti budú prezentované v monitorovacej správe, ktorá bude vypracovávaná s ročnou 
periodicitou. Zber monitorovacích indikátorov, ktoré sú uvedené v akčnom pláne 
strategického dokumentu, sa bude realizovať a vyhodnocovať raz ročne na úrovni opatrení. 

VII. Potvrdenie správnosti ú d a j o v 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska 

Ing. Martin Pullmann 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Kollárova 8, 
917 01 Trnava 

v súčinnosti s 

Úradom verejného zdravotníctva SR 
Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 

2. Potvrdenie správnosti ú d a j o v podp isom oprávneného zástupcu príslušného 
orgánu, pečiatka 

Okresný úrad Trnava 
Ing. Rudolf Kormuth - vedúci odboru 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Kollárova 8, 
917 01 Trnava 

3. Miesto a d á t u m v y d a n i a záverečného stanoviska 

Trnava, 25.10.2013 

<<Í ura tí 7>-
^ v-
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