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Vec
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 - zaslanie
záverečného stanoviska

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona Č. zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len "zákon o posudzovaní vplyvov") Vám ako príslušný orgán zasielame
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového
hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 2020 (č. OU-BA-OSZP1-
2018/012556/ ANJ/SEA).

V súlade s § 14 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec zverejní záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokwnentu v lehote do troch pracovných dní od jeho
doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Podľa § 15 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, ak ide o prípravu a schval'ovanie
strategického dokumentu ľOH BA, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného
stanoviska z posúdenia tohto strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia
predmetného strategického dokumentu.

Schval'ujúci orgán podl'a § 15 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov nemôže bez
záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového
hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 (ďalej len "ľOH BA") schváliť
strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schval'ujúci orgán je povinný vziať
do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií
a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti.

Ak obstarávatel' nezohl'adní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska
z posúdenia strategického dokwnentu ľOH BA a ak ide o dopracovanie strategického dokwnentu,
je podl'a § 15 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov povinný svoj postup zdôvodniť a také
odôvodnenie zverejnit' a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického
dokwnentu ľOH BA schval'ujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávatel'
zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie,
ako ich zohl'adnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohl'adnil obsah a závery správy ohodnotení,
ako zohl'adnil dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie,
a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy strategického dokwnentu v porovnaní s inými
alternatívami.
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V prípade, že schval'ujúci orgán schváli predmetný strategický dokument v inom znení, aké
bolo predložené, vypracuje v spolupráci s obstarávateľom informácie podľa § 15 ods. 5 zákona
o posudzovaní vplyvov.

Obstarávatel' podľa § 15 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov doručí schválený
strategický dokument POH BA, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa zákona o posudzovaní
vplyvov, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov v listinnom
vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojom
webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.

Obstarávatel' a rezortný orgán sú podľa § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov
povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu
na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo
zdvojovaniu monitoringu.

Príloha:
Záverečné stanovisko č. OU-BA-OSZPI-2018/012556/ANJ/SEA
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Zodpovedný: Mgr. Ladislav Sipos, vedúci oddelenia

Ing. MjroSI~
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Do záverečného stanoviska môžete nahliadnuť na obecnom úrade počas stránkových

hodín do 9. augusta 2018.
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