OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
OBCE BUČANY
na roky 2016 - 2020
podľa zákona č.24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.

Základné údaje o obstarávateľovi

1.

Názov: Obec Bučany

2.

Identifikačné číslo: 00312321

3.

Adresa sídla: Bučany 269, 919 26 Bučany

4.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
Ing. Rastislav Kurinec, starosta
Obec Bučany
Bučany 269, 919 26 Bučany
tel: 033/7320 268, 0911/342 149
E mail: starosta@bucany.sk

5.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto na
konzultácie:
Ing. Rastislav Kurinec, starosta
Obec Bučany
Bučany 269, 919 26 Bučany
tel: 033/7320 268, 0911/342 149
E mail: starosta@bucany.sk
Ing. Oľga Cútová , L.E.A.S
Majcichov 312, 919 22 Majcichov
email: leaseonsultinR(ajgmail.com
tel.: 0905 112 773

II.

Základné údaje o strategickom dokumente

1.

Názov
Program odpadového hospodárstva obce Bučany na roky 2016 - 2020

2.

Charakter
Program odpadového hospodárstva obce Bučany na roky 2016 - 2020 je strategickým
dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva obce na vytýčené obdobie
2016 - 2020. Dokument je vypracovaný v súlade s cieľmi a opatreniami stanovenými
v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020, ktorý
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schválila vláda SR na svojom zasadnutí dňa 14.10.2015, a v Programe odpadového
hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020, ktorý bol vydaný 24. januára 2019
formou všeobecnej záväznej vyhlášky Okresného úradu Trnava č. 1/2018, zo dňa 30.11.2018,
ktorou sa vyhlásila záväzná časť POH Trnavského kraja na roky 2016—2020 vo Vestníku
vlády SR, čiastka 1/2019 s platnosťou vyhlášky od 7.2.2019.
Záväzná časť POH obce Bučany v zmysle § 10 ods.3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon
o odpadoch") obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami
odpadov (prúdy odpadov) v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie, vrátane opatrení na
zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch.
Smerná časť POH obce Bučany obsahuje informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie
komunálnych odpadov a posúdenie potreby budovania nových zariadení- zámer na
vybudovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi - zberný dvor pre potreby obce. V smernej
Časti sa nachádzajú tiež informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia
obyvateľstva a rozsah finančnej náročnosti programu.
Hlavné ciele
POH obce Bučany sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2 0 1 6 - 2 0 2 0
Ciele a opatrenia v Záväznej časti POH obce Bučany sú v súlade so záväznou časťou
odpadového hospodárstva Trnavského kraja, ktorá je strategickým dokumentom odpadového
hospodárstva Trnavského kraja na obdobie 2016 až 2020.
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva obce Bučany je minimalizácia negatívnych
účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa článku 4 Smernice Európskeho parlamentu
a rady 2008/98/ES z 19.novembra 2008 o odpade :
a) predchádzanie vzniku odpadov
b) príprava na ich opätovné použitie
c) recyklácia
d) iné zhodnocovanie , napr. energetické
e)

zneškodňovanie odpadov

Strategickým cieľom obce je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním.
Ciele a opatrenia si obec stanovila pre nasledovné vybrané prúdy odpadov
•

komunálne odpady a triedený zber

•

biologicky rozložiteľné odpady

•

stavebný odpad a odpad z demolácií

•

papier a lepenku

•

sklo

•

plasty

•

železné a neželezné kovy

Obsah

Obsah a členenie kapitol POH obce Bučany na roky 2016-2020
1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE:
1.1. Názov obce
1.2. Identifikačné číslo obce
1.3. Okres
1.4. Počet obyvateľov obce
1.5. Rozloha katastrálneho územia obce
1.6. Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2.

CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1

Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením na
kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky
a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečila
zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia
komunálneho
odpadu
skládkovaním
k iným
spôsobom
zneškodnenia
k zhodnoteniu
Triedený zber komunálnych odpadov. Údaje o systéme triedeného zberu
komunálnych odpadov pre ktoré zložky komunálnych odpadov je v obci zavedený
triedený zber komunálnych odpadov, o množstve komunálnych odpadov
vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov a o systéme
zberu drobných stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky,
v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky

2.2

2.3. Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného
odpadu
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1.
4.2.

5.

Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom
Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie
informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch

SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

5.1

Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a aké
typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je potrebné vybudovať
5.2
Informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi
5.3 Rozsah finančnej náročnosti programu
6.
6.1.

INÉ
Potvrdenie spracovateľa údajov
3

7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1.
Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
5.

Uvažované variantné riešenia
POH obce Bučany je vypracovaný v jednom variantnom riešení.

6.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
•
Oznámenie o strategickom dokumente - Termín: júl 2019
• Zisťovacie konanie - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Termín: august 2019
•
Predloženie strategického dokumentu na schválenie zastupiteľstvu obce - Termín:
september 2019

7.

Vzťah k iným strategickým dokumentom
Pri vypracovaní POH obce Bučany sa vychádzalo z POH SR, ktorý schválila vláda SR na
svojom zasadnutí dňa 14.10.2015 uznesením číslo 562 a POH Trnavského kraja s platnosťou
vyhlášky od 7.02.2019. POH obce tiež nadväzuje na predchádzajúci program odpadového
hospodárstva obce na roky 2011-2015.

8.

Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo Bučany.

9.

Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie obecného zastupiteľstva

III.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia

1.

Požiadavky na vstupy
Charakteristika a analýza súčasného stavu odpadového hospodárstva na území obce, ktorá
spočíva v uvedení druhov, množstiev komunálnych odpadov vzniknutých v obci Bučany
v období 2011-2018. Vstupné údaje vychádzajú zročných výkazov o komunálnom odpade
vzniknutom za roky 2011 až 2018 a z predpokladu na roky 2019 a 2020 s rozlíšením na
zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na vytriedené zložky komunálnych
odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

2.

Údaje o výstupoch
Výstupom je strategický dokument - Program odpadového hospodárstva obce Bučany, ktorý
určuje záväzné ciele pre celú oblasť odpadového hospodárstva na úrovni obce a zároveň aj
opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov. Jedným s cieľov je aj vybudovanie
zariadenia na zber odpadov - zberného dvora pre potreby obce.
Taktiež sú uvedené údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu. Osobitne je spomenuté využívanie kampaní
a zabezpečenie informovanosti obyvateľov o potrebe triedeného zberu a prínosu zo
zhodnocovania komunálnych odpadov a o negatívach ich zneškodňovania.
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3.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Dosahovaním cieľov vytýčených v Záväznej časti Programu odpadového hospodárstva by
malo dochádzať k zlepšovaniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia. Plnením
cieľov programu sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie. Negatívne vplyvy na
životné prostredie sa neočakávajú.
Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu na ovzdušie budú predovšetkým
dôsledkom:
•

znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky (zníži
sa množstvo skládkových plynov, zápach obťažujúci obyvateľov)

•

znižovania množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov (zníži sa prašnosť aj
riziko požiarov, ku ktorým dochádza na skládkach odpadov)

Priame pozitívne vplyvy strategického dokumentu na podzemné vody, povrchové vody
a pôdu budú predovšetkým dôsledkom:
•

realizácie zlepšenia systému zberu nebezpečných odpadov (olejov,
batérií a akumulátorov)

elektroodpadu,

Nepriame pozitívne vplyvy na zníženie znečistenia horninového prostredia a pôdy sa
môžu prejaviť ako dôsledok:
•

zlepšenia stavu ovzdušia, podzemných a povrchových vôd

Nepriame pozitívne vplyvy na šetrenie nerastných surovín sa môžu prejaviť ako dôsledok:
•

energetického využívania odpadov

Nepriame pozitívne vplyvy na znižovanie záberu pôdy sa môžu prejaviť ako dôsledok:
•
4.

znižovania skládkovania odpadov

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Dosahovaním cieľov vytýčených v Záväznej časti ako aj zámeru vybudovania zariadení
uvedených v smernej časti Programu odpadového hospodárstva by malo dochádzať
k zlepšovaniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia. Stav životného prostredia má
vplyv aj na zdravie obyvateľstva, preto predpokladáme pozitívny vplyv posudzovaného
strategického dokumentu na zdravotný stav obyvateľstva.
Predovšetkým dosiahnutie cieľov pre nebezpečné odpady (napr. zlepšenie ich zberu od
obyvateľov, stanovenie zvýšenia zodpovednosti výrobcov za zber a zhodnocovanie) by malo
zamedziť kontamináciu zložiek životného prostredia látkami, ktoré poškodzujú zdravie.
Pozitívne by malo vplývať na ovzdušie aj využívanie nových technológií na energetické
zhodnocovanie odpadov a spaľovanie s energetickým využitím.
Obmedzenie zneškodňovania odpadov skládkovaním zníži prašnosť, zápach, zníži sa riziko
požiarov, ktoré na skládkach vznikali, riziká kontaminácie podzemných aj povrchových vôd
a bude možné obmedziť aj stresové faktory, ktoré pôsobia na obyvateľstvo vplývajúce
v blízkosti skládok odpadov.
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5.

Vplyvy na chránené územia (navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky,
chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie.
Do katastra obce Bučany zasahuje chránené vtáčie územie Špačinsko- nižňanské polia.
Realizáciou Záväznej časti POH ako aj zámerov smernej časti POH sa však nepredpokladá na
toto územie žiadny vplyv. Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany
chráneného vtáčieho územia sa považuje iba vykonávanie mechanizovaných prác pri
poľnohospodárskej činnosti a pri hospodárení v lese.

6.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
Nepredpokladajú sa žiadne významné riziká spojené s uplatňovaním POH obce Bučany vo
vzťahu k životnému prostrediu.

7.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladajú sa žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice.

IV.

Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Verejnosťou sú všetci občania obce Bučany, fyzické a právnické osoby podnikajúce na území
obce, občianske združenia, neziskové organizácie, štátne organizácie a iné organizácie na
území obce. Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem
o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.
2.

Zoznam dotknutých subjektov
Okresný úrad Trnava - Odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Trnava - Odbor cestnej dopravy
Okresný úrad Trnava - pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Trnava - Odbor výstavby a bytovej politiky
Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava
Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
Obec Malženice
Obec Trakovice
Obec Brestovany
Mesto Trnava
Mesto Hlohovec

3.

Dotknuté susedné štáty
N i e j e predpoklad, že by týmto strategickým dokumentom mohli byť dotknuté susedné štáty.
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V.

Doplňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkresy širších
primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)
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Predpokladané oznámenie neobsahuje žiadne ďalšie mapové ani iné grafické dokumentácie.
2.

Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020
Ročné výkazy o komunálnom odpade za roky 2011 až 2018
Program odpadového hospodárstva Bučany za obdobie 2011 -2015

VI.

Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Bučany, 2.7.2019

VII.
1.

Potvrdenie správnosti údajov

Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Oľga Cútová

2.

Potvrdenie
správnosti
obstarávateľa, pečiatky:

údajov

oznámenia

podpisom

oprávneného

zástupcu

Potvrdzujem správnosť údajov v oznámení

Oprávnený zástupca obstarávateľa
Ing. Rastislav Kurinec
starosta
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