OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikovo námestie č.5 , 052 01 Spišská Nová Ves
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Spišská Nová Ves

OU-SN-OSZP-2021/016063-007

15. 11. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
1. Slovenská ekologická agentúra n. o., Jesenského 3630, 960 01 Zvolen
2. Obec Vítkovce, Vítkovce 99, 053 63 Vítkovce
3. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice
4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052
01 Spišská Nová Ves (ŠVS, ŠSOO, ŠSOH, ŠSOPaK)
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 52 01 Spišská
Nová Ves
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo
námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská
Nová Ves
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
9. Obec Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov
10. Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava
11. Obec Chrasť nad Hornádom, Chrasť nad Hornádom 165, 053 63 Chrasť nad Hornádom
Výrok
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy
príslušný podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa §
53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s
§ 29 ods. 11 zákona, na základe predloženia Oznámenia o strategickom dokumente „Obec Vítkovce –
nízkouhlíková stratégia 2030“
vydáva
podľa § 7 ods. 5 zákona
pre obstarávateľa
Slovenská ekologická agentúra n. o., Jesenského 3630, 960 01 Zvolen,
IČO: 52294901

po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
Navrhovaný strategický dokument „Obec Vítkovce – nízkouhlíková stratégia 2030“, ktorého hlavným
cieľom je návrh mitigačných opatrení na úrovni obce pre dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov
vo verejnom sektore do roku 2030
sa nebude posudzovať podľa zákona.
Odôvodnenie
Obstarávateľ Slovenská ekologická agentúra n. o., Jesenského 3630, 960 01 Zvolen, IČO: 52294901
predložil dňa 20.10.2021 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
podľa § 5 ods. 1 zákona Oznámenie o strategickom dokumente „Obec Vítkovce – nízkouhlíková stratégia
2030“. Spracovateľom uvedeného strategického dokumentu je Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD..
Hlavným cieľom predloženej stratégie je návrh mitigačných opatrení na úrovni obce pre dosiahnutie
zníženia emisií skleníkových plynov vo verejnom sektore do roku 2030.
Navrhovaný je súbor šiestich mitigačných opatrení na úrovni obce Vítkovce, ktoré povedú k znižovaniu
emisií skleníkových plynov s výhľadom do roku 2030. Prvé štyri opatrenia sú bežné, dostupné, realizované
bez zložitejších projektových návrhov. Mitigačné opatrenie 6 a 7 sú opatrenia navrhované na úrovni 2 t.
j. s využitím IT a „smart“ riešení.
Navrhované sú tieto mitigačné opatrenia:
Mitigačné opatrenie 1 – úroveň 1 – Vybudovanie vodnej elektrárne s kapacitou 0,165 MW na rieke Hornád
rkm 116,8 v spolupráci s obcou ,Chrasť nad Hornádom a Spišský Hrušov.
Mitigačné opatrenie 2 – úroveň 1 – Komplexné zateplenie budovy obecného úradu vo Vítkovciach + nové
termoregulačné rozvodné systémy + nový plynový kotol
Mitigačné opatrenie 3 – úroveň 1 – Výmena elektrospotrebičov (energetická trieda A+ a vyššie)
+ zavedenie LED svietidiel vo všetkých budovách + rekonštrukcia elektrorozvodov (obecné a
verejnoprospešné budovy v obci
Mitigačné opatrenie 4 – úroveň 1 – znižovanie objemu komunálneho odpadu zvýšením podielu triedenia
KO (bioodpadu) a zodpovednejším prístupom k vzniku odpadov
Mitigačné opatrenie 5 – úroveň 2 - senzormi podporovaný systém vykurovania budov s využitím
regulačných modulov riadenia prostredníctvom mobilnej a PC aplikácie
Mitigačné opatrenie 6 – úroveň 2 - senzormi (meteo, kvalita ovzdušia) podporovaný systém distribúcie
informácií pre podporu rozhodovania v oblasti vykurovania budov s využitím mobilnej a PC aplikácie pre
disemináciu dát, informácií a odporúčaní pre firmy a občanov.
Celkové emisie skleníkových plynov za rok 2018 predstavovali v danej obci 168 303,2 kg CO2
ekvivalentov, čo v prepočte na obyvateľa dosahuje úroveň 283,3 kg CO2 ekvivalentov. Najefektívnejším
mitigačným opatrením je opatrenie 1 - realizácia malej vodnej elektrárne v spolupráci s ďalšími obcami a
opatrenie 5 – rekonštrukcia tepelného hospodárstva a zatepľovania v obci.
Realizáciou navrhovaných mitigačných opatrení na úrovni 1 by obec v roku 2030 vykázala zníženie emisií
skleníkových plynov vo verejnom sektore na úroveň 83 722,2 kg CO2 ekvivalentov, čo je takmer 50 %-né
zníženie emisií oproti roku 2018. Po realizácií všetkých navrhovaných opatrení by emisie skleníkových
plynov k. ú. Vítkovce boli na úrovni 464,3 tony CO2 ekvivalentov pri započítaní všetkých sektorov vrátane
lesov, čo predstavuje pre obec Vítkovce nedosiahnutý stav uhlíkovej neutrality.
Na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, vykonal Okresný úrad
Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ SNV, OSŽP“) podľa § 7 zákona
zisťovacie konanie, či sa uvedený strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. V rámci
zisťovacieho konania OÚ SNV OSŽP podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil na webovom sídle ministerstva
(https://www.enviroportal.sk/sl/eia) a rozposlal predmetné oznámenie dotknutým orgánom a dotknutým
obciam na zaujatie stanoviska. Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní bolo možné vykonať počas
celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu
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na adrese Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo
námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves.
V súlade s §-om 6 ods. l zákona Obec Vítkovce informovala verejnosť o strategickom dokumente
zverejnením oznámenia na úradnej tabuli obce v termíne od 25.10.2021 do 9.11.2021 a na webovej
stránke obce. Zo strany verejnosti v uvedenom termíne neboli k strategickému dokumentu zaznamenané
žiadne pripomienky.
V súlade s § 6 ods. 6 zákona boli tunajšiemu úradu doručené tieto stanoviská:
 Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská
Nová Ves pod č. OU-SN-PLO2-2021/016430-002 zo dňa 02.11.2021 v doručenom liste uvádza, že k
oznámeniu ,,Obec Vítkovce – Nízkouhlíková stratégia 2030“ nemá námietky.
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi v liste pod. č.
HŽP-6586/6586/1913/2021-6803/2021 zo dňa 26.10.2021 uviedlo, že oznámenie o strategickom
dokumente ,,Obec Vítkovce – Nízkouhlíková stratégia 2030“ nie je v rozpore s požiadavkami na ochranu,
podporu a rozvoj verejného zdravia ustanovenými zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zákonom stanovenom termíne, ani v čase do vydania tohto rozhodnutia, neboli k oznámeniu o
strategickom dokumente na OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené
žiadne iné písomné stanoviská od dotknutých orgánov ani dotknutých obcí.
Podľa § 63 zákona dotknutá verejnosť možnosť osobnej konzultácie v stanovenej lehote nevyužila.
Vyjadrenie príslušného orgánu:
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania nezistil žiadny predpoklad očakávaných vplyvov
predloženého strategického dokumentu „Obec Vítkovce – nízkouhlíková stratégia 2030“ na životné
prostredie v takom význame, aby vzniesol požiadavku na ďalšie posudzovanie uvedeného strategického
dokumentu.
Záver:
OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
navrhovaný strategický dokument „Obec Vítkovce – nízkouhlíková stratégia 2030“ z hľadiska povahy
a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu a najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, zdravie
obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu.
V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované podstatnejšie vplyvy na životné prostredie, ani
negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Zásah do chránených území v riešenom strategickom
dokumente sa nepredpokladá. Nakoľko žiaden z dotknutých orgánov ani dotknutých obcí nevzniesol
požiadavku na posudzovanie strategického dokumentu, Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor
starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri
vydávaní rozhodnutia sa použili aj kritéria pre rozhodovanie podľa prílohy č. 3 zákona (transpozícia príloh
č. III Smernice 2011/92/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné
prostredie).
Navrhovaný strategický dokument môže pokračovať procesom schvaľovania podľa osobitných predpisov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovaných činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu sú
väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva povinný
zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente
a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.
Upozornenie:
Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.
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Poučenie
Podľa § 64 písm. a) zákona sa na konanie podľa druhej časti zákona – posudzovanie návrhov
strategických dokumentov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Zisťovacie konanie sa
preto nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa zákona č.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Ing. Miloslav Polomský
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa
Slovenská ekologická agentúra n.o., Jesenského 3630, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Obec Vítkovce, Vítkovce 99, 053 63 Vítkovce, Slovenská republika
Obec Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov, Slovenská republika
Obec Chrasť nad Hornádom, Chrasť nad Hornádom 165, 053 63 Chrasť nad Hornádom, Slovenská
republika
Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská
Nová Ves, Slovenská republika
Úrad Košického samosprávneho kraja , Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská
republika
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Štefánikovo námestie č.5 , 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Štefánikovo námestie č.5 ,
052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÍ, Štefánikovo námestie č.5 , 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Štefánikovo námestie č.5 ,
052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
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