
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2021/011885-008

Košice
21. 09. 2021

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 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, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona, na základe oznámenia
o strategickom dokumente: „Obec Nováčany – Nízkouhlíková stratégia 2030“, ktoré predložil obstarávateľ
Národné centrum environmentálne, n.o., Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová pri Zvolene, po ukončení
zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Obec Nováčany – Nízkouhlíková stratégia 2030“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie
Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal dňa 24.08.2021 od
obstarávateľa Národné centrum environmentálne, n.o., Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová pri Zvolene
podľa § 5 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“) oznámenie o strategickom
dokumente „Obec Nováčany – Nízkouhlíková stratégia 2030“.

Hlavné ciele strategickému dokumentu týkajúceho sa nízkouhlíkovej stratégie 2030 v obci Nováčany:
1) Predkladaná nízkouhlíková stratégia vychádza z aktuálneho stavu štruktúry spotreby elektrickej a
tepelnej energie v budovách spravovaných obecným úradom, aktuálnym stavom verejného osvetlenia,
štruktúry a využívania verejnej dopravy v obci. Súčasný stav, najmä v oblasti energetiky, nezodpovedá
moderným energetickým trendom a vyžaduje si realizáciu investičných opatrení smerujúcich k
zmene palivovej základne, modernizácii elektroinštalácie, obnovy elektrických spotrebičov a zavedenie
regulačných opatrení pre optimalizáciu využívania elektrickej energie. Tepelná energetika si taktiež
vyžaduje rekonštrukciu najmä z hľadiska efektivity vykurovania a zmenu smerom k efektívnejšiemu
energetickému systému bez spaľovania fosílnych palív a s inovatívnou reguláciou rozvodov tepla.
2) Mitigačné opatrenia sú opatrenia, ktoré vedú k trvalému zníženiu emisií skleníkových plynov. Môžu
mať rôzny charakter a môžu mať rôznu dobu účinnosti. V rámci obce Nováčany sa na základe aktuálneho
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stavu a poznania procesov v oblasti energetiky, dopravy a odpadového hospodárstva v správe obce
navrhli 4 mitigačné opatrenia vo verejnom sektore, ktoré sú orientované na znižovanie spotreby elektrickej
energie, zníženie spotreby tepla a zlepšenie manažmentu komunálneho odpadu. Realizáciou všetkých
navrhovaných mitigačných opatrení na úrovni 1 by obec Nováčany v roku 2030 vykázala zníženie emisií
skleníkových plynov vo verejnom sektore na úrovni
-9415,4 kg CO₂ ekvivalentov, čo je takmer 38 percentné zníženie emisií oproti roku 2018. Najefektívnejším
mitigačným opatrením je opatrenie 2, a to realizácia rekonštrukcie vykurovania obecných budov s
inštaláciou nových plynových kotlov s novými termoregulačnými rozvodnými systémami a zateplením
budov na úroveň energetickej triedy A.
3) Mitigačné opatrenia na úrovni 2 sú opatrenia, ktoré vedú k trvalému zníženiu emisií skleníkových plynov
s využitím tzv. inteligentných (smart) riešení. Ide o využitie moderných informačných technológií pre
riadenie procesov, ktoré môžu prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Môžu mať rôzny charakter
a môžu mať rôznu dobu účinnosti. V rámci obce Nováčany sa na základe aktuálneho stavu a poznania
procesov v oblasti energetiky navrhli 2 mitigačné opatrenia vo verejnom sektore, ktoré sú orientované
na sektor energetiky. Realizáciou týchto dvoch „smart“ opatrení je možné dosiahnuť zníženie emisií z
energetického sektora (verejného aj súkromného) o 1,3 %.
4) Celkový efekt navrhovaných mitigačných opatrení je 22,7 ton CO₂ ekv pre horizont roku 2030.
Z celkovej úrovne emisií verejného aj súkromného sektoru bývania obce Nováčany, do ktorých sú
smerované navrhované opatrenia to reprezentuje hodnotu zníženia emisií skleníkových plynov o 2,3 %,
pričom emisie skleníkových plynov z verejného sektoru sa znížia o 38 %.
5) V roku 2030, po realizácii všetkých navrhovaných opatrení, by tak emisie skleníkových plynov
katastrálneho územia obce Nováčany boli na úrovni -1019,0 tony CO₂ ekv pri započítaní všetkých
sektorov vrátane lesov (záchyt CO₂ je väčší ako jeho emisie), čo predstavuje pre obec Nováčany
dosiahnutý stav uhlíkovej neutrality.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
zverejnil oznámenie na internetovej stránke MŽP SR a rozoslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na
zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zaujal za jednotlivé zložky odboru
starostlivosti o životné prostredie nasledovné stanoviská:

Listom č. OU-KS-OSZP-2021/011972 zo dňa 09.09.2021 z hľadiska štátnej správy odpadového
hospodárstva k predloženému strategickému dokumentu nemá pripomienky.

Listom č. OU-KS-OSZP-2021/011977 zo dňa 30.08.2021 z hľadiska štátnej vodnej správy uvádza, že k
predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá z hľadiska ochrany vodných pomerov žiadne
pripomienky.

Listom č. OU-KS-OSZP-2021/012032 zo dňa 09.09.2021 z hľadiska ochrany ovzdušia na základe
hodnotenia kvality ovzdušia uvádza, že stratégia navrhuje opatrenia na zníženie spotreby energie a
emisií CO₂ na území obce. Popri úspore emisií CO₂ dôjde aj k poklesu iných znečisťujúcich látok, ktoré
vznikajú spaľovaním fosílnych palív. Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k oznámeniu o strategickom
dokumente „Obec Nováčany – Nízkouhlíková stratégia 2030“ nemá pripomienky a nepožaduje ďalej
posudzovať strategický dokument v zmysle zákona.

Listom č. OU-KS-OSZP-2021/011968 zo dňa 06.09.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny uvádza
nasledovné vyjadrenie:
Navrhovaná činnosť sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK. Potvrdzuje,
že uvedený strategický dokument sa nedotýka záujmov ochrany prírody a nebude mať významné
nepriaznivé vplyvy na lokality súvislej európskej sústavy chránených území.
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Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán na posudzovaní
podľa zákona netrvá.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2021/04866-02/3363/HŽPZ
zo dňa 06.09.2021 zaslal stanovisko, že oznámenie o strategickom dokumente „Obec Nováčany –
Nízkouhlíková stratégia 2030“ z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu a rozvoj
verejného zdravia je možné akceptovať.

Zo strany dotknutej verejnosti neboli doručené žiadne písomné stanoviská.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v
rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil
oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného
zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania oznámenia a kritérií pre zisťovacie konanie podľa
prílohy č. 3 k zákonu o posudzovaní. Prihliadal pri tom na stanoviská k oznámeniu od zainteresovaných
subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli požiadavky vo vzťahu k
navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese konania o
schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov:
1. Rešpektovať všetky pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Toto zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom.

Doručí sa
1. Národné centrum environmentálne, n.o., Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová pri Zvolene

Na vedomie
1. Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor politiky znižovania emisií skleníkových plynov
- sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 01 Košice
4. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Košice-okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
a. odbor starostlivosti o životné prostredie (OO, OH, ŠVS, OPaK)
b. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
c. pozemkový a lesný odbor

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa
Národné centrum environmentálne n.o., Nová ulica 355/4, 962 37  Kováčová, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť
Západ
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré
Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor
politiky znižovania emisií skleníkových plynov, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor
ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15


