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ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 8 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“) pre
hodnotenie vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Integrovaný národný
energetický a klimatický plán“.
Obstarávateľ, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a,
827 15 Bratislava 212 (ďalej len „obstarávateľ“), doručil dňa 15. 07. 2019 Ministerstvu
životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
(ďalej len „MŽP SR“) podľa § 17 ods. 3 zákona oznámenie o strategickom dokumente
s celoštátnym dosahom „Integrovaný národný energetický a klimatický plán“ (ďalej len
„strategický dokument“), vypracované podľa prílohy č. 2 zákona.
Obstarávateľ zverejnil podľa § 6 ods. 1 a § 17 ods. 3 zákona oznámenie v hromadnom
informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom. MŽP SR zaslalo oznámenie podľa § 6 ods.
2 zákona a informáciu o zverejnení strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu
a dotknutým orgánom.
Strategický dokument sa zaoberá dosiahnutím konkurencieschopnej nízkouhlíkovej
energetiky, zabezpečujúcej spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie
za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj, v záujme
zabezpečenia účinného dosahovania zámerov energetickej únie a v súlade so štátnou
environmentálnou politikou. Zároveň stanovuje národné pomery v oblasti energetiky a klímy
v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady 2018/1999 o riadení energetickej únie
a opatrení v oblasti klímy.
Strategický dokument podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na
životné prostredie podľa zákona, nakoľko sa jedná o nový strategický dokument a svojím
charakterom spĺňa definíciu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Dňa 04. 09. 2019 sa podľa § 8 zákona uskutočnilo prerokovanie s obstarávateľov
a dotknutými orgánmi. Prítomní sú uvedení na priloženej prezenčnej listine. Po úvodnom
privítaní, boli prerokované požiadavky vyplývajúce z jednotlivých stanovísk.
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu sa určuje okrem
dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický
dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu
uvedeného v oznámení.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1 Obstarávateľ v spolupráci s MŽP SR zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického
dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 2 zákona a výsledok hodnotenia uvedie
v správe o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „správa o hodnotení“), vypracovanej
podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné,
aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4
zákona;
2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia;
2.1.3 Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo
Vyhláške MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2.1.4 Obstarávateľ doručí MŽP SR 1x kompletnú správu o hodnotení v listinnom vyhotovení
a 1x kompletnú správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.
2.2 Špecifické požiadavky
Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doručených k tomuto
oznámeniu vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať najmä
nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:
2.2.1 Uviesť predpokladané vplyvy strategického dokumentu na chránené územia Slovenskej
republiky;
2.2.2. Vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na znižovanie znečistenia ovzdušia;
2.2.3 Prepojiť smerovanie strategického dokumentu v relevantných oblastiach
s definovanými cieľmi Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov V.
(NEHAP V.);
2.2.4 Zohľadniť cenovú konkurenciu a elasticitu spotreby pri nastavovaní sadzieb
spotrebných daní na pohonné látky;
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2.2.5 Zohľadniť dopady, ktoré môžu vzniknúť pri zjednocovaní zdaňovania motorového
benzínu a nafty;
2.2.6 Pri príprave správy o hodnotení zohľadniť a písomne vyhodnotiť všetky stanoviská,
ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenie
a v samostatnej kapitole zhodnotiť plnenie jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia.
3. UPOZORNENIE
Podľa § 8 ods. 6 zákona príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia na svojom
webovom sídle bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno
predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.
Podľa § 8 ods. 7 a § 17 ods. 5 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia na svojom
webovom sídle a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia zverejní v hromadnom
informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom.
Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť
pripomienky k rozsahu hodnotenia do 10 dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 a 6 zákona
príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Ing. Miroslav Jarábek
riaditeľ odboru
energetickej a surovinovej politiky

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
posudzovania vplyvov
na životné prostredie

Príloha
Prezenčná listina – kópia
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Rozdeľovník:
1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislava 212
2. Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
3. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
4. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 821 01 Bratislava 27
5. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84
Bratislava 26
6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká
cesta 2, 833 36 Bratislava 37
7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
9. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82
Bratislava
10. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava - Staré
Mesto
11. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52
Bratislava 37
12. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8,
816 43 Bratislava
13. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1,
813 30 Bratislava
14. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11
Bratislava
15. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
16. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6,
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
17. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
18. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
19. Trnavský samosprávny kraj, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
20. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
21. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
22. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
23. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
24. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
25. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
26. Únia miest Slovenska, Biela 6, 811 01 Bratislava
27. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 821 02
Bratislava
28. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a
ochrany ovzdušia, TU
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