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VI. Prílohy 
 

Textové prílohy: 
Číslo prílohy 0ázov prílohy 
1. Komplexný zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží kraja 
2. Komplexný zoznam environmentálnych záťaží kraja 
3. Komplexný zoznam sanovaných/rekultivovaných lokalít v kraji 
4. Záznam z aktualizácie 
5.A Výsledná tabuľka doplňujúceho hodnotenia dopadov pravdepodobných 

environmentálnych záťaží  
5.B Výsledná tabuľka doplňujúceho hodnotenia dopadov verifikovaných 

environmentálnych záťaží  
6. Nástroje riešenia verifikovaných záťaží a pravdepodobných záťaží v kraji 
7.A Legislatívne nástroje 
7.B Strategické a koncepčné dokumenty 
7.C Ekonomické nástroje 

 
 

Mapové prílohy: 
Číslo prílohy 0ázov prílohy 
1. Mapa environmentálnych záťaží 
2. Vzťah EZ k vode 
3. Vzťah EZ k pôde 
4. Vzťah EZ k chráneným územiam 
5. Vzťah EZ k funkčnému využitiu územia 
6. Mapa kvality životného prostredia 
7. Mapa návrhov a priorít 

 
 

Doplňujúce podklady: 
1. CD nosič s registračnými listami   
2. CD nosič s fotodokumentáciou z aktualizácie 
  
 


