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Aktivity MŢP SR

 Novela geologického zákona

 Schválenie vykonávacej vyhlášky

 Informačný systém EZ

 Regionálne štúdie dopadov  EZ na ŢP

 Atlas sanačných metód

 Operačný program Ţivotné prostredie 2007-2013

 Štátny program sanácie EZ SR

 Zákon o identifikácii EZ a o určení zodpovednej 

osoby za EZ



Novela geologického zákona

 zákon 569/2007 Z.z. o geologických prácach

 novelizovaný cez vodný zákon

 účinný od 1.11. 2009



Novela geologického zákona

§ 3 Vymedzenie niektorých pojmov

- environmentálna záťaţ

- pravdepodobná environmentálna záťaţ

- geologický prieskum ţivotného prostredia

- sanácia environmentálnej záťaţe

§ 16  Vyhodnocovanie geologickej úlohy

- záverečná správa musí obsahovať analýzu 

rizika



Novela geologického zákona

§ 20a Informačný systém environmentálnych záťaţí 

a Štátny program sanácie EZ

1.  Zhromaţďovanie a poskytovanie údajov o EZ

2.  Výnimka pre pravdepodobné EZ

3.  Povinné poskytovanie údajov do IS

4.  ŠPS EZ – základný dokument pre EZ

5.   Schvaľuje ho vláda



Vyhláška ku geologickému zákonu

 novela vyhlášky č. 51/2008 Z.Z.

 §7 – geologický prieskum ţivotného prostredia

 §8 – monitorovanie geologických faktorov ŢP

 §9 – sanácia geologického prostredia

 §9a – sanácia environmentálnej záťaţe

 §46a – Informačný systém

 Prílohy – napr. obsah analýza rizika



Štátny program sanácie EZ

Uznesenie vlády č. 153 z 3.3. 2010

Úloha B.1. – zabezpečiť vo svojej pôsobnosti 

plnenie úloh vyplývajúcich zo ŠPS EZ

Ukladá: MŢPSR, MH SR, MP SR, MO SR, MDPT 

SR



Uznesenie vlády SR č. 153 z 3.3. 2010

 Úloha B.2. – zabezpečiť výdavky na plnenie ŠPS EZ z 

európskych fondov, z rozpočtových kapitol príslušných 

ministerstiev a z Environmentálneho fondu  (MŢP SR, 

MP SR, MO SR, MDPT SR)

 Úloha B.3. – uplatňovať pri tvorbe rozpočtu na príslušný 

rozpočtový rok prostriedky na zabezpečenie plnenia ŠPS 

EZ (MŢP SR, MP SR, MO SR, MDPT SR)

 Úloha B.4. – koordinovať plnenie úloh vyplývajúcich zo 

ŠPS EZ (MŢP SR )



Operačný program Ţivotné prostredie

Operačný cieľ 4.4.

Riešenie problematiky environmentálnych záťaţí vrátane ich 

odstraňovania:

• monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaţí 

a spracovanie rizikových analýz

• sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaţí

• dobudovanie informačného systému environmentálnych 

záťaţí  



I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a 

spracovanie rizikových analýz

A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií 

uskutočniteľnosti sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych 

záťaţí,

B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných 

environmentálnych záťaţí,

C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších

environmentálnych záťaţí v súlade s určenými prioritami,

D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaţí na 

ţivotné prostredie (ukončené v roku 2010),

E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre 

najrizikovejšie environmentálne záťaţe v súlade s určenými prioritami.



II. skupina: Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:

A. projekty zamerané na sanáciu environmentálnych záťaţí51, 

predstavujúcich vysoké riziko pre ľudské zdravie a ţivotné 

prostredie, v súlade s určenými prioritami 

III. skupina: Dobudovanie informačného systému environmentálnych 

záťaží

A. dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaţí ako 

súčasti informačného systému verejnej správy ( prebieha),

B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti Informačného 

systému environmentálnych záťaţí (ukončené v januári 2011),

C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít 

týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaţí.



Zákon o identifikácii EZ a o určení 

zodpovednej osoby za EZ

• Predmet zákona

• Identifikácia EZ

• Spôsob určenia zodpovednej osoby za environmentálnu

záťaţ

• Povinnosti zodpovednej osoby

• Plán prác

• Ukončenie realizácie plánu prác

• Orgány štátnej správy v oblasti environmentálnej

záťaţe



Predmet zákona

Tento zákon upravuje

 práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej

záťaţe,

 spôsob určenia zodpovednej osoby za environmentálnu záťaţ,

 práva a povinnosti zodpovednej osoby a ministerstva, ktorého

pôsobnosť súvisí so vznikom environmentálnej záťaţe,

 pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti environmentálnej

záťaţe,

 zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona,

 Konanie,

 vstupy na pozemky.



Identifikácia environmentálnej záťaţe 

• Kaţdý, kto má podozrenie o existencii

environmentálnej záťaţe, môţe túto skutočnosť

oznámiť,

• Ministerstvo preverí existenciu EZ,

• Zaregistruje a klasifikuje EZ,

• Doplní do IS EZ.



Spôsob určovania zodpovednej osoby

1. Za environmentálnu záťaţ zodpovedá ten, koho v správnom

konaní určí krajský úrad ţivotného prostredia za zodpovednú

osobu.

2. Konanie o určení zodpovednej osoby začne krajský úrad

ţivotného prostredia

a) z vlastného podnetu,

b) z podnetu ministerstva,

c) na návrh vlastníka, uţívateľa alebo správcu nehnuteľnosti,

d) na základe oznámenia podľa odseku



Spôsob určovania zodpovednej osoby – pokr. 

1. Krajský úrad ţivotného prostredia za zodpovednú osobu určí:

a) pôvodcu environmentálnej záťaţe,

b) právneho nástupcu pôvodcu, ak nie je moţné určiť

zodpovednú osobu podľa písmena a),

c) právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá je

vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna

záťaţ s výnimkou obce, ak nie je moţné určiť zodpovednú osobu

podľa písmen a) a b),

d) fyzickú osobu, ktorá nadobudla nehnuteľnosť, na ktorej sa

nachádza environmentálna záťaţ, podľa odseku 20.



Povinnosti  zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť:

• vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie

environmentálnej záťaţe,

• geologický prieskum ţivotného prostredia,

• sanáciu environmentálnej záťaţe,

• monitorovanie geologických faktorov ţivotného

prostredia.

•



Plán prác

Zodpovedná osoba alebo príslušné ministerstvo podľa § 3

ods. 12 je povinné predloţiť krajskému úradu ţivotného

prostredia na schválenie návrh plánu prác

environmentálnej záťaţe :

. s vysokou prioritou riešenia do jedného roka od

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení

zodpovednej osoby

. so strednou prioritou riešenia alebo s nízkou

prioritou riešenia do piatich rokov od nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia o určení zodpovednej osoby



Ukončenie realizácie plánu prác

1. O ukončení realizácie plánu prác rozhoduje krajský

úrad ţivotného prostredia na základe ţiadosti podanej

zodpovednou osobou alebo príslušným ministerstvom

2. Zodpovedná osoba alebo príslušné ministerstvo predloţí

k ţiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie

plánu prác krajskému úradu ţivotného prostredia:

. záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaţe,

. záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov

ţivotného prostredia,

. správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy vypracovanú

odborným geologickým dohľadom.



Odborný geologický dohľad

- odborný geologický dohľad je kontrola vykonávania

geologických prác uvedených v § 2 ods. 5 písm. b) a c)

treťou nezávislou fyzickou osobou podnikateľom

alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie

na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm.

b) a c).“.



Atlas sanačných metód EZ

Ciele: 

• Vytvorenie základnej informačnej platformy pre pracovníkov 

štátnej správy a tieţ pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti 

sanácie environmentálnych záťaţí na Slovensku.

• Hladká a bezproblémová implementácia projektov týkajúcich  

sa sanácie environmentálnych záťaţí.

• Efektívne a racionálne vyuţívanie prostriedkov z fondov    

Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.
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