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EnvironmentEnvironmentáálne zlne zááťťaažžee
prprííprava zprava záákonakona

Ing. Jozef Ing. Jozef MakoMako 27.9.27.9.20072007

Z histZ históórierie
�� ProgramovProgramovéé vyhlvyhláásenie vlsenie vláády SR schvdy SR schváálenlenéé uznesenuzneseníím zo m zo 

ddňňa 31. ja 31. júúla 2006 la 2006 
�� Bod 2.5 StarostlivosBod 2.5 Starostlivosťť o o ŽŽPP
�� Dlhodobý zDlhodobý záávavažžný problný probléém Slovenska m Slovenska –– nelegnelegáálne skllne skláádky dky 

odpadov a starodpadov a staréé environmentenvironmentáálne zlne zááťťaažže(monitoring, e(monitoring, 
inventarizinventarizáácia, hodnotenie nebezpecia, hodnotenie nebezpeččnosti ,urnosti ,urččenie priorenie prioríít t 
postupnpostupnéého odstraho odstraňňovania negatovania negatíívnych vplyvov)vnych vplyvov)

�� ZZáákon o environmentkon o environmentáálnych zlnych zááťťaažžiach je v priach je v prííprave viac ako prave viac ako 
5 rokov5 rokov

�� NedosiahnutNedosiahnutéé definitdefinitíívne znenie zvne znenie záákona ( nkona ( náávrh zvrh záákona kona 
spracovaný sekciou geolspracovaný sekciou geolóógie gie bolbol pre priemysel neprijatepre priemysel neprijateľľný)ný)

�� AngaAngažžovanie spoloovanie spoloččnostnostíí chemickchemickéého a farmaceutickho a farmaceutickéého ho 
priemyslu na prpriemyslu na prííprave zprave záákona pod Zvkona pod Zvääzom CHFP SRzom CHFP SR

�� Menovanie pracovnej skupiny na prMenovanie pracovnej skupiny na príípravu zpravu záákonakona
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�� Za MZa MŽŽP SR           geolP SR           geolóógia        RNDr. Jozef gia        RNDr. Jozef FranzenFranzen
voda             Ing. Marivoda             Ing. Mariáán n SupekSupek
eurofondyeurofondy Ing. KatarIng. Kataríína na ŠŠaašškovkováá
sekcia Ksekcia KŽŽP    Ing. VladimP    Ing. Vladimíír r BlaBlažžííččekek

�� Za ZP SR                                  Ing. Jozef Za ZP SR                                  Ing. Jozef MikulecMikulec

�� Za ZCHFP                                Ing. Jozef Za ZCHFP                                Ing. Jozef MakoMako, , 
Ing. MariIng. Mariáán n KvasnicaKvasnica

Členovia pracovnej skupiny

Ciele zCiele záástupcov ZCHFP SR stupcov ZCHFP SR 
1.1. PodiePodieľľaaťť sa na zjednodusa na zjednoduššeneníí a sprieha spriehľľadnenadneníí

nnáávrhu zvrhu záákonakona

2.2. JednoznaJednoznaččnnéé zadefinovanie pojmovzadefinovanie pojmov

3.3. MaximMaximáálne vyulne využžiiťť platnplatnéé zlozložžkovkovéé zzáákonykony

4.4. Zhodnotenie vplyvu na podnikateZhodnotenie vplyvu na podnikateľľskskéé
prostredie, prostredie, ššttáátny rozpotny rozpoččet a samospret a samospráávuvu

5.5. HHľľadaadaťť momožžnosti vyunosti využžitia ekonomických itia ekonomických 
nnáástrojov (dotstrojov (dotáácie, odvody do EF, dacie, odvody do EF, daňňovovéé
úúľľavy)avy)
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HlavnHlavnéé zzáásady navrhnutsady navrhnutéého zho záákonakona

� Cieľom zákona je : znižovanie nepriaznivých účinkov EZ na ŽP a 
zdravie človeka

� Základné pojmy:
� Environmentálna záťaž - stav vzniknutý poškodzovaním:

-pôdy a horninového prostredia v dôsledku ľudskej činnosti nad 
mieru stanovených kritérií
-podzemnej vody, ktorá má nepriaznivé účinky na dobrý chem. 

stav podzemných vôd nad mieru stanovených kritérií. 

� Pôvodca EZ- každý kto svojou činnosťou spôsobil EZ vrátane jeho 
právneho nástupcu.

� Držiteľ EZ- vlastník alebo správca nehnuteľnosti na ktorej sa EZ 
nachádza

� Sanácia EZ- odstránenie kontaminácie na úroveň určenú
analýzou rizika, odstránenie príčiny kontam., alebo zníženie 
negatívnych vplyvov kontam. na ŽP a zdravie človeka

�� CieCieľľom zom záákona je : znikona je : znižžovanie nepriaznivých ovanie nepriaznivých úúččinkov EZ na inkov EZ na ŽŽP a P a 
zdravie zdravie ččlovekaloveka

�� ZZáákladnkladnéé pojmy:pojmy:
�� EnvironmentEnvironmentáálna zlna zááťťaažž -- stav vzniknutý postav vzniknutý pošškodzovankodzovaníím:m:

--pôdy a horninovpôdy a horninovéého prostrediaho prostredia v dôsledku v dôsledku ľľudskej udskej ččinnosti nad innosti nad 
mieru stanovených kritmieru stanovených kritééririíí
--podzemnejpodzemnej vodyvody, ktor, ktoráá mmáá nepriaznivnepriaznivéé úúččinky na dobrý inky na dobrý chemchem. . 

stav podzemných vôd nad mieru stanovených kritstav podzemných vôd nad mieru stanovených kritééririíí. . 

�� Pôvodca Pôvodca EZEZ-- kakažždý kto svojou dý kto svojou ččinnosinnosťťou spôsobil EZ vrou spôsobil EZ vráátane jeho tane jeho 
prpráávneho nvneho náástupcu.stupcu.

�� DrDržžiteiteľľ EZEZ-- vlastnvlastníík alebo sprk alebo spráávca nehnutevca nehnuteľľnosti na ktorej sa EZ nosti na ktorej sa EZ 
nachnacháádzadza

�� SanSanááciacia EZEZ-- odstrodstráánenie kontaminnenie kontamináácie na cie na úúroveroveňň ururččenenúú
analýzou rizika, odstranalýzou rizika, odstráánenie prnenie prííččiny iny kontamkontam., alebo zn., alebo zníížženie enie 
negatnegatíívnych vplyvov vnych vplyvov kontamkontam. na . na ŽŽP a zdravie P a zdravie ččlovekaloveka

�� ZaistenieZaistenie EZEZ-- ssúúbor opatrenbor opatreníí na zastavenie na zastavenie šíšírenia znerenia zneččisisťťujujúúcich cich 
lláátok do tok do ŽŽP.P.

�� AuditAudit EZEZ-- neznezáávislvisléé posposúúdenie environmentdenie environmentáálnych pomerov lnych pomerov 
lokality za lokality za úúččelom vyelom vyččííslenia predpokladaných nslenia predpokladaných náákladov na kladov na 
sansanááciuciu

�� PravdepodobnPravdepodobnáá EZEZ-- podozrenie o existencii EZ (zpodozrenie o existencii EZ (záápis do A pis do A 
registra)registra)

�� ZodpovednZodpovednáá osoba osoba mômôžže bye byťť-- pôvodca, drpôvodca, držžiteiteľľ, , ššttáát v zastt v zastúúpenpeníí
prprííslusluššným ministerstvom alebo ným ministerstvom alebo ššttáát ak prevzal zodpovednost ak prevzal zodpovednosťť

�� Register EZRegister EZ sa sa ččlenleníí::
--ččasasťť AA--evidenciaevidencia pravdepodobných EZpravdepodobných EZ
--ččasasťť BB--evidenciaevidencia EZEZ
--ččasasťť CC--evidenciaevidencia sanovanýchsanovaných EZ ukonEZ ukonččenenáá posanaposanaččnýmným
monitoringommonitoringom
--ččasasťť DD--evidenciaevidencia sanovanýchsanovaných lokallokalíít pred t pred úúččinnosinnosťťou tohto  ou tohto  
zzáákonakona
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Postup pri uplatPostup pri uplatňňovanovaníí zzáákona:kona:

�� IdentifikIdentifikááciu pravdepodobnej EZ zabezpeciu pravdepodobnej EZ zabezpeččuje Muje MŽŽP P 
SR vrSR vráátane prieskumu (ak je potrebný) tane prieskumu (ak je potrebný) 
prostrednprostrednííctvom autorizovanej osobyctvom autorizovanej osoby

�� ZZááverevereččnnáá sprsprááva potvrdva potvrdíí existenciu zexistenciu zááťťaažže(ze(záápis pis 
do registra B) alebo nepotvrddo registra B) alebo nepotvrdíí existenciu zexistenciu zááťťaažže e 
(vy(vyččiarkne z registra A)iarkne z registra A)

�� KlasifikKlasifikááciacia-- zoradenie zzoradenie zááťťaažžíí z registra B podz registra B podľľa a 
stupstupňňa nebezpea nebezpeččnosti a naliehavosti zabezpenosti a naliehavosti zabezpeččíí
ministerstvoministerstvo

�� ŠŠttáátny program santny program sanáácie (pcie (pääťť rokov) schvarokov) schvaľľuje uje 
vlvlááda SRda SR

�� ZodpovednZodpovednáá osoba za zosoba za zááťťaažž musmusíí::
-- zabezpezabezpeččiiťť prieskum EZ ktorej sprieskum EZ ktorej súúččasasťťou je analýza environmentou je analýza environmentáálna a   lna a   
zdravotných rizzdravotných rizííkk

-- nnáávrh programu sanvrh programu sanáácie ktorý obsahuje:cie ktorý obsahuje:

a.) schva.) schváálenlenúú zzááverevereččnnúú sprspráávu z prieskumu EZvu z prieskumu EZ
b.) schvb.) schváálenlenúú analýzu rizanalýzu rizííkk
c.) c.) ššttúúdiu realizovatediu realizovateľľnosti sannosti sanááciecie
d.) ciele sand.) ciele sanááciecie
e.) ciee.) cieľľovovéé kritkritééria sanria sanáácie stanovencie stanovenéé analýzou rizikaanalýzou rizika
f.)  postup realizf.)  postup realizáácie sancie sanááciecie
g.) ng.) náávrh technickvrh technickéého zabezpeho zabezpeččenia realizenia realizáácie sancie sanááciecie
h.) plh.) pláán monitorovacn monitorovacíích prch práácc
i.)  uri.)  urččenie finanenie finanččných nných náákladov potrebných na sankladov potrebných na sanááciuciu
j.) j.) ččasový a vecný harmonogram realizasový a vecný harmonogram realizáácie programu sancie programu sanááciecie

�� Po vykonanPo vykonaníí sansanáácie zodpovedncie zodpovednáá osoba zabezpeosoba zabezpeččíí vypracovanie vypracovanie 
zzááverevereččnej sprnej spráávy o vykonanvy o vykonaníí sansanáácie a projekt cie a projekt posanaposanaččnnééhoho monitoringumonitoringu

�� Po schvPo schváálenleníí zapzapíšíše ministerstvo e ministerstvo sanovansanovanúú zzááťťaažž do do ččasti C registra.asti C registra.
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SprSpráávne deliktyvne delikty

�� Priestupky: do 50 tis. SkPriestupky: do 50 tis. Sk

�� Pokuty     : od 200 tis. Sk do 10 mil. SkPokuty     : od 200 tis. Sk do 10 mil. Sk
Pokuty ukladPokuty ukladáá ObObÚÚ ŽŽP a SIP a SIŽŽP ,výP ,výšška podka podľľa   a   
zzáávavažžnostinosti

�� VVššetky odbornetky odbornéé ččinnosti musinnosti musíí zodpovednzodpovednáá osoba osoba 
zabezpezabezpeččiiťť a realizovaa realizovaťť len prostrednlen prostrednííctvom ctvom 
autorizovanej osoby. Autorizautorizovanej osoby. Autorizááciu udeciu udeľľuje Muje MŽŽP SRP SR

SSúúččasný stav v prasný stav v príípraveprave

�� NNáávrh paragrafovvrh paragrafovéého znenia zho znenia záákona je v podstate z kona je v podstate z 
technicktechnickéého hho hľľadiska spracovanýadiska spracovaný

�� zostzostááva dohodnva dohodnúúťť prechodnprechodnéé ustanovenia a rieustanovenia a rieššenie kaucie enie kaucie 
v prv príípade predaja pozemku so zpade predaja pozemku so zááťťaažžouou

�� kritkritééria zneria zneččistenia podzemných a povrchových vôd istenia podzemných a povrchových vôd 
(dôle(dôležžitý bod ktorý bude uritý bod ktorý bude urččovaovaťť nutnosnutnosťť a rozsah sana rozsah sanáácie a cie a 
úúroveroveňň dekontamindekontaminááciecie)stanov)stanovíí sekcia vôd asekcia vôd ažž koncom roku koncom roku 
2008 t.j. bud2008 t.j. budúú aažž ssúúččasasťťou vykonou vykonáávacej vyhlvacej vyhlášáškyky

�� V septembri sa malo uskutoV septembri sa malo uskutoččniniťť eeššte jedno spolote jedno spoloččnnéé
stretnutie pracovnej skupiny ,kde mali bystretnutie pracovnej skupiny ,kde mali byťť dohodnutdohodnutéé
otvorenotvorenéé bodybody
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HlavnHlavnéé rizikrizikáá pre spolopre spoloččnosti nosti 
�� ZZáákon mkon máá bybyťť prijatý skôr, ako bude ukonprijatý skôr, ako bude ukonččenenáá identifikidentifikáácia a cia a 

inventarizinventarizáácia EZ ktorcia EZ ktorúú zabezpezabezpeččuje SAuje SAŽŽP.P.

�� Nebola spracovanNebola spracovanáá dopadovdopadováá ššttúúdia na dia na ššttáát ani podnikatet ani podnikateľľskskéé
prostredie.(Je prostredie.(Je ššttáát resp. t resp. ššttáátny rozpotny rozpoččet et „„pripravenýpripravený““ na implementna implementááciu ciu 
zzáákona ,zvlkona ,zvláádne podnikatedne podnikateľľskskéé prostredie ekonomickprostredie ekonomickúú zzááťťaažž pri realizpri realizáácii cii 
ššttáátneho programu santneho programu sanááciciíí, nebud, nebudúú „„prednostneprednostne““ rierieššenenéé podnikatepodnikateľľskskéé
subjekty atsubjekty atďď.).)

�� K zK záákonu nie skonu nie súú pripravenpripravenéé vykonvykonáávacie predpisy.vacie predpisy.

�� Nie je jasnNie je jasnéé kto bude môckto bude môcťť ččerpaerpaťť fondy EU na sanfondy EU na sanáácie.cie.

�� Nie sNie súú dostatodostatoččne zvne zváážženenéé momožžnosti vyunosti využžitia iných ekonomických itia iných ekonomických 
nnáástrojov (prerozdelenie odvodov do strojov (prerozdelenie odvodov do EnviEnvi fondu, nfondu, náákladovkladováá polopoložžka na ka na 
sansanáácie atcie atďď.).)

PokiaPokiaľľ nebudnebudúú doriedorieššenenéé vyvyššššie uvedenie uvedenéé rizikrizikáá, n, náávrh zvrh záákona kona 
mmáá minimminimáálnu lnu ššancu prejsancu prejsťť pripomienkovacpripomienkovacíímm konankonaníímm

Ďakujem za pozornosť


