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ÚÚvodvod

�� 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)

�� 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



Priebeh prPriebeh príípravy zpravy záákonakona

�� PrPrííprava legislatprava legislatíívne rvne ráámca zmca záákona je v prkona je v prííprave viac ako prave viac ako 
ššesesťť rokovrokov

�� Spracovaných bolo viacero verziSpracovaných bolo viacero verziíí nnáávrhu zvrhu záákonakona--bez bez 
dohody dohody 

�� Ministerstvom poslednMinisterstvom poslednáá navrhovannavrhovanáá verzia bez dohodyohody--
zzáásadnsadnéé nedorienedorieššenenéé pripomienky,prerupripomienky,preruššenenéé rokovaniarokovania

�� Ministerstvo Ministerstvo -- snaha presadisnaha presadiťť zzáákon cez legislatkon cez legislatíívnu vnu úúpravu pravu 
novely vodnnovely vodnéého zho záákona do geologickkona do geologickéého zho záákona formou kona formou 
pozmepozmeňňovacieho novacieho náávrhuvrhu--NR schvNR schváálila (24.6.09)lila (24.6.09)

�� ZvolanZvolanáá tlatlaččovováá konferencia (6.7.09) vkonferencia (6.7.09) vššetkých etkých 
zamestnzamestnáávatevateľľských zvských zvääzov a zdruzov a združženeníí SR  SR  ---- vyjadrený vyjadrený 
zzáásadný nessadný nesúúhlas so spôsobom presadzovania riehlas so spôsobom presadzovania rieššenia EZ enia EZ 
do legislatdo legislatíívyvy

�� NNáávrh vrvrh vráátený ptený páánom prezidentom SR spnom prezidentom SR spääťť do parlamentu do parlamentu 
(17.7.09)(17.7.09)



pokrapokraččovanieovanie

�� NNáásledne zvolansledne zvolanéé pracovnpracovnéé stretnutie pracovnej skupiny stretnutie pracovnej skupiny ––
bez dohodybez dohody

�� VVššetkým etkým ččlenom parlamentu zaslaný vysvetlujlenom parlamentu zaslaný vysvetlujúúci list ci list 
pozpozíície zamestncie zamestnáávatevateľľských zvských zvääzov a zdruzov a združženeníí

�� Výbor NR pre pôdohospodVýbor NR pre pôdohospodáárstvo,rstvo,ŽŽP a ochranu prP a ochranu príírody rody 
opopäätovne schvtovne schváálil (8.9.09) pôvodne znenie lil (8.9.09) pôvodne znenie 

�� NNáásledne NR  opsledne NR  opäätovne schvtovne schváálila (8.9.09) novelu vodnlila (8.9.09) novelu vodnéého ho 
zzáákona vrkona vráátane pozmetane pozmeňňovacieho novacieho náávrhu zvrhu záákona kona 



HlavnHlavnéé zzáásady pozmesady pozmeňňovacieho novacieho náávrhu vrhu 
zzáákonakona

Celá problematika EZ bola vložená ako článok II za článok I zákona 
č.569/2007 o geologických prácach(geologický zákon) v znení
zákona č.515/2008

Obsahuje nasledovné základné pojmy:

� Environmentálna záťaž – je znečistenie územia spôsobené
činnosťou človeka , ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské
zdravie alebo horninové prostredie , podzemnú vodu a pôdu s 
výnimkou environmentálnej škody.

� Sanácia EZ- sú práce vykonávané v horninovom prostredí
,podzemnej vode a pôde ,ktorých cieľom je odstrániť ,znížiť alebo 
obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s 
ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.

� Pravdepodobná EZ – je stav územia ,kde sa dôvodne 
predpokladá prítomnosť EZ.

CelCeláá problematika EZ bola vloproblematika EZ bola vložženenáá ako ako ččlláánok II za nok II za ččlláánok I znok I záákona kona 
čč.569/2007 o geologických pr.569/2007 o geologických práácach(geologický zcach(geologický záákon) v znenkon) v zneníí
zzáákona kona čč.515/2008.515/2008

Obsahuje nasledovnObsahuje nasledovnéé zzáákladnkladnéé pojmy:pojmy:

�� EnvironmentEnvironmentáálna zlna zááťťaažž –– je zneje zneččistenie istenie úúzemia spôsobenzemia spôsobenéé
ččinnosinnosťťou ou ččloveka , ktorloveka , ktoréé predstavuje zpredstavuje záávavažžnnéé riziko pre riziko pre ľľudskudskéé
zdravie alebo horninovzdravie alebo horninovéé prostredie , podzemnprostredie , podzemnúú vodu a pôdu s vodu a pôdu s 
výnimkou environmentvýnimkou environmentáálnej lnej šškody.kody.

�� SanSanááciacia EZEZ-- ssúú prprááce vykonce vykonáávanvanéé v horninovom prostredv horninovom prostredíí
,podzemnej vode a pôde ,ktorých cie,podzemnej vode a pôde ,ktorých cieľľom je odstrom je odstráániniťť ,zn,zníížžiiťť alebo alebo 
obmedziobmedziťť kontaminkontaminááciu na ciu na úúroveroveňň akceptovateakceptovateľľnnéého rizika s ho rizika s 
ohohľľadom na sadom na súúččasnasnéé a buda budúúce vyuce využžitie itie úúzemia.zemia.

�� PravdepodobnPravdepodobnáá EZEZ –– je stav je stav úúzemia ,kde sa dôvodne zemia ,kde sa dôvodne 
predpokladpredpokladáá prpríítomnostomnosťť EZ.EZ.



�� InformaInformaččný systný systéémm EZEZ –– zabezpezabezpeččuje zhromauje zhromažďžďovanie ovanie úúdajov a dajov a 
poskytovanie informposkytovanie informááciciíí o EZ. Je zo EZ. Je záákladným dokumentom na kladným dokumentom na 
ururččenie ktorenie ktoréé zzááťťaažže je potrebne je potrebnéé z hz hľľadiska ochrany adiska ochrany ŽŽP a zdravia P a zdravia 
ľľududíí rierieššiiťť prioritne.prioritne.

�� ŠŠttáátny program santny program sanááciecie EZEZ –– je zje záákladným dokumentom pre kladným dokumentom pre 
problematiku EZ. Vypracovproblematiku EZ. Vypracovááva a aktualizuje ho Mva a aktualizuje ho MŽŽP na zP na zááklade klade 
úúdajov a informdajov a informááciciíí z informaz informaččnnéého systho systéému. Schvamu. Schvaľľuje vluje vlááda SRda SR

�� ZZáákon nadobudne kon nadobudne úúččinnosinnosťť od od 1.novembra 20091.novembra 2009

V sV súúččasnom schvasnom schváálenom znenlenom zneníí absentujabsentujúú zzáákladnkladnéé defindefiníície pre cie pre 
vykonatevykonateľľnosnosťť zzáákona:kona:

pôvodca EZ , drpôvodca EZ , držžiteiteľľ EZ  , zodpovednEZ  , zodpovednáá osoba , analýza rizika , osoba , analýza rizika , 
klasifikklasifikáácia EZ , audit EZ , cia EZ , audit EZ , ššttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti , identifiknosti , identifikáácia cia 
EZ , register EZEZ , register EZ



HlavnHlavnéé rizikrizikáá pre spolopre spoloččnosti nosti 
�� V schvV schváálenej verzii nie je zrejmy dopad na podnikatelenej verzii nie je zrejmy dopad na podnikateľľskskéé

prostredie ale aj  na prostredie ale aj  na ššttáát ako takýt ako taký

�� SchvSchváálenlenáá verzia ako ani pôvodný zverzia ako ani pôvodný záákon neobsahuje kon neobsahuje 
žžiadny vykoniadny vykonáávacvacíí predpis predpis ––kritkritééria zaradenia lokalria zaradenia lokalíít do t do 
zonamu EZ,kritzonamu EZ,kritééria zneria zneččistenia podzemných a povrchových istenia podzemných a povrchových 
vôd(dôlevôd(dôležžitý bod ktorý bude uritý bod ktorý bude urččovaovaťť nutnosnutnosťť a rozsah a rozsah 
sansanáácie)stanovcie)stanovíí sekcia vôd Msekcia vôd MŽŽPP

�� Do konca roka 2008 mala byDo konca roka 2008 mala byťť ukonukonččenenáá identifikidentifikáácia a cia a 
inventarizinventarizáácia EZ ktorcia EZ ktorúú
zabezpezabezpeččuje SAuje SAŽŽP P -- so zso záávermi sme neboli doposiavermi sme neboli doposiaľľ

oboznoboznáámenmeníí

�� Spracovaný nSpracovaný náávrh zoznamu EZ bez schvvrh zoznamu EZ bez schváálených kritlených kritééririíí

�� ZaradenZaradeníím do m do ššttáátneho programu santneho programu sanáácie  bude musiecie  bude musieťť
spolospoloččnosnosťť EZ rieEZ rieššiiťť v jej stanovených termv jej stanovených termíínochnoch



pokrapokraččovanieovanie

�� TermTermíín zosn zosúúladenia ladenia -- odstrodstráánenia kontaminnenia kontamináácie  vôd je cie  vôd je 
naviazaný na vodný znaviazaný na vodný záákon kon -- program opatrenprogram opatreníí VodnVodnéého ho 
plpláánu Slovenska , kde uplatnenie výnimiek bude nu Slovenska , kde uplatnenie výnimiek bude 
zabezpezabezpeččovaovaťť prprííslusluššnnéé povodie vo vzpovodie vo vzťťahu dosiahnutiu ahu dosiahnutiu 
dobrdobréého stavu vôd teda nie zodpovednho stavu vôd teda nie zodpovednáá osobaosoba

�� Nie sNie súú dostatodostatoččne zvne zváážženenéé momožžnosti vyunosti využžitia iných itia iných 
ekonomických nekonomických náástrojov (prerozdelenie odvodov do Envi strojov (prerozdelenie odvodov do Envi 
fondu, nfondu, náákladovkladováá polopoložžka na sanka na sanáácie atcie atďď.).)



Zoznam environmentZoznam environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí

�� Zoznam Zoznam „„pravdepodobných apravdepodobných a potvrdenýchpotvrdených““ environmentenvironmentáálnych lnych 
zzááťťaažžíí rozdelený podrozdelený podľľa odvetva odvetvíí aa významnosti je pravdepodobne významnosti je pravdepodobne 
výstupom výstupom úúlohy SAlohy SAŽŽP pre ministerstvo P pre ministerstvo ŽŽP SR, ktorP SR, ktoráá mala bymala byťť
ukonukonččenenáá do konca roku 2008.do konca roku 2008.

�� Rozdelenie organizRozdelenie organizááciciíí aa lokallokalíít do zoznamu bol spracovaný podt do zoznamu bol spracovaný podľľa a 
metodiky popmetodiky popíísanej vsanej v nnáávrhu vyhlvrhu vyhlášášky kky k zzáákonu, ktorý nebol konu, ktorý nebol 
vv pracovnej skupine odspracovnej skupine odsúúhlasený ani dostatohlasený ani dostatoččne rozdiskutovaný, ne rozdiskutovaný, 
nakonakoľľko bol predmetom len jednko bol predmetom len jednéého stretnutia na ktorom sa niho stretnutia na ktorom sa ničč
nedohodlo.nedohodlo.

�� IdentifikIdentifikáácia vrcia vráátane klasifiktane klasifikáácie bola urobencie bola urobenáá netransparentne bez netransparentne bez 
spspäätnej vtnej vääzby na organizzby na organizááciu aciu a vzvzáájomnjomnéé odsodsúúhlasenie pouhlasenie použžitých itých 
parametrov.parametrov.

�� Nebola reNebola reššpektovanpektovanáá dohoda zo strany Mdohoda zo strany MŽŽP ,P ,žže po ukone po ukonččeneníí
inventarizinventarizáácie sa uskutocie sa uskutoččnníí prezentprezentáácia výsledkov acia výsledkov a diskusia.diskusia.

�� Metodicky nie je jasne popMetodicky nie je jasne popíísaný spôsob zakategorizovania lokality saný spôsob zakategorizovania lokality 
do pravdepodobnej  resp.EZ a do pravdepodobnej  resp.EZ a priradenie priority.priradenie priority.



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť

jmako@duslo.skjmako@duslo.sk
+421 918 818 347+421 918 818 347


