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Úvod









Programové vyhlásenie vlády SR schválené uznesením zo
dňa 31. júla 2006
Bod 2.5 Starostlivosť o ŽP
Dlhodobý závažný problém Slovenska – nelegálne skládky
odpadov a staré environmentálne záťaže(monitoring,
inventarizácia, hodnotenie nebezpečnosti ,určenie priorít
postupného odstraňovania negatívnych vplyvov)
Angažovanie spoločností chemického a farmaceutického
priemyslu na príprave zákona pod Zväzom CHFP SR
Menovanie pracovnej skupiny na prípravu zákona

Priebeh prípravy zákona












Príprava legislatívne rámca zákona je v príprave viac ako
šesť rokov
Spracovaných bolo viacero verzií návrhu zákona-bez
dohody
Ministerstvom posledná navrhovaná verzia bez dohodyzásadné nedoriešené pripomienky,prerušené rokovania
Ministerstvo - snaha presadiť zákon cez legislatívnu úpravu
novely vodného zákona do geologického zákona formou
pozmeňovacieho návrhu-NR schválila (24.6.09)
Zvolaná tlačová konferencia (6.7.09) všetkých
zamestnávateľských zväzov a združení SR -- vyjadrený
zásadný nesúhlas so spôsobom presadzovania riešenia EZ
do legislatívy
Návrh vrátený pánom prezidentom SR späť do parlamentu
(17.7.09)

pokračovanie








Následne zvolané pracovné stretnutie pracovnej skupiny –
bez dohody
Všetkým členom parlamentu zaslaný vysvetlujúci list
pozície zamestnávateľských zväzov a združení
Výbor NR pre pôdohospodárstvo,ŽP a ochranu prírody
opätovne schválil (8.9.09) pôvodne znenie
Následne NR opätovne schválila (8.9.09) novelu vodného
zákona vrátane pozmeňovacieho návrhu zákona
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Informačný systém EZ – zabezpečuje zhromažďovanie údajov a
poskytovanie informácií o EZ. Je základným dokumentom na
určenie ktoré záťaže je potrebné z hľadiska ochrany ŽP a zdravia
ľudí riešiť prioritne.
Štátny program sanácie EZ – je základným dokumentom pre
problematiku EZ. Vypracováva a aktualizuje ho MŽP na základe
údajov a informácií z informačného systému. Schvaľuje vláda SR
Zákon nadobudne účinnosť od 1.novembra 2009
V súčasnom schválenom znení absentujú základné definície pre
vykonateľnosť zákona:
pôvodca EZ , držiteľ EZ , zodpovedná osoba , analýza rizika ,
klasifikácia EZ , audit EZ , štúdia uskutočniteľnosti , identifikácia
EZ , register EZ

Hlavné riziká pre spoločnosti






V schválenej verzii nie je zrejmy dopad na podnikateľské
prostredie ale aj na štát ako taký
Schválená verzia ako ani pôvodný zákon neobsahuje
žiadny vykonávací predpis –kritéria zaradenia lokalít do
zonamu EZ,kritéria znečistenia podzemných a povrchových
vôd(dôležitý bod ktorý bude určovať nutnosť a rozsah
sanácie)stanoví sekcia vôd MŽP
Do konca roka 2008 mala byť ukončená identifikácia a
inventarizácia EZ ktorú
zabezpečuje SAŽP - so závermi sme neboli doposiaľ
oboznámení



Spracovaný návrh zoznamu EZ bez schválených kritérií



Zaradením do štátneho programu sanácie bude musieť
spoločnosť EZ riešiť v jej stanovených termínoch

pokračovanie




Termín zosúladenia - odstránenia kontaminácie vôd je
naviazaný na vodný zákon - program opatrení Vodného
plánu Slovenska , kde uplatnenie výnimiek bude
zabezpečovať príslušné povodie vo vzťahu dosiahnutiu
dobrého stavu vôd teda nie zodpovedná osoba
Nie sú dostatočne zvážené možnosti využitia iných
ekonomických nástrojov (prerozdelenie odvodov do Envi
fondu, nákladová položka na sanácie atď.)

Zoznam environmentálnych záťaží










Zoznam „pravdepodobných a potvrdených“ environmentálnych
záťaží rozdelený podľa odvetví a významnosti je pravdepodobne
výstupom úlohy SAŽP pre ministerstvo ŽP SR, ktorá mala byť
ukončená do konca roku 2008.
Rozdelenie organizácií a lokalít do zoznamu bol spracovaný podľa
metodiky popísanej v návrhu vyhlášky k zákonu, ktorý nebol
v pracovnej skupine odsúhlasený ani dostatočne rozdiskutovaný,
nakoľko bol predmetom len jedného stretnutia na ktorom sa nič
nedohodlo.
Identifikácia vrátane klasifikácie bola urobená netransparentne bez
spätnej väzby na organizáciu a vzájomné odsúhlasenie použitých
parametrov.
Nebola rešpektovaná dohoda zo strany MŽP ,že po ukončení
inventarizácie sa uskutoční prezentácia výsledkov a diskusia.
Metodicky nie je jasne popísaný spôsob zakategorizovania lokality
do pravdepodobnej resp.EZ a priradenie priority.
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