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Problémy chemických podnikov 
súvisiace s platnou legislatívou 
vodného hospodárstva a návrhy 

na zmeny

Zákon č.364/2004 Z.z

Problematické body:
� Termíny pre dosiahnutie súladu so zákonom- škodlivé a obzvlášť

škodlivé látky  rok 2007, 2009 
� Environmentálne ciele v pláne Manažmentu povodí rok 2015
� Výnimky z IPKZ do roku 20115
� Monitoring podzemných vôd
� Nakladanie s nebezpečnými látkami
� Analýzy odpadových vôd v akreditovaných laboratóriách
� Vodné stavby, vykonávanie TBD
� Vysoké sankcie za porušovanie niektorých ustanovení vodného zákona
� Príliš všeobecné zatriedenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok
� Nejednotnosť postupu pri realizácií stavieb vo väzbe na IPKZ
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Novelizácia zákona č.364/2004

Novelizácia zákona prináša len zmenu:
� Implementuje smernicu EP a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd.
� Monitoring podzemných vôd povinný. Pri zaobchádzaníso škodlivými resp. 

obzvlášť škodlivými látkami je povinnosť monitorovať- nie je povedané ako
� Zavádza sa povinnosť poskytovať údaje o monitoringu podzemných vôd  

určeným inštitúciám, pričom nie je ochrana pred zneužitím týchto údajov
� Novela  ruší pojem nebezpečné látky a zavádza škodlivé a obzvlášť škodlivé

na jednej úrovni- dopad na opatrenia
� Kvalitatívne ciele pre povrchové vody sú navrhované pre pôvodnú

reprodukciu druhov rýb
� Výnimky z limitov počas realizácie opatrení nezahŕňajú konkrétne chemické

prevádzky
� Povinnosť sledovať vody v akreditovaných laboratóriách zostáva ako jediná
� Právne nerieši výnimky z IPKZ vo väzbe na Plány manažmentu povodí

Vykonávacie predpisy

NV č 755/2004-Poplatky:

� Niektoré formulácie v texte je možné vykladať rôzne, napr. poskytovanie 
údajov od správcu toku o kvalite vypúšťanej vody producentom 

� Kritériá pre ponechanie 50% poplatku na realizáciu opatrení sú nejasne 
definované ( viac násobne)

� Celý predpis je nesystémový, umožňuje len vyberanie poplatkov do fondu
� Neumožňuje ponechať časť poplatkov pri postupne realizovaných opatreniach, 

najmä v technológií- vysoká finančná náročnosť v chemickom priemysle
� Príloha č. 2 nie je motivujúca 
� Možnosť financovania projektov z fondu životného prostredia prostredníctvom 

mäkkých úverov je obmedzená v oblasti vôd
� Predpokladá sa novelizácia tohto NV v roku 2009, ZCHFP poskytol niektoré

námety MŽP SR pre túto novelu, najmä v oblasti financovania opatrení a 
odvodu poplatkov od správcu toku 
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Vykonávacie predpisy

Vyhláška č.100/ 2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zaobchádzaní s 
nebezpečnými látkami.....

� Vykonávanie nedeštruktívnych skúšok je problematické – kontinuálna 
chemická výroba

� Nejasne formulované podmienky, ktorých zariadení sa týkajú opatrenia na 
dosiahnutie súladu pri nakladaní s nebezpečnými látkami

� Nejasný spôsob vykonávania opatrení v zastavaných častiach chemických 
prevádzok, kde opatrenia nie sú definované technickými normami resp. 
predpismi

� V prevádzkach, kde sa pracuje s nebezpečnými látkami osobitného charakteru 
(toxické, výbušné, vysoko jedovaté) nie je možné vykonávať rozsiahlejšie 
stavebné úpravy

� Rozdielny výklad vodohospodárskych orgánov a inšpekcie
� Krátkosť termínov pre dosiahnutie súladu rok 2009 resp. podľa IPKZ max. do 

konca roku 2011

Vykonávacie predpisy

Vyhláška č.100/ 2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri 
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.....

� Je nutná urýchlená novelizácia tejto vyhlášky

� Predpoklad nedostatku finančných prostriedkov v tak krátkom čase

� Termíny na dosiahnutie súladu sú pravdepodobne nesplniteľné

� Riešenie problematiky kvality podzemných vôd vo väzbe na 
nakladanie s nebezpečnými látkami je v chemickom priemysle počas 
prevádzky značne obmedzené vzhľadom na ich charakter a 
skladovanie
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Vykonávacie predpisy

NV č. 296/2005- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia...

� Implementácia rámcovej smernice o vode do legislatívy SR

� Stanovenie EQS pre relevantné látky–Talianský projekt

� Hodnotenie útvarov povrchových vôd-Ekologický a chemický stav 
vôd

� Stanovenie environmentálnych cieľov 

� Plán manažmentu povodí- na pripomienkovanie do konca roku 2008

� Definitívna verzia Plánov manažmentu povodí aj s opatreniami do 
konca roku 2009

� V nadväznosti na uvedené bude v roku 2009 musieť byť novelizované
aj nariadenie vlády č.296/2005


