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EnvironmentEnvironmentáálne zlne zááťťaažžee

NNááplplňň prprááce a aktivce a aktivíít v t v 
pracovnej skupinepracovnej skupine

SSeminár o REACH a Responsible Care
Rekondičné sanatórium DUSLO a.s. v Šoporni 

Ing. Jozef Ing. Jozef MakoMako 20.3.20.3.20072007

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

ddňňa 31. ja 31. júúla 2006la 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 je pre priemysel neprijategie je pre 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 FrazenFrazen
voda             Ing. Marivoda             Ing. Mariáán n SupekSupek
eurofondyeurofondy Ing. KatarIng. Kataríína na ŠŠaašškovkováá
sekcia Ksekcia KŽŽP    Ing. VladimP    Ing. Vladimíír r BlaBlažžííččekek

�� Za ZPS                                    Ing. Jozef Za ZPS                                    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 
a za záástupcov ZPSstupcov ZPS

1.1. PodiePodieľľaaťť sa na zjednodusa na zjednoduššeneníí a a 
spriehspriehľľadnenadneníí ssúúččasnasnéého znenia nho znenia náávrhu vrhu 
zzáákonakona

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 et a 
samosprsamospráávuvu

5.5. HHľľadaadaťť momožžnosti vyunosti využžitia ekonomických itia ekonomických 
nnáástrojov (dotstrojov (dotáácie, odvody do EF, cie, odvody do EF, 
dadaňňovovéé úúľľavy)avy)
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HlavnHlavnéé pripomienky kpripomienky k ssúúččasnasnéému mu 
nnáávrhu zvrhu záákonakona

�� problematiku historických zproblematiku historických zááťťaažžíí rierieššiiťť vv prvom rade pomocou prvom rade pomocou 
existujexistujúúcich zlocich zložžkových zkových záákonov resp. ich novelizkonov resp. ich novelizááciou a/alebo ciou a/alebo 
zzáávvääzným výkladom (zzným výkladom (záákon okon o vodvodáách ach a pod.). Spod.). Súúččasný nasný náávrh vrh 
zzáákona  je pre podnikatekona  je pre podnikateľľov, ov, ššttáát aj samosprt aj samospráávu nevyhovujvu nevyhovujúúci, ci, 
komplikovaný, vykomplikovaný, vyžžaduje si zvýaduje si zvýššenie poenie poččtu administrattu administratíívnych vnych 
zamestnancov,zamestnancov,

�� to, to, ččo nie je moo nie je možžnnéé rierieššiiťť zlozložžkovými zkovými záákonmi, riekonmi, rieššiiťť
prostrednprostrednííctvom novctvom novéého zho záákona, sformulovakona, sformulovaťť zzáásady novsady novéého ho 
zzáákona skona s maximmaximáálnym vyulnym využžititíím sm súúččasnasnéého nho náávrhu ,pokravrhu ,pokraččovaovaťť
vv schvschváálenom projekte SAlenom projekte SAŽŽP aP a inventarizovainventarizovaťť historickhistorickéé/star/staréé
zzááťťaažže,e,

�� na hodnotenie rizika historických environmentna hodnotenie rizika historických environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí poupoužžiiťť
vvššetky dostupnetky dostupnéé informinformáácie acie a metmetóódy hodnotenia bez zbytody hodnotenia bez zbytoččných ných 
viac nviac náákladov na prieskumy,kladov na prieskumy,

�� zzáákon chce riekon chce rieššiiťť environmentenvironmentáálne zlne zááťťaažže, nie stare, nie staréé envirozenvirozááťťaažžee, , 
taktakžže chýba rozhranie medzi pripravovaným novým ze chýba rozhranie medzi pripravovaným novým záákonom konom 
aa napr. platným vodným znapr. platným vodným záákonom,konom,

�� existuje nejednoznaexistuje nejednoznaččnosnosťť aa nejednotnosnejednotnosťť postupu pri zistenpostupu pri zisteníí
kontaminkontamináácie vcie v ssúúččasnom nasnom náávrhu zvrhu záákon,kon,

�� vykonavykonaťť zhodnotenie vplyvu na podnikatezhodnotenie vplyvu na podnikateľľskskéé prostredie, prostredie, ššttáátny rozpotny rozpoččet et 
aa samosprsamospráávu, na zdravotný stav obyvatevu, na zdravotný stav obyvateľľov,ov,

�� podnikatepodnikateľľskskéé subjekty vysubjekty vyččííslia doteraz vykonanslia doteraz vykonanéé sanasanaččnnéé prprááce ce 
aa oznoznáámia Mmia MŽŽP SR, aby sa dala splniP SR, aby sa dala splniťť spravodajskspravodajskáá povinnospovinnosťť vovočči Ei EÚÚ,,

�� nnáávrh zvrh záákona napr. neriekona napr. neriešši postup, ani uznanie  doteraji postup, ani uznanie  doterajšíších platne ch platne 
ukonukonččených sanených sanááciciíí

�� pokrapokraččovaovaťť vv schvschváálenom projekte SAlenom projekte SAŽŽP aP a inventarizovainventarizovaťť historickhistorickéé/star/staréé
zzááťťaažže,e,

�� potreba zvpotreba zváážženia vyuenia využžitia nových ekonomických nitia nových ekonomických náástrojov , napr. strojov , napr. 
prerozdelenie dneprerozdelenie dneššných odvodov do Environmentných odvodov do Environmentáálneho fondu (lneho fondu (úúččelovelovéé
viazanie na starviazanie na staréé zzááťťaažže e 

�� pri zachovanpri zachovaníí ssúúččasnasnéého smerovania prho smerovania príípravy zpravy záákona hrozkona hrozíí
nebezpenebezpeččenstvo straty zenstvo straty zááujmu investorov oujmu investorov o vyuvyužžíívanie vanie „„hnedýchhnedých““ plôch plôch 
(n(nááklady na zklady na zááťťaažže), ako aj strata pre), ako aj strata práávnej istoty pri dnes platných vnej istoty pri dnes platných 
zmluvzmluváách, ktorch, ktoréé starstaréé zzááťťaažže riee rieššili vili v zmysle predpisov platných vzmysle predpisov platných v ččase ase 
uzavretia zmluvy (retroaktivita vzhuzavretia zmluvy (retroaktivita vzhľľadom na novo navrhovanadom na novo navrhovanéé limity)limity)

�� odporodporúúččame rozame rozšíšíririťť znenie znenie §§ 42 z42 záákona kona čč.364/2004 Z. z. o.364/2004 Z. z. o vodvodáách  ch  
aa oo zmene azmene a zzáákona SNR kona SNR čč.372/1990 Zb. o.372/1990 Zb. o priestupkoch vpriestupkoch v znenzneníí
neskorneskoršíších predpisov (vodný zch predpisov (vodný záákon), vkon), v zmysle ktorzmysle ktoréého je moho je možžnnéé rierieššiiťť
znezneččistenie povrchových alebo podzemných vôd alebo prostredia sistenie povrchových alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi nimi 
ssúúvisiaceho (t. j. aj environmentvisiaceho (t. j. aj environmentáálne zlne zááťťaažže)e)

�� odporodporúúččame vame v zzáákone kone čč. 223/2001 Z. z. o. 223/2001 Z. z. o odpadoch vodpadoch v platnom znenplatnom zneníí, , 
upraviupraviťť „„on on –– sitesite““ ((ččiižže na miestee na mieste-- na lokalite) na lokalite) biodegradbiodegradááciuciu zemzemíín, tak n, tak 
aby sa na tento sanaaby sa na tento sanaččný technologický postup nevzný technologický postup nevzťťahovali povinnosti na ahovali povinnosti na 
nakladanie snakladanie s kontaminovanými zeminami ako skontaminovanými zeminami ako s nebezpenebezpeččným odpadom, ným odpadom, 
nakonakoľľko zeminy sko zeminy súú ododťťaažženenéé zz miesta svojho výskytu iba domiesta svojho výskytu iba doččasne asne –– po po 
dobu dobu biodegradbiodegradááciecie aa potom spotom súú vrvráátentenéé spspääťť
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Ďakujem za pozornosť


