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Z Á K O N

z 19. júna 2003

o in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia
a  o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

Ten to zá kon upra vu je
a) in teg ro va nú pre ven ciu a kon tro lu zne čis �o va nia ži -

vot né ho pros tre dia (ïa lej len „zne čis �o va nie“), 
b) prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾ov pre vá dzok prie -

my sel ných čin nos tí (ïa lej len „pre vádz ko va te¾“) a
c) úlo hy or gá nov ve rej nej sprá vy v in teg ro va nej pre ven -

cii a kon tro le zne čis �o va nia,
d) in for mač ný sys tém in teg ro va nej pre ven cie a kon tro -

ly zne čis �o va nia,
e) pod mien ky od bor nej spô so bi los ti na pos ky to va nie

od bor né ho po ra den stva v ob las ti in teg ro va nej pre -
ven cie a kon tro ly zne čis �o va nia. 

§ 2

In teg ro va ná pre ven cia a kon tro la zne čis �o va nia

(1) In teg ro va ná pre ven cia a kon tro la zne čis �o va nia je 
sú bor opat re ní za me ra ných na pre ven ciu zne čis �o va -
nia, na zni žo va nie emi sií do ovzdu šia, vody a pôdy, na
ob me dzo va nie vzni ku od pa du a na zhod no co va nie
a zneš kod ňo va nie od pa du s cie ¾om do siah nu� vy so kú
cel ko vú úro veň ochra ny ži vot né ho pros tre dia.

(2) In teg ro va ná pre ven cia a kon tro la zne čis �o va nia
sa vz�a hu je na zne čis �o va nie spô so bo va né prie my sel -
ný mi čin nos �a mi uve de ný mi v prí lo he č. 1; ne vz�a hu je
sa na zne čis �o va nie spô so bo va né
a) vni ka ním rá dio ak tív nych lá tok a io ni zu jú ce ho

žiarenia1) do ži vot né ho pros tre dia,
b) za vá dza ním ge ne tic ky mo di fi ko va ných or ga niz mov

do ži vot né ho pros tre dia,2)
c) pre vádz ka mi slú žia ci mi na vý skum, vý voj a skú ša -

nie no vých vý rob kov a vý rob ných po stu pov,

d) mo bil ný mi zdroj mi zne čis �o va nia.3)

(3) Zne čis �o va nie pod ¾a od se ku 2 je pria me i ne pria -
me za vá dza nie lá tok, vib rá cií, tep la ale bo hlu ku ¾ud -
skou čin nos �ou do ovzdu šia, vody ale bo pôdy, kto ré
môžu by� škod li vé ¾ud ské mu zdra viu, môžu ne ga tív -
ne ovplyv ňo va� kva li tu ži vot né ho pros tre dia ale bo
hmot ný ma je tok, môžu zne hod no co va� priaz ni vý stav 
ži vot né ho pros tre dia ale bo môžu za sa ho va� do opráv -
ne né ho  vy užívania ži vot né ho pros tre dia. Lát ka je
che mic ký  prvok, ako aj jeho zlú če ni ny ok rem rá dio -
ak tív nych lá tok a ge ne tic ky mo di fi ko va ných or ga niz -
mov.

(4) Pre vádz ka pod ¾a toh to zá ko na je
a) sta cio nár na tech nic ká jed not ka, v kto rej sa vy ko ná -

va jed na ale bo viac prie my sel ných čin nos tí uve de -
ných v prí lo he č. 1, ako aj všet ky ostat né pria mo
s tým spo je né čin nos ti, kto ré majú tech nic kú nad -
väz nos� na čin nos ti vy ko ná va né v tom is tom mies te,
kto ré môžu ma� vplyv na zne čis �o va nie,

b) zdroj zne čis �o va nia, kto ré ho pre vádz ko va te¾  do -
brovo¾ne po žia dal o vy da nie in teg ro va né ho po vo le -
nia.

(5) Jest vu jú ca pre vádz ka pod ¾a toh to zá ko na je pre -
vádz ka, na kto rú bola po da ná žia dos� o sta veb né po vo -
le nie pred 30. ok tób rom 1999 a do čin nos ti bola uve de -
ná do 30. ok tób ra 2000.

(6) Nová pre vádz ka pod ¾a toh to zá ko na je pre vádz ka,
kto rá nie je jest vu jú cou pre vádz kou vy me dze nou v od -
se ku 5.

(7) Opat re nia pod ¾a od se ku 1 sú
a) in teg ro va né po vo ¾o va nie pre vá dzok a zmien v nich,
b) kon tro la su ro vín, lá tok a ener gie po u ží va ných ale bo

vy rá ba ných v pre vádz kach,
c) ur čo va nie emis ných li mi tov a pod mie nok vy ko ná va -

nia čin nos ti v pre vádz kach, 
d) mo ni to ro va nie zdro jov emi sií,
e) ur čo va nie naj lep ších do stup ných tech ník,
f) vy ko ná va nie kon tro ly v pre vádz kach, odo be ra nie

vzo riek, me ra nie emi sií a  zber, spra cú va nie, vy hod -
no co va nie a ozna mo va nie úda jov a in for má cií,

g) ohla so va cia po vin nos� pre vádz ko va te ¾ov,
h) kon tro la na kla da nia s od pa dom,
i) kon tro la a pre skú ma va nie pod mie nok in teg ro va né -

ho po vo le nia.
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1) § 2 ods. 15 a 19 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších predpisov.
2) § 17 až 20 zá ko na č. 151/2002 Z. z. o po u ží va ní ge ne tic kých tech no ló gií a ge ne tic ky mo di fi ko va ných or ga niz mov.
3) § 3 ods. 1 písm. b) zá ko na č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie

ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá kon o ov zdu ší).



§ 3

Emi sie

(1) Emi sia pod ¾a toh to zá ko na je pria me i ne pria me
uvo¾ ňo va nie lá tok, vib rá cií, tep la ale bo hlu ku do
ovzdu šia, vody ale bo pôdy z bo do vé ho zdro ja ale bo
z ploš né ho zdro ja v pre vádz ke.

(2) Emis ný li mit pod ¾a toh to zá ko na je množ stvo emi -
sií vy jad re né v ur či tých špe ci fic kých uka zo va te ¾och,
kon cen trá ciách ale bo úrov niach zne čis �o va nia, kto ré
ne smie by� pre kro če né za ča so vú jed not ku.

(3) Emis ný li mit mož no ur či� pre jed not li vú lát ku ale -
bo pre sku pi ny, dru hy ale bo ka te gó rie prí buz ných lá -
tok. Zoz nam zá klad ných zne čis �u jú cich lá tok, pre kto -
ré sa ur ču jú emis né li mi ty, ak sú ich emi sie výz namné,
je uve de ný v prí lo he č. 2. 

(4) Ur če ný emis ný li mit sa vz�a hu je na to miesto
v pre vádz ke, z kto ré ho emi sie opúš �a jú pre vádz ku, pri -
čom pri ich zis �o va ní sa ne zoh ¾ad ňu je prí pad né zrie de -
nie ale bo roz ptý le nie emi sií. Len pri ne pria mom vy púš -
�a ní emi sií do po vrcho vých vôd ale bo pod zem ných vôd
sa pri ur čo va ní emis ných li mi tov pre kon krét nu pre -
vádz ku môže zoh ¾ad ni� čis tia ci efekt  čis tiar ne od pa do -
vých vôd za spl ne nia pred po kla du, že je za ru če ná ek vi -
va lent ná úro veň ochra ny ži vot né ho pros tre dia a že
vý sled kom nie je vyš ší stu peň cel ko vé ho zne čis te nia ži -
vot né ho pros tre dia.

(5) Pri ur čo va ní emis ných li mi tov sa pri hlia da na
mož nos ti pre no su lát ky z jed nej zlož ky ži vot né ho  pro -
stredia do inej. Ak je to vzh¾a dom na miest ne pod mien -
ky vhod né, emis né li mi ty sa do pl nia ale bo na hra dia
iný mi rov no cen ný mi uka zo va te¾ mi ale bo tech nic ký mi
opat re nia mi, aby sa do siah la vy so ká cel ko vá úro veň
ochra ny ži vot né ho pros tre dia. Emis né li mi ty, rov no -
cen né uka zo va te le a tech nic ké opat re nia mu sia vy chá -
dza� z naj lep šej do stup nej tech ni ky bez ur če nia kon -
krét nej tech no ló gie s pri hliad nu tím na tech nic ké
cha rak te ris ti ky pre vádz ky, jej geo gra fic ké umies tne nie 
a pod mien ky ži vot né ho pros tre dia v mies te pre vádz ky.

§ 4

Nor ma kva li ty ži vot né ho pros tre dia

(1) Nor ma kva li ty ži vot né ho pros tre dia je sú bor po -
žia da viek na ži vot né pros tre die vy plý va jú cich z práv -
nych pred pi sov, kto ré mu sia by� spl ne né v ur če nom
mies te v ur če nom čase.

(2) Umož ni� ïal šiu čin nos� v jest vu jú cej pre vádz ke
ale bo po vo li� novú pre vádz ku mož no len vte dy, keï
zne čis �o va nie z nej ne spô so bí pre kro če nie nor my kva li -
ty ži vot né ho pros tre dia. 

§ 5

Naj lep šia do stup ná tech ni ka

(1) Naj lep šia do stup ná tech ni ka pod ¾a toh to zá ko na
je naj e fek tív nej ší a naj po kro či lej ší stav roz vo ja čin nos tí 

a spô sob ich pre vádz ko va nia, kto rý pre u ka zu je prak -
tic kú vhod nos� ur či tej tech ni ky, naj mä z h¾a di ska
ur čo va nia emis ných li mi tov sle du jú cich pred chá dza -
nie vzni ku emi sií v pre vádz ke, a ak to nie je mož né, as -
poň cel ko vé zní že nie emi sií a ich ne priaz ni vé ho vplyvu
na ži vot né pros tre die.

(2) Naj lep šia tech ni ka pod ¾a toh to zá ko na je naj ú čin -
nej šia tech ni ka z h¾a di ska do siah nu tia vy so kej cel ko -
vej úrov ne ochra ny ži vot né ho pros tre dia.

 (3) Do stup ná tech ni ka pod ¾a toh to zá ko na je do ta -
kej mie ry vy vi nu tá tech ni ka, kto rá pri zoh ¾ad ne ní ná -
kla dov na ňu a prí no su z nej umož ňu je jej po u ží va nie
v prí sluš nom prie my sel nom od vet ví za eko no mic ky
a tech nic ky únos ných pod mie nok a kto rá je za ro zum -
ných pod mie nok do stup ná pre vádz ko va te ¾o vi bez oh¾a -
du na to, kde sa vy rá ba.

(4) Tech ni ka pod ¾a toh to zá ko na je po u ží va ná tech -
no ló gia, ako aj spô sob, akým je pre vádz ka na vrh nu tá,
pos ta ve ná, udr žia va ná, pre vádz ko va ná a akým je
ukon če ná čin nos� v nej.

(5) Naj lep šie do stup né tech ni ky pre jed not li vé prie -
my sel né od vet via a dru hy pre vá dzok na úze mí  Slo ven -
skej re pub li ky sa ur ču jú na zá kla de úda jov Eu róp -
skych spo lo čen stiev o ich vý vo ji a v sú la de s h¾a dis ka mi 
uve de ný mi v prí lo he č. 3.

§ 6

In for mač ný sys tém in teg ro va nej
pre ven cie a kon tro ly zne čis �o va nia

(1) Zria ïu je sa in for mač ný sys tém in teg ro va nej pre -
ven cie a kon tro ly zne čis �o va nia (ïa lej len „in for mač ný
sys tém“) na za bez pe če nie kom plex né ho zbe ru úda jov
a in for má cií o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis -
�o va nia. In for mač ný sys tém je sú čas �ou štát ne ho in -
for mač né ho sys té mu.4)

(2) In for mač ný sys tém ob sa hu je
a) re gis ter pre vádz ko va te ¾ov, pre vá dzok vy ža du jú cich

in teg ro va nú pre ven ciu a kon tro lu zne čis �o va nia
a pre vá dzok po vo le ných v in teg ro va nom po vo ¾o va ní,

b) re gis ter vy da ných in teg ro va ných po vo le ní,
c) úda je a  in for má cie pos kyt nu té kaž do roč ne pre vádz -

ko va te¾ mi o pre vádz kach, ich emi siách a vý sled koch 
mo ni to ro va nia,

d) nor my kva li ty ži vot né ho pros tre dia pre jed not li vé
čas ti úze mia Slo ven skej re pub li ky,

e) in for má cie o naj lep ších do stup ných tech ni kách pre
jed not li vé prie my sel né od vet via a dru hy pre vá dzok,

f) re gis ter opráv ne ných osôb.

(3) Or gá ny ve rej nej sprá vy a práv nic ké oso by hos po -
dá ria ce s ve rej ný mi pros tried ka mi ale bo spra vu jú ce
ma je tok štá tu, obcí ale bo vyš ších územ ných cel kov sú
po vin né na vý zvu pre vádz ko va te ¾a in for mač né ho sys -
té mu pos ky to va� úda je a in for má cie tý ka jú ce sa sta vu
ži vot né ho pros tre dia v mies te pre vádz ky vy ža du jú cej
in teg ro va nú pre ven ciu a kon tro lu zne čis �o va nia. Po ža -
do va né úda je a in for má cie sú po vin né pos ky to va� bez -
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4) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 261/1995 Z. z. o štát nom in for mač nom sys té me.



plat ne. Tie to or gá ny a práv nic ké oso by majú prá vo na
bez plat né úda je a in for má cie z in for mač né ho sys té mu,
kto ré pot re bu jú na pl ne nie svo jich úloh. 

§ 7

Opráv ne ná oso ba

(1) Pre vádz ko va te ¾o vi môže v in teg ro va nom po vo ¾o -
va ní pos ky to va� od bor né po ra den stvo v pred bež nom
pre ro ko va ní ná vr hu na za ča tie ko na nia (ïa lej len „žia -
dos�“) a vo ve ciach tý ka jú cich sa ob sa hu žia dos ti len
opráv ne ná oso ba.

(2) Od bor nú spôsobilos�5) pre u ka zu je opráv ne ná
oso ba osved če ním vy da ným pod ¾a § 27 ods. 1 písm. c)
na zá kla de
a) vy so ko škol ské ho vzde la nia naj me nej pr vé ho stup ňa 

v  tech nic kom ale bo prí ro do ved nom štu dij nom od -
bo re a  naj me nej dvoj roč nej pra xe v ob las ti tech no ló -
gií v prí sluš nom prie my sel nom od vet ví a dru hu pre -
vádz ky ale bo stre do škol ské ho  od bor né ho vzde la nia
tech nic ké ho za me ra nia s ma tu ri tou a naj me nej pä� -
roč nej pra xe v ob las ti tech no ló gií v  prí sluš nom prie -
my sel nom od vet ví a dru hu pre vádz ky a

b) pre u ká za nej úrov ne ve do mos tí o tech no ló giách
v prí sluš nom prie my sel nom od vet ví a dru hu pre -
vádz ky.

DRU HÁ  ČASŤ

IN TEG RO VA NÉ PO VO ¼O VA NIE

§ 8

Úvod né usta no ve nia

(1) In teg ro va né po vo ¾o va nie je ko na nie, kto rým sa
ur ču jú pod mien ky vy ko ná va nia čin nos tí v pre vádz -
kach a po vo ¾u jú nové pre vádz ky s cie ¾om do siah nu� in -
teg ro va nú ochra nu ži vot né ho pros tre dia a jeho zlo žiek
a  udr ža� mie ru zne čis te nia v nor mách kva li ty ži vot né -
ho pros tre dia. 

(2) Sú čas �ou ko na nia pod ¾a od se ku 1 je
 a) v ob las ti ochra ny ovzdušia6) ko na nie

 1. o ude le nie sú hla su na vy da nie roz hod nu tí o po vo -
le ní sta vieb ve¾ kých zdro jov zne čis �o va nia, stred -
ných zdro jov zne čis �o va nia a ma lých zdro jov zne -
čis �o va nia a ich zmien a roz hod nu tí o ich uží vaní,

 2. o ude le nie sú hla su na vy ko ná va nie čin nos tí uve -
de ných v zo zna me uve rej ne nom vo Ves tní ku Mi -
nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „ves tník mi nis ter stva“),

3. o ude le nie sú hla su na in šta lá ciu tech nic kých
pros tried kov na mo ni to ro va nie emi sií a úrov ne
zne čis te nia ovzdu šia, na ich pre vádz ku, na ich
zme ny a na pre vádz ku po vy ko na ných zme nách,

4. o ude le nie sú hla su na zme ny po u ží va ných pa lív
a su ro vín, na zme ny tech no lo gic kých za ria de ní

sta cio nár nych zdro jov, na zme ny ich vy u ží va nia
a na ich pre vádz ku po vy ko na ných zme nách,

 5. o ude le nie sú hla su na  in šta lá ciu tech no lo gic -
kých cel kov pat ria cich do ka te gó rie ve¾ kých zdro -
jov zne čis �o va nia ale bo stred ných zdro jov zne čis -
�o va nia, na ich zme ny a na ich pre vádz ku, ak
ne pod lie ha jú sta veb né mu ko na niu,

 6. o ude le nie a ak tu a li zá ciu sú hla su na po vo le nie
stav by spa ¾ov ne od pa dov ale bo za ria de nia na
spo lu spa ¾o va nie od pa dov a na ich zme ny,

7. o ur če nie emis ných li mi tov a vše obec ných pod -
mie nok pre vádz ko va nia;

 b) v ob las ti po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd7)
1. ko na nie o po vo le nie vy púš �a� od pa do vé vody

a oso bit né vody,
2. ko na nie o po vo le nie usku toč ni�, zme ni� ale bo od -

strá ni� vod nú stav bu, 
3. ko na nie o ude le nie sú hla su na usku toč ne nie,

zme nu, od strá ne nie sta vieb ale bo za ria de ní ale bo 
na vy ko ná va nie čin nos tí, kto ré môžu ovplyv ni�
stav po vrcho vých vôd a pod zem ných vôd,

4. vy dá va nie vy jad re ní k zá me ru stav by z h¾a di ska
ochra ny vod ných po me rov;

c) v ob las ti odpadov8)
 1. ko na nie o ude le nie sú hla su na pre vádz ko va nie

za ria de nia na zneš kod ňo va nie od pa dov ok rem
spa ¾ov ní od pa dov a za ria de ní na spo lu spa ¾o va nie
od pa dov,

2. ko na nie o ude le nie sú hla su na zneš kod ňo va nie
od pa dov, na kto ré ne bol daný sú hlas pod ¾a pred -
chá dza jú ce ho ko na nia, ok rem zneš kod ňo va nia
od pa dov v spa ¾ov niach a v za ria de niach na spo lu -
spa ¾o va nie od pa dov,

3. ko na nie o ude le nie sú hla su na pre vádz ko va nie
za ria de nia na zhod no co va nie od pa dov ok rem
spa ¾ov ní od pa dov a za ria de ní na spo lu spa ¾o va nie
od pa dov,

4. ko na nie o ude le nie sú hla su na pre vádz ko va nie
za ria de nia na zber od pa dov, ak ide o za ria de nia,
na kto rých pre vádz ku ne bol daný sú hlas pod ¾a
pred chá dza jú cich ko na ní,

5. ko na nie o ude le nie sú hla su na zme nu a re kon -
štruk ciu za ria de ní na zhod no co va nie od pa dov,
zneš kod ňo va nie od pa dov a zber od pa dov ale bo
ich čas tí, na kto rých pre vádz ko va nie sa vy dá va
sú hlas, ak majú vplyv na na kla da nie s od pad mi
v za ria de ní,

6. ko na nie o sú hlas na uzav re tie sklád ky od pa dov
ale bo jej čas ti ale bo na vy ko na nie jej re kul ti vá cie,

 7. vy dá va nie vy jad re ní k zria de niu spa ¾ov ne od pa -
dov ale bo za ria de nia na spo lu spa ¾o va nie od pa dov
a k ich zme nám ako pod kla du na ude le nie sú hla su,

8. vy dá va nie vy jad re ní v sta veb nom ko na ní k vý -
stav be tý ka jú cej sa od pa do vé ho hos po dár stva,

9. vy dá va nie vy jad re ní k pri pra vo va ným zme nám
vý ro by sú vi sia cej so zme nou na kla da nia s od pad -
mi;
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5) § 7 zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších predpisov.
6) § 22 ods. 1 písm. a) až d) a h) a ods. 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zá ko na č. 478/2002 Z. z.
7) § 17 ods. 1 písm. g) a k), § 22 ods. 1 a § 23 a 24 zá ko na č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon).
8) § 7 ods.  1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zá ko na č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



d) v ob las ti ochra ny po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho
fondu9) ko na nie o vy hla so va ní oso bit nej sús ta vy ob -
hos po da ro va nia;

e) v ob las ti ochra ny les né ho pôd ne ho fondu10) ko na nie
1. o ulo že nie opat re ní na pre ven ciu po ško de nia

lesa,
2. o ur če nie pod mie nok na po u ži tie tech no lo gic ké -

ho po stu pu v le soch a v ich blíz kos ti;
f) v ob las ti ochra ny zdra via ¾udí11) po su dzo va nie ná vr -

hov
1. na za ča tie ko la u dač né ho ko na nia a ko na nia

o zme ne v uží va ní stav by ale bo pre vádz ky,
2. na vy u ží va nie vod ných zdro jov na zá so bo va nie

úžit ko vou vo dou,
3. na za ve de nie no vých tech no lo gic kých ale bo pra -

cov ných po stu pov,
4. na na kla da nie s  ne bez peč ný mi od pad mi a  na

pre vádz ko va nie za ria de ní na zneš kod ňo va nie ne -
bez peč ných od pa dov;

g) v ob las ti ve te ri nár nej ochra ny územia12)
1. vy dá va nie zá väz ných po sud kov v sta veb nom ko -

na ní a v ko la u dač nom ko na ní, ak ide o stav by ur -
če né na chov zvie rat, na vý ro bu, spra cú va nie,
ošet ro va nie ale bo skla do va nie ži vo číš nych pro -
duk tov a kr mív, na prí pra vu, vý ro bu, skla do va -
nie ale bo dis tri bú ciu me di ko va ných kr mív ale bo
na uk la da nie, ïal šie spra co va nie ale bo ne škod né 
od stra ňo va nie od pa dov ži vo číš ne ho pô vo du,

 2. vy dá va nie zá väz ných po sud kov k ná vr hom no -
vých tech no lo gic kých ale bo pra cov ných po stu -
pov pri cho ve ale bo pre pra ve zvie rat, pri vý ro be,
spra cú va ní, ošet ro va ní ale bo pre pra ve ži vo číš -
nych pro duk tov, pri prí pra ve me di ko va ných kr -
mív ale bo ak ide o na kla da nie ale bo spra co va nie
od pa dov ži vo číš ne ho pô vo du,

3. ko na nie o ude le nie sú hla su na pre vádz kar ne na
spra co va nie od pa dov ži vo číš ne ho pô vo du a na
na kla da nie s nimi pri ich uvá dza ní na trh a pri vý -
me nách s člen ský mi štát mi Eu róp skych spo lo -
čen stiev a Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru
ok rem pre vádz kar ní na vý ro bu kr mív pre spo lo -
čen ské zvie ra tá a na vý ro bu far ma ce u tic kých
a tech nic kých pro duk tov z níz ko ri zi ko vých od pa -
dov ži vo číš ne ho pô vo du;

h) v ob las ti ochra ny prí ro dy a krajiny13) vy dá va nie vy -
jad re ní k vy da niu
1. sta veb né ho po vo le nia na stav bu, na zme nu stav -

by ale bo na udr žia va cie prá ce,
2. ko la u dač né ho roz hod nu tia o stav be, o zmene

stav by ale bo o udr žia va cích prá cach, ak ide o stav -

bu, jej zme nu ale bo udr žia va cie prá ce, ku kto rým 
vy dal or gán ochra ny prí ro dy vy jad re nie v sta veb -
nom ko na ní,

3. roz hod nu tia o zme ne v uží va ní stav by.

(3) Ak ide o in teg ro va né po vo ¾o va nie pre vádz ky, kto -
ré sú čas ne vy ža du je po vo li� novú stav bu ale bo zme nu
jest vu jú cej stav by, je sú čas �ou ko na nia aj sta veb né ko -
na nie.14) Sta veb ný úrad má v in teg ro va nom po vo ¾o va ní
pos ta ve nie dotk nu té ho or gá nu (§ 10 ods. 2).

(4) Sú čas �ou in teg ro va né ho po vo ¾o va nia nie je územ -
né ko na nie,15) po su dzo va nie vply vu pre vádz ky na ži vot -
né pros tre die16) ani usta no vo va nie pod mie nok na pre -
ven ciu zá važ ných prie my sel ných ha vá rií.17)

(5) Ak sa v tom is tom mies te na chá dza jú dve ale bo
via ce ro pre vá dzok ria de ných tým is tým pre vádz ko va te -
¾om, mož no ko na nie o nich spo ji�. 

(6) In teg ro va né po vo le nie (ïa lej len „po vo le nie“) je
čas� ale bo celé pí som né roz hod nu tie ale bo nie ko¾ ko ta -
kýchto roz hod nu tí ude ¾u júcich sú hlas s čin nos �ou
pre vádz ky ale bo jej čas ti pri spl ne ní pod mie nok za ru -
ču jú cich, že pre vádz ka bude v sú la de s po žia dav ka mi
in teg ro va nej pre ven cie a kon tro ly zne čis �o va nia. Po vo -
le nie sa môže vz�a ho va� na jed nu pre vádz ku ale bo na
via ce ro pre vá dzok v tom is tom mies te ria de ných jed -
ným pre vádz ko va te ¾om. 

(7) In teg ro va né mu po vo ¾o va niu pod lie ha aj po vo ¾o -
va nie zmien v čin nos ti pre vádz ky. Zme na v čin nos ti je
zme na cha rak te ru ale bo fun go va nia pre vádz ky ale bo
jej roz ší re nie, kto ré môže ma� dô sled ky na ži vot né
pros tre die. Pod stat ná zme na v čin nos ti je taká zme na
vo fun go va ní pre vádz ky, kto rá pod ¾a or gá nu štát ne ho
do zo ru  môže ma� výz namný ne ga tív ny vplyv na člo ve -
ka ale bo na ži vot né pros tre die.  

(8) Na ko na nie sa vz�a hu je vše obec ný pred pis
o správ nom ko na ní,18) ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.

§ 9

Kon zul tá cia a pred bež né pre ro ko va nie

(1) Pre vádz ko va te¾ môže po žia da� správ ny or gán
o kon zul tá ciu ale bo o pred bež né pre ro ko va nie pri pra -
vo va nej žia dos ti pred jej po da ním.

(2) Správ ny or gán sa v kon zul tá cii vy jad ru je naj mä
k tomu, či pre vádz ka vy ža du je in teg ro va né po vo ¾o va nie 
a v akom čase, a v pred bež nom pre ro ko va ní žia dos ti po -
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 9) § 6 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho fon du.
10) § 10 ods. 7 zá ko na č. 61/1977 Zb. o le soch a § 20 ods. 6 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb. o hos po dá re ní v le soch a štát nej

sprá ve les né ho hos po dár stva.
11) § 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. v zne ní zá ko na č. 514/2001 Z. z.
12) § 6 ods. 2 písm. i) štvr tý bod a § 39 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a b) zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie -

ktorých zá ko nov.
13) § 9 ods. 1 písm. c), e) a f) zá ko na č. 543/2002 Z. z. o ochra ne prí ro dy a kra ji ny.
14) § 60 až 65 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
15) § 32 až 42 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 127/1994 Z. z. o po su dzo va ní vply vov na ži vot né pros tre die v zne ní ne skor ších pred pi sov.
17) Zá kon č. 261/2002 Z. z. o pre ven cii zá važ ných prie my sel ných ha vá rií a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
18) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z.



su dzu je naj mä for mu, ob sah a úpl nos� pri pra vo va nej
žia dos ti.

(3) Vý sled kom kon zul tá cie a pred bež né ho pre ro ko -
va nia žia dos ti je pí som né sta no vi sko správ ne ho or gá -
nu, kto ré tre ba pre vádz ko va te ¾o vi ozná mi� do 30 dní od
do ru če nia žia dos ti o kon zul tá ciu ale bo o pred bež né
pre ro ko va nie pri pra vo va nej žia dos ti pod ¾a od se ku 1.

§ 10

Účast ní ci ko na nia, dotk nu té or gá ny
a zú čast ne né oso by

(1) Účast ní kom ko na nia je
a) pre vádz ko va te¾,
b) vlast ník po zem ku ale bo  stav by, kto ré ho prá va

k nim môžu by� po vo le ním pria mo dotk nu té,
c) oso ba, kto rá tvr dí, že môže by� po vo le ním vo svo jich

prá vach, prá vom chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin -
nos tiach pria mo dotk nu tá, a  to až do času, kým sa
pre u ká že opak,

d) obec, v kto rej je po vo ¾o va ná pre vádz ka umies tne ná
ale bo pod ¾a územ né ho plá nu ale bo územ né ho roz -
hod nu tia má by� umies tne ná.

(2) Dotk nu tý mi or gán mi sú
a) or gá ny ve rej nej sprá vy, kto ré sú správ ny mi or gán mi

v ko na niach pod ¾a pred pi sov o ochra ne ovzdu šia,
o vo dách, o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho
fon du, o ochra ne les né ho pôd ne ho fon du, o od pa -
doch, o ochra ne prí ro dy a  kra ji ny, o ochra ne zdra via 
¾udí a o  ve te ri nár nej sta rost li vos ti (§ 8 ods. 2) zlú če -
ných do in teg ro va né ho po vo ¾o va nia,

b) sta veb ný úrad, ak sú čas �ou in teg ro va né ho po vo ¾o -
va nia je aj sta veb né ko na nie,

c) správ ca vod né ho toku, ak sa v in teg ro va nom po vo ¾o -
va ní po vo ¾u je od ber vody z po vrcho vých vôd a pod -
zem ných vôd ale bo vy púš �a nie emi sií do nich,

d) štát na or ga ni zá cia les né ho hos po dár stva, ak v in teg -
ro va nom po vo ¾o va ní ide o les ný pôd ny fond.

(3) Na ko na ní majú prá vo zú čast ni� sa na zá kla de pí -
som nej pri hláš ky po da nej po zve rej ne ní žia dos ti pod ¾a
§ 12 ods. 2 písm. c) 
a) ob čian ske zdru že nia fy zic kých osôb pô so bia ce ku

dňu po da nia žia dos ti naj me nej je den rok v ob las ti
ochra ny ži vot né ho pros tre dia ale bo jeho zlo žiek,

b) zá uj mo vé zdru že nia práv nic kých osôb zdru žu jú ce
pod ni ka te ¾ov prí sluš né ho prie my sel né ho od vet via
ale bo dru hu pre vá dzok pô so bia ce ku dňu po da nia
žia dos ti naj me nej je den rok 

(ïa lej len „zú čast ne ná oso ba“). 

(4) Zú čast ne né oso by majú prá vo vy jad ri� sa k žia -
dos ti, by� upo ve do me né o pro ces ných úko noch, zú -
čast ni� sa na úst nom po jed ná va ní a na miest nej ob -
hliad ke, klás� otáz ky pre vádz ko va te ¾o vi a znal com,
na ze ra� do spi su a vy jad ri� sa k pod kla dom roz hod nu -
tia.

§ 11

Žia dos�

(1) Žia dos� ob sa hu je
a) úda je iden ti fi ku jú ce pre vádz ko va te ¾a (ná zov práv -

nic kej oso by ale bo ob chod né meno fy zic kej osoby-
-podnikate¾a, síd lo, iden ti fi kač né čís lo a u pre vádz -
ko va te ¾a za pí sa né ho v ob chod nom re gis tri ale bo
v inej evi den cii pod ni ka te ¾ov usta no ve nej zá ko nom
aj vý pis z ob chod né ho re gis tra ale bo inej evi den cie),

b) úda je o pre vádz ke a jej umies tne ní,
c) zoz nam su ro vín, po moc ných ma te riá lov a ïal ších lá -

tok a ener gií, kto ré sa v pre vádz ke po u ží va jú ale bo
vy rá ba jú,

d) opis miest pre vádz ky, v  kto rých vzni ka jú emi sie,
a úda je o pred po kla da ných množ stvách a  dru hoch
emi sií do jed not li vých zlo žiek ži vot né ho pros tre dia
spo lu s opi som výz namných účin kov emi sií a ïal -
ších vply vov na ži vot né pros tre die a na zdra vie ¾udí,

e) opis mies ta pre vádz ky a cha rak te ris ti ku sta vu ži vot -
né ho pros tre dia v tom to mies te,

f) opis a  cha rak te ris ti ku po u ží va nej ale bo na vr ho va -
nej tech no ló gie a ïal ších tech ník na pred chá dza nie
vzni ku emi sií, a ak to nie je mož né, na ob me dze nie
emi sií,

g) opis a cha rak te ris ti ku po u ží va ných ale bo na vr ho va -
ných opat re ní na pred chá dza nie vzni ku od pa dov
a na pred nost né zhod no co va nie od pa dov vzni ka jú -
cich v pre vádz ke,

h) opis a  cha rak te ris ti ku po u ží va ných ale bo pri pra vo -
va ných opat re ní a tech nic kých za ria de ní na mo ni to -
ro va nie pre vádz ky a emi sií do ži vot né ho pros tre dia,

i) roz bor po rov na nia pre vádz ky s naj lep šou do stup -
nou tech ni kou,

j) opis a cha rak te ris ti ku ïal ších pri pra vo va ných opat -
re ní v pre vádz ke, naj mä opat re ní na hos po dár ne vy -
u ží va nie ener gií, na pred chá dza nie ha vá riám a na
ob me dzo va nie ich prí pad ných ná sled kov, 

k) opis spô so bu ukon če nia čin nos ti pre vádz ky a opat -
re ní na vy lú če nie ri zík prí pad né ho zne čis te nia ži vot -
né ho pros tre dia ale bo ohroz e nia zdra via ¾udí po chá -
dza jú ce ho z pre vádz ky po ukon če ní jej čin nos ti
a na uve de nie mies ta pre vádz ky do uspo ko ji vé ho
sta vu,

l) struč né zhr nu tie úda jov a in for má cií uve de ných
v pís me nách a) až k) vše obec ne zro zu mi te¾ ným spô -
so bom na úče ly zve rej ne nia,

m) ná vrh pod mie nok po vo le nia,
 n) ozna če nie účast ní kov ko na nia, kto rí sú pre vádz ko -

va te ¾o vi zná mi, prí pad ne or gá nu cu dzie ho štá tu (ïa -
lej len „cu dzí dotk nu tý or gán“), ak jest vu jú ca pre -
vádz ka ale bo nová pre vádz ka má ale bo môže ma�
výz namný ne ga tív ny vplyv na ži vot né pros tre die
toh to štá tu (ïa lej len „cez hra nič ný vplyv“).

(2) Prí lo hou žia dos ti sú
a) vý pis z ka tas tra ne hnu te¾ nos tí k po zem kom, na kto -

rých je ale bo má by� pre vádz ka, kto rá je pred me tom
in teg ro va né ho po vo ¾o va nia,

b) roz hod nu tia a vy jad re nia or gá nov ve rej nej sprá vy
vy da né pred po da ním žia dos ti, kto ré sa vz�a hu jú na
pre vádz ku,

c) zá ve reč né sta no vi sko z pro ce su po su dzo va nia vply -
vu na ži vot né pros tre die, ak sa na pre vádz ku vy ža -
du je,

d) ná vrh prog ra mu od pa do vé ho hos po dár stva ale bo
prog ram od pa do vé ho hos po dár stva,

e) bez peč nost ná sprá va, ak sa na pre vádz ku
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vyžaduje19) a ak sú čas �ou in teg ro va né ho ko na nia je
sta veb né ko na nie, 

f) vý pis zá sad a re gu la tí vov z územ né ho plá nu zóny, ak 
je pre vádz ka v zóne, na kto rú bol spra co va ný územ -
ný plán zóny,

g) územ né roz hod nu tie, ak má ís� o novú pre vádz ku
ale bo o roz ší re nie jest vu jú cej pre vádz ky,

h) do ku men tá cia a pro jekt stav by v roz sa hu pot reb -
nom na sta veb né ko na nie, ak sú čas �ou in teg ro va né -
ho po vo ¾o va nia je sta veb né ko na nie, ok rem roz hod -
nu tí, sú hla sov, vy jad re ní, po sud kov a sta no vísk
or gá nov, kto ré sú dotk nu tý mi or gán mi v in teg ro va -
nom po vo ¾o va ní,

i) do klad o za pla te ní správ ne ho po plat ku.

(3) Pre vádz ko va te¾ môže na pod po ru svo jej žia dos ti
uvies� v nej aj ïal šie úda je a in for má cie ale bo pri lo ži�
iné pí som nos ti, naj mä ve dec ké a vý skumné prá ce, od -
bor né člán ky, sú bo ry úda jov a in for má cií o po u ží va -
ných tech ni kách, zna lec ké po sud ky.

(4) Žia dos� sa po dá va v 15 pí som ných vy ho to ve niach
a v elek tro nic kej po do be. Táto po vin nos� sa ne vz�a hu je
na prí lo hy k žia dos ti, kto ré nie sú do stup né v elek tro -
nic kej po do be.

§ 12

Za ča tie ko na nia

(1) Ko na nie sa za čí na do ru če ním pí som né ho vy ho to -
ve nia žia dos ti správ ne mu or gá nu.

(2) Správ ny or gán po tom, čo je žia dos� úpl ná a je zis -
te ný ok ruh účast ní kov ko na nia a dotk nu tých or gá nov, 
a) upo ve do mí o za ča tí ko na nia účast ní kov ko na nia

a dotk nu té or gá ny,
b) do ru čí obci, kto rá je účast ní kom ko na nia, a dotk nu -

tým or gá nom po jed nom vy ho to ve ní žia dos ti; ostat -
ným účast ní kom ko na nia ok rem pre vádz ko va te ¾a
do ru čí struč né zhr nu tie úda jov a in for má cií o ob sa -
hu žia dos ti pos kyt nu té pre vádz ko va te ¾om,

c) zve rej ní pod stat né úda je o po da nej žia dos ti, o pre -
vádz ko va te ¾o vi a o pre vádz ke na in ter ne to vej strán -
ke správ ne ho or gá nu a naj me nej na 15 dní na svo jej
úrad nej ta bu li spo lu s vý zvou oso bám, kto ré majú
prá vo by� zú čast ne nou oso bou, do ke dy môžu poda�
pri hláš ku, a s vý zvou ve rej nos ti, do ke dy sa môže vy -
jad ri�, a s in for má ciou, kde mož no na zrie� do žia dos -
ti,

d) po žia da obec, kto rá je účast ní kom ko na nia, aby zve -
rej ni la úda je a vý zvu pod ¾a pís me na c) aj na svo jej
úrad nej ta bu li, prí pad ne aj iným v mies te ob vyk lým
spô so bom,

e) upo ve do mí o za ča tí ko na nia cu dzí dotk nu tý or gán
a do ru čí mu jed no vy ho to ve nie žia dos ti, ak pre vádz -
ka má ale bo môže ma� cez hra nič ný vplyv ale bo ak
o to cu dzí dotk nu tý or gán po žia dal.

(3) Správ ny or gán určí na vy jad re nie účast ní kov ko -
na nia a dotk nu tých or gá nov pri me ra nú le ho tu, kto rá

ne smie by� krat šia ako 30 dní odo dňa do ru če nia žia -
dos ti.

(4) Správ ny or gán určí na po da nie pri hláš ky pod ¾a
od se ku 2 písm. c) a na vy jad re nie ve rej nos ti pri me ra nú
le ho tu, kto rá ne smie by� krat šia ako 30 dní odo dňa
zve rej ne nia vý zvy na svo jej úrad nej ta bu li. 

(5) Správ ny or gán môže na žia dos� účast ní ka ko na -
nia ale bo dotk nu té ho or gá nu pre dĺ ži� ur če nú le ho tu
z dô vo du, kto rý mu bez vlast né ho za vi ne nia zne mož nil
v ur če nej le ho te žia dos� ná le ži te pre skú ma� a vy jad ri�
sa k nej. O pre dĺ že ní le ho ty správ ny or gán bez od klad ne 
upo ve do mí ostat ných účast ní kov ko na nia a ostat né
dotk nu té or gá ny. Pre dĺ že ním le ho ty jed né mu účast ní -
ko vi ko na nia ale bo jed né mu dotk nu té mu or gá nu sa
pre dl žu je le ho ta všet kým účast ní kom ko na nia a  do -
tknutým or gá nom. 

§ 13

Úst ne po jed ná va nie

(1) Správ ny or gán na ria di úst ne po jed ná va nie po
uply nu tí le ho ty na vy jad re nie účast ní kov ko na -
nia, dotk nu tých or gá nov a ve rej nos ti. Ak sa k žia dos ti
vy jad ro val aj cu dzí dotk nu tý or gán, správ ny or gán na -
ria di úst ne po jed ná va nie až po do ru če ní jeho vy jad re -
nia, naj ne skôr do 30 dní po uply nu tí le ho ty pod ¾a § 12
ods. 3.

(2) Na úst ne po jed ná va nie správ ny or gán pri zve pre -
vádz ko va te ¾a a ostat ných účast ní kov ko na nia, dotk nu -
té or gá ny, zú čast ne né oso by a cu dzí dotk nu tý or gán.

(3) Oso by pri zva né na úst ne po jed ná va nie mu sia
svo je pri po mien ky a ná me ty uplat ni� pí som ne naj ne -
skôr na úst nom po jed ná va ní, na ne skôr uplat ne né pri -
po mien ky a ná me ty sa ne pri hlia da. Na to musí správ ny 
or gán pri zva né oso by pí som ne upo zor ni�.

(4) Ak sa v le ho te ur če nej na vy jad re nie ve rej nos ti vy -
jad ri la k žia dos ti ve rej nos� for mou pe tí cie za stu pu jú cej 
naj me nej 25 % oby va te ¾ov obce opráv ne ných vo li�,
správ ny or gán vy zve ešte pred na ria de ním úst ne ho po -
jed ná va nia obec, kto rá je účast ní kom ko na nia, aby
zvo la la ve rej né zhro maž de nie ob ča nov na pre ro ko va nie 
pe tí cie. Správ ny or gán na ve rej né zhro maž de nie ob ča -
nov pri zve pre vádz ko va te ¾a, ostat ných účast ní kov ko -
na nia, dotk nu té or gá ny, zú čast ne né  oso by a cu dzí
dotk nu tý or gán. Ve rej né zhro maž de nie ob ča nov sa ne -
mô že ko na� bez účas ti pre vádz ko va te ¾a.

 (5) Na ve rej nom zhro maž de ní ob ča nov pre vádz ko va -
te¾ vy svet lí ob sah svo jej žia dos ti, vy jad rí sa k dô vo dom
pe tí cie a zod po vie otáz ky oby va te ¾ov obce a ïal ších
osôb, kto ré správ ny or gán na ve rej né zhro maž de nie
pri zval. O prie be hu ve rej né ho zhro maž de nia ob ča nov
správ ny or gán spí še zá pis ni cu, v kto rej uve die uplat ne -
né pri po mien ky a ná me ty s vec ný mi dô vod mi. Zá pis ni -
cu pod pi su je za mest na nec správ ne ho or gá nu, kto rý ju
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spí sal, sta ros ta obce ale bo ním po ve re ná oso ba a pre -
vádz ko va te¾.

(6) Na úst nom po jed ná va ní sa pre ro ku je žia dos�, pri -
po mien ky a ná me ty účast ní kov ko na nia, dotk nu tých
or gá nov, zú čast ne ných osôb, cu dzie ho dotk nu té ho or -
gá nu uplat ne né k žia dos ti a ob sah zá pis ni ce z ve rej né -
ho zhro maž de nia ob ča nov. Pred me tom pre ro ko va nia
na úst nom po jed ná va ní sú len pri po mien ky a ná me ty,
kto ré sú odô vod ne né a dô vo dy sme ru jú k ob sa hu žia -
dos ti a k pre vádz ke. Na tie, kto ré ne ob sa hu jú vec né dô -
vo dy, ani na vše obec né vy hlá se nia sa ne pri hlia da. 

(7) Úst ne po jed ná va nie sa ne mô že ko na� bez účas ti
pre vádz ko va te ¾a.

§ 14

Za sta ve nie ko na nia

(1) Správ ny or gán ko na nie za sta ví, ak pre vádz ko va te¾
a) ne od strá nil ne dos ta tok žia dos ti v ur če nej le ho te,
b) vzal žia dos� spä�,
c) bez dô vod ne sa od mie tol zú čast ni� na ve rej nom zhro -

maž dení ob ča nov ale bo na úst nom po jed ná vaní,
hoci bol na ne riad ne pri zva ný.

(2) Na spä� vza tie žia dos ti nie je pot reb ný sú hlas
ostat ných účast ní kov ko na nia.

§ 15

Tro vy ko na nia

(1) Tro vy ko na nia, kto ré vznik li správ ne mu or gá nu,
zná ša ten to or gán. Ak sa úst ne po jed ná va nie ne moh lo
ko na� pre ne prí tom nos� pre vádz ko va te ¾a, správ ny or -
gán ulo ží pre vádz ko va te ¾o vi, aby na hra dil tro vy, kto ré
tým vznik li správ ne mu or gá nu.

(2) Tro vy ko na nia, kto ré vznik li pre vádz ko va te ¾o vi
v sú vis los ti s kon zul tá ciou ale bo s pred bež ným pre ro -
ko va ním pri pra vo va nej žia dos ti, s prí pra vou a po da -
ním žia dos ti a v in teg ro va nom po vo ¾o va ní, zná ša pre -
vádz ko va te¾.

(3) Tro vy ko na nia, kto ré vznik li ostat ným účast ní -
kom ko na nia, dotk nu tým or gá nom, zú čast ne ným oso -
bám a cu dzie mu dotk nu té mu or gá nu, zná ša jú títo
sami.

(4) Tro vy ko na nia spo je né s ve rej ným zhro maž de ním
ob ča nov zná ša obec, kto rá ho zvo la la. Ak sa ve rej né
zhro maž de nie ob ča nov ne moh lo ko na� pre ne prí tom -
nos� pre vádz ko va te ¾a, správ ny or gán ulo ží pre vádz ko -
va te ¾o vi, aby obci na hra dil tro vy, kto ré jej tým vznik li.

§ 16

Zis �o va nie pod kla du roz hod nu tia

(1) Správ ny or gán je po vin ný pres ne a úpl ne zis ti�
sku toč ný stav veci v roz sa hu po da nej žia dos ti. Na pre -
ve re nie úda jov, in for má cií a lis tín, kto ré sú sú čas �ou
žia dos ti, si ob sta rá pot reb né pod kla dy.

(2) Pod kla dom roz ho do va nia je naj mä žia dos�,  pri -
pomienky a ná me ty ostat ných účast ní kov ko na nia,
 dotknutých or gá nov, zú čast ne ných osôb, cu dzie ho  do -
tknutého or gá nu, ob sah zá pis ni ce z ve rej né ho zhro-
maž de nia ob ča nov a sku toč nos ti vše obec ne zná me ale -
bo zná me správ ne mu or gá nu z jeho úrad nej čin nos ti.

(3) Na žia dos� správ ne ho or gá nu sú or gá ny ve rej nej
sprá vy a práv nic ké oso by hos po dá ria ce s ve rej ný mi
pros tried ka mi ale bo s ma jet kom štá tu, obce ale bo vyš -
šie ho územ né ho cel ku po vin né ozná mi� správ ne mu or -
gá nu sku toč nos ti, kto ré majú výz nam pre ko na nie
a roz hod nu tie.

(4) V do ka zo va ní ne mož no po u ži� čest né vy hlá se nie.

(5) Správ ny or gán nie je via za ný prá vo plat ný mi roz -
hod nu tia mi or gá nov, kto ré v in teg ro va nom po vo ¾o va ní
majú pos ta ve nie dotk nu tých or gá nov, ak boli vy da né
pred po da ním žia dos ti a tý ka jú sa po vo ¾o va nej pre vádz -
ky. Tie to roz hod nu tia hod no tí rov na ko ako iné dô ka zy.

(6) Pre vádz ko va te ¾a ne mož no pred vies�.

(7) Správ ny or gán môže ako pred bež né opat re nie
v ne vy hnut ne pot reb nom roz sa hu ulo ži� pre vádz ko va -
te ¾o vi, aby do skon če nia ko na nia ob me dzil ale bo za sta -
vil vy ko ná va nie čin nos ti v pre vádz ke, kto rá má výz -
namný ne ga tív ny vplyv na ži vot né pros tre die ale bo na
jeho nie ktorú zlož ku.

(8) Le ho ta na roz hod nu tie je 90 dní odo dňa úst ne ho
po jed ná va nia, naj ne skor šie šes� me sia cov odo dňa za -
ča tia ko na nia. Tie to le ho ty ne ply nú, ak je ko na nie pre -
ru še né.

§ 17

Ob sah po vo le nia

(1) Správ ny or gán po vo lí čin nos� v pre vádz ke, ak zne -
čis �o va nie z nej ne spô so bí pre kro če nie nor my kva li ty
ži vot né ho pros tre dia a ak sú sú čas ne spl ne né aj ostat -
né pod mien ky pod ¾a toh to zá ko na a pred pi sov upra vu -
jú cich ko na nia, kto ré boli sú čas �ou in teg ro va né ho po -
vo ¾o va nia.

(2) Ak zne čis �o va nie z pre vádz ky pre kra ču je nor mu
kva li ty ži vot né ho pros tre dia ale bo po vo ¾o va ná pre vádz -
ka môže spô so bi� pre kro če nie tej to nor my a pre kro če -
nie ne mož no od strá ni� ale bo ak nie sú spl ne né ostat né
pod mien ky pod ¾a toh to zá ko na a oso bit ných pred pi sov
upra vu jú cich ko na nia, kto ré boli sú čas �ou in teg ro va -
né ho po vo ¾o va nia, správ ny or gán ne po vo lí čin nos�
v pre vádz ke, a ak ide o fun gu jú cu pre vádz ku, môže na -
ria di� čin nos� v nej ob me dzi� ale bo za sta vi�.

§ 18

Ná le ži tos ti po vo le nia

(1) Po vo le nie ok rem vše obec ných ná le ži tos tí rozhod-
nutia20) ob sa hu je
a) po dro bnos ti o opat re niach a tech nic kých za ria de -
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niach na ochra nu ovzdu šia, vody a pôdy v pre vádz -
ke,

b) ur če nie emis ných li mi tov pre všet ky lát ky uni ka jú ce 
z pre vádz ky vo výz namnom množ stve pri zoh ¾ad ne ní 
mož nos ti pre no su emi sií me dzi zlož ka mi ži vot né ho
pros tre dia,

c) opat re nia na pre ven ciu zne čis �o va nia, naj mä po u ži -
tím naj lep ších do stup ných tech ník, 

d) opat re nia na za me dze nie vzni ku od pa dov, a ak to nie
je mož né, opat re nia, aby sa od pad vzni ka jú ci v pre -
vádz ke zhod no til, a ak ani to nie je tech nic ky ale bo
eko no mic ky mož né, aby sa zneš kod nil tak, že sa zní ži 
ale bo za me dzí jeho vplyv na ži vot né pros tre die,

e) pod mien ky hos po dá re nia s ener gia mi,
f) opat re nia na pred chá dza nie ha vá rii a na ob me dze -

nie ná sled kov v prí pa de ha vá rie a opat re nia  týka -
júce sa si tu á cií od liš ných od pod mie nok bež nej
 prevádzky, pri kto rých by moh lo vznik nú� ne bez pe -
čen stvo ohroz e nia ži vot né ho pros tre dia, naj mä pri
spúš �a ní pre vádz ky, pri po ru chách tech nic kých za -
ria de ní pre vádz ky, pri krát ko do bom pre ru še ní čin -
nos ti v pre vádz ke,

g) opat re nia na mi ni ma li zá ciu dia¾ ko vé ho zne čis �o va -
nia a cez hra nič né ho vply vu zne čis �o va nia,

h) opat re nia na ob me dze nie vy so ké ho stup ňa cel ko vé -
ho zne čis te nia v  mies te pre vádz ky,

i) po žia dav ky na spô sob a me tó dy mo ni to ro va nia pre -
vádz ky a úda je, kto ré tre ba evi do va� a pos ky to va� do
in for mač né ho sys té mu,

j) po žia dav ky na skú šob nú pre vádz ku pri no vej pre -
vádz ke ale bo pri zme ne tech no ló gie a opat re nia pre
prí pad zly ha nia čin nos ti v pre vádz ke, 

k) opat re nia pre prí pad ukon če nia čin nos ti v pre vádz -
ke, naj mä na za me dze nie zne čis �o va nia mies ta pre -
vádz ky a jeho uve de nie do uspo ko ji vé ho sta vu.

(2) Ak je po vo le nie zá ro veň sta veb ným po vo le ním,
ob sa hu je aj ná le ži tos ti sta veb né ho po vo le nia.

(3) Prí pad né vý nim ky z po žia da viek na pre vádz ku
pod ¾a od se ku 1 mu sia by� ča so vo ob me dze né. Ne smú
pre siah nu� le ho tu šiestich me sia cov odo dňa prá vo -
plat nos ti po vo le nia ale bo odo dňa, od kto ré ho ne mô že
by� pre vádz ka v čin nos ti bez po vo le nia (§ 29 ods. 6). Vý -
nim ky mož no po vo li� len na vy ko na nie zmien v pre -
vádz ke, kto rý mi sa do siah ne spl ne nie po žia da viek po -
vo le nia, ale bo na za sta ve nie čin nos ti v pre vádz ke.

(4) V po vo le ní sa ur čia aj ča so vé ale bo pre vádz ko vé
ob me dze nia čin nos ti v jest vu jú cej pre vádz ke, ak ne -
mož no do siah nu� po ža do va ný stav v rám ci no riem kva -
li ty ži vot né ho pros tre dia ani s po u ži tím naj lep šej do -
stup nej tech ni ky. 

(5) Ak je nor ma kva li ty ži vot né ho pros tre dia mier nej -
šia, ako sú po žia dav ky zvy čaj ne do sa ho va né po u ži tím
naj lep šej do stup nej tech ni ky, v po vo le ní sa ur čia také
pod mien ky pre vádz ky, aby zod po ve da li po u ži tiu naj -
lep šej do stup nej tech ni ky.

§ 19

Ozna mo va nie po vo le nia

(1) Po vo le nie sa ozna mu je pre vádz ko va te ¾o vi, ostat -
ným účast ní kom ko na nia, dotk nu tým or gá nom, zú -

čast ne ným oso bám a cu dzie mu dotk nu té mu or gá nu
do ru če ním jeho pí som né ho vy ho to ve nia do vlast ných
rúk. 

(2) Pí som né vy ho to ve nie po vo le nia sa zve rej ňu je na
in ter ne to vej strán ke správ ne ho or gá nu a na jeho úrad -
nej ta bu li naj me nej 60 dní, po čnúc dňom na do bud nu -
tia prá vo plat nos ti po vo le nia. Správ ny or gán po žia da
obec, kto rá je účast ní kom ko na nia, aby pí som né vy ho -
to ve nie po vo le nia zve rej ni la na svo jej úrad nej ta bu li,
prí pad ne aj iným v mies te ob vyk lým spô so bom.

(3) Pí som né vy ho to ve nie po vo le nia musí by� po celý
čas plat nos ti prí stup né na na hliad nu tie na správ nom
or gá ne, v obci, kto rá bola účast ní kom ko na nia, a u pre -
vádz ko va te ¾a.

TRE  T IA  ČASŤ

KON TRO LA ZNE ČIS ŤO VA NIA

§ 20

Po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a

(1) Pre vádz ka musí by� po celý čas pod ne pre tr ži tou
kon tro lou pre vádz ko va te ¾a.

(2) Pre vádz ko va te¾ je v rám ci vnú tor nej kon tro ly pre -
vádz ky po vin ný 
a) udr žia va� pre vádz ku v sú la de s pod mien ka mi ur če -

ný mi v po vo le ní,
b) vy ko ná va� v pre vádz ke opat re nia s cie ¾om za brá ni�

zne čis �o va niu, naj mä po u ží va� naj lep šiu do stup nú
tech ni ku,

c) zne mož ňo va� výz namnej šie zne čis �o va nie z pre -
vádz ky,

d) za me dzo va� vzni ku od pa du v pre vádz ke, a ak v nej
od pad vznik ne, zhod no ti� ho, a ak ani to nie je z tech -
nic kých dô vo dov ale bo z eko no mic kých dô vo dov
mož né, zneš kod ni� ho tak, že sa zní ži ale bo za me dzí
jeho vplyv na ži vot né pros tre die,

e) efek tív ne vy u ží va� ener gie v pre vádz ke,
f) vy ko ná va� opat re nia na pre ven ciu ha vá rie a v prí pa -

de ha vá rie vy ko na� opat re nia ob me dzu jú ce jej ná -
sled ky,

g) vy ko na� po úpl nom od sta ve ní pre vádz ky opat re nia
na ob me dze nie zne čis te nia a na uve de nie mies ta
pre vádz ky do uspo ko ji vé ho sta vu.

(3) Pre vádz ko va te¾ je po vin ný na úče ly von kaj šej
kon tro ly pl ne nia po vin nos tí pod ¾a od se ku 2
a) umož ni� or gá nu štát ne ho do zo ru kon tro lu pre vádz -

ky, naj mä vstup do pre vádz ky, od ber vzo riek a vy ko -
na nie kon trol ných me ra ní, na hliad nu tie do evi den -
cií a iných pí som nos tí o pre vádz ke, zho to ve nie
fo to do ku men tá cie a vi deo do ku men tá cie a pos kyt -
nú� prav di vé a úpl né in for má cie a vy svet le nia,

b) ohla so va� or gá nu štát ne ho do zo ru plá no va né zme ny 
v pre vádz ke, naj mä zme nu po u ží va ných su ro vín
a iných lá tok a po u ží va nej ener gie, zme nu vý rob né -
ho po stu pu, tech no ló gie a spô so bu na kla da nia s od -
pa dom,

c) ohla so va� bez od klad ne or gá nu štát ne ho do zo ru
vznik nu té ha vá rie a iné mi mo riad ne uda los ti v pre -
vádz ke a nad mer ný oka mžitý únik emi sií,

d) od strá ni� v ur če nej le ho te ne dos tat ky zis te né kon -
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tro lou pre vádz ky a vy ko na� ná prav né opat re nia
v pre vádz ke ulo že né or gá nom štát ne ho do zo ru,

e) ne pre tr ži te mo ni to ro va� pre vádz ku v sú la de s pod -
mien ka mi ur če ný mi v po vo le ní,

f) vies� pre h¾ad ným spô so bom umož ňu jú cim kon tro lu
evi den ciu úda jov o pod stat ných uka zo va te ¾och pre -
vádz ky a evi do va né úda je ucho vá va� naj me nej pä�
ro kov,

g) zis �o va�, zbie ra�, spra cú va� a vy hod no co va� úda je
a in for má cie ur če né v po vo le ní a vo vy ko ná va com
pred pi se a kaž do roč ne ich za pred chá dza jú ci ka len -
dár ny rok ozna mo va� do 15. feb ru ára v pí som nej for -
me a v elek tro nic kej for me do in for mač né ho sys té -
mu.

(4) Prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a pre chá dza jú
aj na jeho práv ne ho ná stup cu. Nový pre vádz ko va te¾ je
po vin ný ohlá si� or gá nu štát ne ho do zo ru zme nu pre -
vádz ko va te ¾a do desiatich dní odo dňa účin nos ti pre -
cho du práv a po vin nos tí.

§ 21

Roz sah štát ne ho do zo ru

(1) Kon tro lu pre vádz ky vy ko ná va or gán štát ne ho do -
zo ru pod ¾a pot re by. Pred me tom kon tro ly pre vádz ky sú
pod mien ky ur če né v po vo le ní a zis �o va nie, či ne do šlo
k zme ne okol nos tí, kto ré môžu vies� k zme ne pod mie -
nok a k zme ne po vo le nia. 

(2) Or gán štát ne ho do zo ru pre skú ma pod mien ky
 povolenia pre vádz ky as poň raz za osem ro kov; ak je
pre vádz ka za čle ne ná do sys té mu en vi ron men tál ne ho
 manažérstva ale bo en vi ron men tál ne orien to va né ho
ria de nia a au di tu,21) or gán štát ne ho do zo ru tak uro bí
raz za desa� ro kov.

(3) Or gán štát ne ho do zo ru pre skú ma pod mien ky ur -
če né v po vo le ní vždy, ak 
a) do šlo k zá važ né mu po ru še niu pod mie nok ur če ných

v po vo le ní,
b) sa v pre vádz ke pod ¾a ozná me nia pre vádz ko va te ¾a

ale bo na zá kla de vlast né ho zis te nia pri pra vu je zme -
na po u ží va ných su ro vín a iných lá tok ale bo po u ží va -
nej ener gie, zme na vý rob né ho po stu pu a tech no ló gie 
ale bo zme na spô so bu na kla da nia s od pa dom,

c) zne čis te nie spô so bo va né pre vádz kou výz namne
 presiahlo nor mu kva li ty ži vot né ho pros tre dia a je
 nevyh nutné pre hod no ti� emis né li mi ty ur če né v po -
vo le ní ale bo do pl ni� do po vo le nia nové emis né li mi ty,

d) je ne vy hnut né ur či� nové emis né li mi ty v dô sled ku
zme ny nor my kva li ty ži vot né ho pros tre dia ale bo
zme ny práv nych pred pi sov, 

e) pre vádz ko vá bez peč nos� vý rob né ho pro ce su ale bo
čin nos ti tech nic ké ho za ria de nia v pre vádz ke vy ža -
du je po u ži tie inej tech ni ky, 

f) do šlo od prá vo plat nos ti po vo le nia k zme ne naj lep šej
do stup nej tech ni ky, kto rá umož ňu je výz namne zní -

ži� emi sie, pri čom jej za ve de nie do pre vádz ky je pre
pre vádz ko va te ¾a eko no mic ky únos né.

(4) Or gán štát ne ho do zo ru pre ro ku je s pre vádz ko va -
te ¾om vý sled ky vy ko na nej kon tro ly pre vádz ky do 15 dní 
od jej ukon če nia. 

(5) Na vý kon štát ne ho do zo ru sa vz�a hu jú vše obec né
pred pi sy o kon tro le v štát nej sprá ve.22)

§ 22

Opat re nia

(1) Pod ¾a zá ve rov z vy ko na nej kon tro ly pre vádz ky or -
gán štát ne ho do zo ru uro bí nie ktoré z tých to opat re ní:
a) po tvr dí sú lad pre vádz ky s pod mien ka mi po vo le nia,
b) na ria di pre vádz ko va te ¾o vi vy ko na� v ur če nej le ho te

opat re nia na ná pra vu,
c) ulo ží po ku tu za zis te ný správ ny de likt,
d) vy zve pre vádz ko va te ¾a, aby v ur če nej le ho te po dal

žia dos� o zme nu po vo le nia, 
e) roz hod ne o ob me dze ní pre vádz ky ale bo o za sta ve ní

čin nos ti v nej ale bo v jej čas ti, ak pre vádz kou na sta lo 
ale bo hro zí zá važ né po ško de nie zdra via ¾udí ale bo ži -
vot né ho pros tre dia ale bo vznik znač nej ma te riál nej
ško dy.

(2) Or gán štát ne ho do zo ru môže roz hod nú� o ob me -
dze ní pre vádz ky ale bo o za sta ve ní čin nos ti v nej ale bo
v jej čas ti aj vte dy, keï pre vádz ko va te¾ v ur če nej le ho te
ne vy ko nal na ria de né opat re nia na ná pra vu ale bo ne -
pod al v ur če nej le ho te žia dos� o zme nu po vo le nia.

(3) Ak je to pot reb né, ko na nie pod ¾a od se ku 1
písm. b) sa spo jí s ko na ním
a) o ur če nie opat re ní na od strá ne nie po ško de nia pri ro -

dze ných vlast nos tí po ¾no hos po dár skej pôdy,23)
b) o ulo že nie opat re ní na od strá ne nie po ško de nia les -

né ho fon du.24)

(4) Dotk nu tý mi or gán mi v ko na niach pod ¾a od se ku 3
sú správ ne or gá ny pod ¾a pred pi sov o ochra ne po ¾no -
hos po dár ske ho pôd ne ho fon du a pred pi sov o ochra ne
les né ho fon du.

(5) Or gán štát ne ho do zo ru vo vý zve pod ¾a od se ku 1
písm. d) uve die, kto ré ná le ži tos ti žia dos ti sa ne vy ža du -
jú na ko na nie o zmene po vo le nia. Správ ny or gán môže
v ko na ní o zme ne po vo le nia upus ti� od nie ktorých úko -
nov; to ne pla tí pre ko na nie o zme ne po vo le nia pri pod -
stat nej zme ne čin nos ti pre vádz ky.

§ 23

Opráv ne nia a po vin nos ti osôb
vy ko ná va jú cich štát ny do zor

(1) Oso ba vy ko ná va jú ca štát ny do zor je pri pl ne ní
svo jich úloh opráv ne ná v sprie vo de po ve re né ho za -
mest nan ca pre vádz ko va te ¾a vstu po va� na po zem ky
a do pre vádz ko vých prie sto rov kon tro lo va né ho, na hlia -
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da� do jeho pre vádz ko vej evi den cie a do kla dov, vy ko ná -
va� pot reb né zis �o va nia a po ža do va� pot reb né úda je,
in for má cie a vy svet le nia. Môže pre vádz ko va te ¾o vi na -
ria di� ale bo sama vy ko na� skúš ky a odob ra tie vzo riek,
me ra nie emi sií, prie to kov a iných pre vádz ko vých pa ra -
met rov.

(2) Oso ba vy ko ná va jú ca štát ny do zor je po vin ná 
a) pre u ká za� sa pre u ka zom ale bo po ve re ním opráv ňu -

jú cim na vý kon kon tro ly, 
b) za cho vá va� ml čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto rých

sa doz ve de la pri vý ko ne štát ne ho do zo ru,
c) do dr žia va� bez peč nost né pred pi sy upra vu jú ce čin -

nos� v pre vádz ke.

(3) Or gán vy ko ná va jú ci štát ny do zor mô že ulo ži� pre -
vádz ko va te ¾o vi po riad ko vú po ku tu do 10 000 Sk, ak
oso be vy ko ná va jú cej štát ny do zor ne u mož nil kon tro lu
pre vádz ky, naj mä vstup do pre vádz ky, od ber vzo riek
a vy ko na nie kon trol ných me ra ní, na hliad nu tie do evi -
den cií a iných pí som nos tí o pre vádz ke, zho to ve nie fo to -
do ku men tá cie a vi deo do ku men tá cie, ak ne po sky tol
prav di vé a úpl né in for má cie a vy svet le nia ale bo ak ne -
vy ko nal ulo že ný od ber vzo riek ale bo ne vy ko nal pre -
vádz ko vú skúš ku.

§ 24

Iné správ ne de lik ty

(1) Or gán štát ne ho do zo ru ulo ží pre vádz ko va te ¾o vi
po ku tu do 500 000 Sk, ak
a) ne oz ná mil úda je a in for má cie do in for mač né ho sys -

té mu [§ 20 ods. 3 písm. g)],
b) ne ve die pred pí sa nú evi den ciu a ne u cho vá va úda je

po ur če ný čas [§ 20 ods. 3 písm. f)],
c) ne pod al v ur če nej le ho te (§ 29 ods. 1, 3 a 4) žia dos�

o in teg ro va né po vo ¾o va nie ale bo na vý zvu or gá nu
štát ne ho do zo ru žia dos� o zme nu po vo le nia [§ 22
ods. 1 písm. d)],

d) ne vy ko nal opat re nie na ná pra vu ulo že né or gá nom
štát ne ho do zo ru [§ 20 ods. 3 písm. d)],

e) ne oh lá sil v usta no ve nej le ho te (§ 20 ods. 4) zme nu
pre vádz ko va te ¾a.

(2) Or gán štát ne ho do zo ru ulo ží pre vádz ko va te ¾o vi
po ku tu do 1 000 000 Sk, ak
a) ne oh lá sil vy ko na nú zme nu v pre vádz ke [§ 20 ods. 3

písm. b)], 
b) uvie dol v žia dos ti pod ¾a § 11 ale bo v ko na ní pod ¾a § 8

ods. 1 ne prav di vé ale bo ne ú pl né úda je, kto ré môžu
ma� vplyv na in teg ro va né po vo ¾o va nie,

c) ne oz ná mil bez od klad ne vznik nu tú ha vá riu ale bo
inú mi mo riad nu uda los�, ale bo nad mer ný únik lá -
tok do oko li té ho pros tre dia [§ 20 ods. 3 písm. c)].

(3) Or gán štát ne ho do zo ru ulo ží pre vádz ko va te ¾o vi
po ku tu do 10 000 000 Sk, ak
a) vy ko ná va čin nos� v pre vádz ke bez po vo le nia ale bo

v roz po re s ním,
b) ne ob me dzil pre vádz ku ale bo ne za sta vil čin nos�

v pre vádz ke ale bo v jej čas ti na zá kla de roz hod nu tia
or gá nu štát ne ho do zo ru pod ¾a § 22 ods. 1 písm. e)
a § 22 ods. 2,

c) ne vy ko nal opat re nie na ná pra vu ulo že né or gá nom

štát ne ho do zo ru tý ka jú ce sa vy ko ná va nia čin nos tí
v pre vádz ke pod ¾a pod mie nok po vo le nia. 

§ 25

Uk la da nie po kút

(1) Pri roz ho do va ní o výš ke po ku ty or gán štát ne ho
do zo ru pri hlia da na zá važ nos� po ru še nia po vin nos ti,
čas tr va nia pro ti práv ne ho sta vu, na vznik nu té ale bo
hro zia ce škod li vé ná sled ky na ži vot né pros tre die ale bo
na zdra vie ¾udí.

(2) Ak do dvoch ro kov odo dňa na do bud nu tia prá vo -
plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty dô jde k opä tov -
né mu po ru še niu rov na kej po vin nos ti, za kto rú už bola
ulo že ná po ku ta, or gán štát ne ho do zo ru môže ulo ži� po -
ku tu až do výš ky dvoj ná sob ku hor nej hra ni ce po ku ty.

(3) Kona nie o ulo že nie po ku ty mož no za ča� do jed né -
ho roka odo dňa, v kto rom sa or gán štát ne ho do zo ru
doz ve del, že pre vádz ko va te¾ po ru šil po vin nos�, naj ne -
skôr však do troch ro kov odo dňa, v kto rom k po ru še -
niu po vin nos ti do šlo.

(4) Ulo že nie po ku ty pod ¾a toh to zá ko na vy lu ču je ulo -
že nie po ku ty za ten istý sku tok pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

ŠTÁT NA SPRÁ VA

§ 26

Or gá ny štát nej sprá vy

Štát nu sprá vu pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná va jú
a) Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re -

pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) Slo ven ská in špek cia ži vot né ho pros tre dia (ïa lej len

„in špek cia“).

§ 27

Mi nis ter stvo

(1) Mi nis ter stvo
a) je ústred ným or gá nom štát nej sprá vy vo ve ciach in -

teg ro va nej pre ven cie a kon tro ly zne čis �o va nia, 
b) pre vádz ku je in for mač ný sys tém a sprís tup ňu je jeho

ob sah,
c) ove ru je od bor nú spô so bi los� a vy dá va osved če nia

o od bor nej spô so bi los ti na pos ky to va nie od bor né ho
po ra den stva v ob las ti in teg ro va nej pre ven cie a kon -
tro ly zne čis �o va nia,

d) za bez pe ču je me dzi ná rod nú spo lu prá cu v ob las ti
cez hra nič né ho po su dzo va nia, cez hra nič ných vply -
vov zne čis �o va nia a sle do va nia a roz ši ro va nia naj -
lep ších do stup ných tech ník,

e) spo lu pra cu je s  Mi nis ter stvom hos po dár stva Slo -
ven skej re pub li ky, Mi nis ter stvom pô do hos po dár -
stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvom zdra vot -
níc tva Slo ven skej re pub li ky vo ve ciach pod po ry
roz ši ro va nia naj lep ších do stup ných tech ník.

(2) Mi nis ter stvo vo vz�a hu k Eu róp skym spo lo čen -
stvám je no ti fi kač ným or gá nom vo ve ciach in teg ro va -
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nej pre ven cie a kon tro ly zne čis �o va nia a ozna mu je naj -
mä
a) úda je o emis ných li mi toch pre jed not li vé ka te gó rie

pre vá dzok a o naj lep ších do stup ných tech ni kách, od 
kto rých sú tie to li mi ty od vo de né,

b) úda je o naj lep ších do stup ných tech ni kách, ich vý vo -
ji a mo ni to ro va ní,

c) kto rú or ga ni zá ciu po ve ril pl ne ním úlohy sle do va�
naj lep šie do stup né tech ni ky a zbe rom a spra co va -
ním úda jov pod ¾a pís men a) a b).

(3) Mi nis ter stvo je po vin né 
a) zve rej ňo va� na svo jej in ter ne to vej strán ke, prí pad ne

aj iným vhod ným spô so bom, naj me nej raz roč ne
úda je o emis ných li mi toch ur če ných v po vo le ní
a o ich do dr žia va ní, o vy ko na ných zme nách v po u ží -
va nej tech ni ke a ich vply ve na množ stvá uni ka jú cich 
emi sií z pre vádz ky a vy bra né úda je a in for má cie kaž -
do roč ne ozna mo va né do in for mač né ho sys té mu,

b) pos ky to va� na po žia da nie or gá nom ve rej nej sprá vy
úda je a in for má cie pod ¾a pís me na a), ako aj ïal šie
úda je a in for má cie, kto ré pot re bu jú na pl ne nie svo -
jich úloh,

c) sprís tup ňo va� ve rej nos ti in for má cie o vy ko na nej
kon tro le v pre vádz ke, jej zá ve roch a opat re niach na
ná pra vu (§ 22 ods. 1).

(4) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,  kto rý vydá
mi nis ter stvo, usta no ví po dro bnos ti o
a) ná le ži tos tiach žia dos ti o vy da nie osved če nia o od -

bor nej spô so bi los ti,
b) spô so be ove ro va nia od bor nej spô so bi los ti a o vy da ní

osved če nia o od bor nej spô so bi los ti, o čase jeho plat -
nos ti a o zá ni ku osved če nia,

c) roz sa hu a vy me dze ní úda jov o pre vádz kach a ich
emi siách ozna mo va ných do in teg ro va né ho re gis tra
in for mač né ho sys té mu [§ 6 ods. 2 písm. a) a c)],

d) spô so be zis �o va nia, vy hod no co va nia a ozna mo va nia
úda jov do in teg ro va né ho re gis tra in for mač né ho sys -
té mu.

(5) Mi nis ter stvo môže pl ne ním úloh pod ¾a od se ku 1
písm. b) a od se kov 2 a 3 po ve ri� or ga ni zá ciu, kto rej je
zria ïo va te ¾om.25)

§ 28

In špek cia

(1) In špek cia
a) je správ nym or gá nom v in teg ro va nom po vo ¾o va ní,

v kon zul tá cii a v pred bež nom pre ro kú va ní žia dos ti,
b) za bez pe ču je vy jad re nia cu dzie ho dotk nu té ho or gá -

nu a jeho účas� v ko na ní,
c) vy ko ná va štát ny do zor,
d) ukla dá po ku ty za iné správ ne de lik ty.

(2) In špek cia v ob las ti naj lep ších do stup ných tech -
ník
a) sle du je vý skum a vý voj tech nic ké ho roz vo ja v ob las ti 

naj lep ších do stup ných tech ník pre jed not li vé prie -
my sel né od vet via, ur ču je naj lep šie do stup né tech ni -

ky pre jed not li vé prie my sel né od vet via a zve rej ňu je
pod stat né úda je o nich,

b) spo lu pra cu je so zdru že nia mi pre vádz ko va te ¾ov
v jed not li vých prie my sel ných od vet viach vo ve ciach
za vá dza nia naj lep ších do stup ných tech ník v jed not -
li vých ka te gó riách pre vá dzok,

c) mo ni to ru je a vy hod no cu je zís ka né úda je z po u ží va -
nia naj lep ších do stup ných tech ník v jed not li vých
ka te gó riách pre vá dzok a vy hod no te nia pos ky tu je
mi nis ter stvu a zdru že niam pod ni ka te ¾ov v jed not li -
vých prie my sel ných od vet viach.

P IA  TA  ČASŤ  

PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 29

Pre chod né a zá ve reč né usta no ve nia

(1) Pre vádz ko va te¾ jest vu jú cej pre vádz ky, v kto rej má 
v úmys le vy ko ná va� čin nos� aj po 30. ok tób ri 2007, je
po vin ný poda� žia dos� v le ho te ur če nej vo vý zve správ -
ne ho or gá nu, inak naj ne skôr do 31. de cem bra 2005.

(2) Ak ide o pre vádz ku pod ¾a od se ku 1, správ ny or -
gán roz hod ne o žia dos ti naj ne skôr do 30. ok tób ra 2007. 
Pre nie ktoré vy bra né pre vádz ky do hod nu té s Eu róp -
skou ko mi siou môže správ ny or gán v po vo le ní ča so vo
roz de li� pl ne nie jed not li vých pod mie nok po vo le nia
a ich cel ko vé spl ne nie po su nú� na ne skor ší ter mín.

(3) Pre vádz ko va te¾, kto rý po dal žia dos� o sta veb né
po vo le nie
a) do 30. ok tób ra 1999 a sko la u do va nú stav bu uvie dol

do uží va nia v čase od 30. ok tób ra 2000 do dňa na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na ale bo

b) po 30. ok tób ri 1999 a sko la u do va nú stav bu uvie dol
do uží va nia pred dňom na do bud nu tia účin nos ti toh -
to zá ko na,

a ak má v úmys le vy ko ná va� v nej čin nos� aj po 30. ap rí -
li 2004, je po vin ný poda� žia dos� v le ho te ur če nej vo vý -
zve správ ne ho or gá nu, inak naj ne skôr do 31. ok tób ra
2003.

(4) Pre vádz ko va te¾, kto rý pred dňom na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na
a) po dal žia dos� o sta veb né po vo le nie, ale sta veb né po -

vo le nie do toh to dňa ne na do bud lo prá vo plat nos�
ale bo

b) sta veb né po vo le nie do toh to dňa na do bud lo prá vo -
plat nos�, ale stav ba ne bo la uve de ná do uží va nia,

a ak má v úmys le vy ko ná va� v nej čin nos� aj po 30. ap rí -
li 2004, je po vin ný poda� žia dos� v le ho tách usta no ve -
ných v od se ku 3.

(5) Správ ny or gán roz hod ne o žia dos tiach po da ných
pod ¾a od se kov 3 a 4 do 30. ap rí la 2004. 

(6) Pre vádz ky pod ¾a od se kov 3 a 4 môžu by� v čin nos -
ti bez po vo le nia pod ¾a toh to zá ko na do 30. ap rí la 2004
a jest vu jú ce pre vádz ky pod ¾a od se ku 1 do 30. ok tób ra
2007. Do dňa na do bud nu tia prá vo plat nos ti po vo le nia
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sa na čin nos ti vy ko ná va né v pre vádz ke vz�a hu jú do te -
raj šie pred pi sy a na ich zá kla de vy da né roz hod nu tia.

(7) Správ ny or gán môže v po vo le ní pre jest vu jú ce
pre vádz ky od lo ži� spl ne nie uk la da ných pod mie nok
naj viac do 30. ok tób ra 2007. 

(8) Mi nis ter stvo plní ozna mo va ciu po vin nos� pod ¾a
§ 27 ods. 2 za sla ním úda jov Eu róp skej ko mi sii po pr vý -
krát v roku 2007 a ná sled ne kaž dé tri roky.

(9) Prvé ozná me nie pod ¾a § 20 ods. 3 písm. g) sa vy ko -
ná v roku 2005.

Čl. II

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 595/1990 Zb.
o štát nej sprá ve pre ži vot né pros tre die v zne ní zá ko na
Slo ven skej ná rod nej rady č. 494/1991 Zb., zá ko na Slo -
ven skej ná rod nej rady č. 134/1992 Zb., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 287/1994 Z. z, zá ko na 
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na č. 237/2000 Z. z. a zá ko na č. 553/2001 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 3 pís me no c) znie:
„c) ochra nu ovzdu šia, ozó no vej vrst vy Zeme a kli ma tic -

ké ho sys té mu Zeme,“.

2. § 7 znie:

„§ 7

(1) Slo ven ská in špek cia ži vot né ho pros tre dia (ïa lej
len „in špek cia“) je od bor ný kon trol ný or gán, kto rý 
a) vy ko ná va miest nu štát nu sprá vu na úse ku in teg ro -

va nej pre ven cie a kon tro ly zne čis �o va nia ži vot né ho
pros tre dia,

b) vy ko ná va štát ny do zor vo ve ciach sta rost li vos ti o ži -
vot né pros tre die,

c) ukla dá po ku ty vo ve ciach sta rost li vos ti o ži vot né
pros tre die.

(2) In špek cia je slu žob ný úrad.

(3) In špek cia sa čle ní na ús tre die in špek cie a jemu
pod ria de né in špek to rá ty ži vot né ho pros tre dia (ïa lej
len „in špek to rá ty“).

(4) In špek ciu ria di a za jej čin nos� zod po ve dá ge ne -
rál ny ria di te¾ — ve dú ci slu žob né ho úra du, kto ré ho vy -
me nú va a od vo lá va ve dú ci slu žob né ho úra du Mi nis ter -
stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo“).

(5) Na čele in špek to rá tu je ria di te¾, kto ré ho vy me nú -
va a od vo lá va ge ne rál ny ria di te¾.“.

3. Za § 7 sa vkla da jú § 7a a 7b, kto ré zne jú:

„§ 7a

(1) In špek cia vy ko ná va štát ny do zor v roz sa hu a za
pod mie nok usta no ve ných oso bit ný mi pred pis mi.

(2) Ús tre die in špek cie a in špek to rá ty vy ko ná va jú pô -
sob nos� pod ¾a § 7 ods. 1 vo svo jich územ ných ob vo -
doch.

(3) Územ ným ob vo dom ús tre dia in špek cie je úze mie
Slo ven skej re pub li ky a územ ným ob vo dom in špek to rá -
tu je ok res.

(4) Mi nis ter stvo môže roz hod nú� o vy ko ná va ní pô -
sob nos ti in špek cie jed ným in špek to rá tom v dvoch ale -
bo vo via ce rých ok res och.

(5) Na ko na nie v pr vom stup ni je prí sluš ný in špek to -
rát, na ko na nie v dru hom stup ni je prí sluš né ús tre die
in špek cie.

(6) Po dro bnos ti o or ga ni zá cii in špek cie usta no vu je
šta tút, kto rý vydá mi nis ter.

§ 7b

(1) In špek cia je štát na roz poč to vá or ga ni zá cia fi -
nanč ný mi vz�ah mi za po je ná na roz po čet mi nis ter stva,
kto ré voči nej plní funk ciu zria ïo va te ¾a.

(2) In špek to rá ty sú or ga ni zač né út va ry in špek cie,
kto ré hos po dá ria s pros tried ka mi in špek cie v roz sa hu,
kto rý im určí v rám ci svoj ho roz po čtu ús tre die in špek -
cie.

(3) Ús tre die in špek cie a in špek to rá ty na pl ne nie svo -
jich úloh uží va jú ma je tok vo vlast níc tve Slo ven skej re -
pub li ky.“.

Čl. III

Zá kon č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta -
veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní zá ko na
č. 103/1990 Zb., zá ko na č. 262/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 136/1995 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 199/1995
Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 286/1996 Z. z., zá ko na č. 229/1997 Z. z., zá ko na
č. 175/1999 Z. z., zá ko na č. 237/2000 Z. z., zá ko na
č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 217/2002
Z. z. a zá ko na č. 103/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 65 sa nad slo vo „ko na nia“ umies tňu je od -
kaz 4c.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4c znie:
„4c) Na prí klad zá kon č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii

a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. V § 120 ods. 1 sa za slo vá „vo do hos po dár skych
die lach“ vkla da jú slo vá „a stav bách pod lie ha jú cich in -
teg ro va né mu povo¾ovaniu10ma)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10ma znie:
„10ma) Zá kon č. 245/2003 Z. z.“.

Čl. IV

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb.
o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po -
dár stva v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 131/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 510/1991 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 183/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
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ven skej re pub li ky č. 265/1995 Z. z. a zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

§ 33 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Správ ny or gán prí sluš ný roz ho do va� pod ¾a § 20

ods. 6 a pod ¾a oso bit né ho predpisu20a) je v in teg ro va -
nom povo¾ovaní20b) dotk nu tým or gá nom.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 20a a 20b zne jú:
„20a) § 10 ods. 7 zá ko na č. 61/1977 Zb. o le soch.
 20b) Zá kon č. 245/2003 Z. z. o  in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le

zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a  o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.“.

Čl. V

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon)v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z.,
zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá -
ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
č. 178/1998 Z. z., zá ko na č. 179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z. a zá ko na č. 506/2002 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

V prí lo he č. 2 VIA  ZA  NÉ  Ž IV  NOS  T I  sa V SKU PI -
NE 214 — Ostat né do pĺ ňa živ nos� s po ra do vým čís lom 57, 
kto rá znie:

„57. Od bor né po ra den stvo
v ob las ti in teg ro va nej
pre ven cie a kon tro ly
zne čis �o va nia
ži vot né ho pros tre dia

osved če nie § 7 ods. 2
zá ko na
č. 245/2003
Z. z.
o in teg ro -
va nej
pre ven cii
a kon tro le
zne čis �o va -
nia ži vot né ho 
pros tre dia
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov“.

Čl. VI

Zákon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb.
o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho fon du v zne ní
zá ko na č. 83/2000 Z. z. a zá ko na č. 553/2001 Z. z. sa
do pĺ ňa tak to:

§ 17 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Or gán ochra ny po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho

fon du prí sluš ný roz ho do va� pod ¾a § 6 je v in teg ro va nom 
povo¾ovaní11a) dotk nu tým or gá nom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) Zá kon č. 245/2003 Z. z. o  in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le

zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a  o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.“.

Čl. VII

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 290/1996 Z. z., zá ko na č. 95/2000 Z. z., zá ko na
č. 470/2000 Z. z., zá ko na č. 514/2001 Z. z. a zá ko na
č. 553/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 19 pís me no n) znie:
„n) vy dá va po ky ny na od strá ne nie ne dos tat kov zis te -

ných pri vý ko ne štát ne ho zdra vot né ho do zo ru, po -
sud ky na opat re nia uve de né v § 27 ods. 2, kto ré
majú ce lo štát ny výz nam, a vy jad re nia pod ¾a § 27
ods. 6 vo ve ciach, kto ré ma jú ce lo štát ny výz nam,“.

2. V § 20 pís me no c) znie:
„c) vy dá va po ky ny na od strá ne nie zis te ných ne dos tat -

kov, po sud ky na opat re nia uve dené v § 27 ods. 2
a vy jad re nia pod ¾a § 27 ods. 6,“.

3. V § 21 pís me no c) znie:
„c) vy ko ná va v pr vom stup ni štát nu sprá vu vo ve ciach,

kto ré pre sa hu jú rá mec územ né ho ob vo du ok res né -
ho úra du, a vy dá va vy jad re nia pod ¾a § 27 ods. 6 vo
ve ciach, kto ré pre sa hu jú rá mec územ né ho ob vo du
ok res né ho úra du,“.

4. § 27 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Or gán ochra ny zdra via prí sluš ný na vy da nie zá -

väz né ho po sud ku pod ¾a § 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) je
v in teg ro va nom povo¾ovaní10aa) dotk nu tým or gá nom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10aa znie:
„10aa) Zá kon č. 245/2003 Z. z. o  in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le

zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a  o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.“.

Čl. VIII

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 123/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá ko na
č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko na
č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
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č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z. a zá ko na č. 480/2002 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v X. čas ti ŽI VOT -
NÉ PROS TRE DIE sa za po lo žku 171 vkla da jú po lo žky
171a a 171b, kto ré zne jú:

„Po lo žka 171a

a) Po da nie žia dos ti o vy da nie po -
vo le nia v in teg ro va nom po vo -
¾o va ní no vých pr                    evádzok ...................... 40 000 Sk

b) Po da nie žia dos ti o vy da nie po -
vo le nia v in teg ro va nom po vo -
¾o va ní jest vu jú cich pre vá dzok
a no vých pre vá dzok, kto ré už
boli po vo le né               ....................................... 20 000 Sk

c) Po da nie žia dos ti o zme nu po -
vo le nia, ak ide o pod stat nú
zme nu v čin nos ti pre vádz ky                                   .................. 20 000 Sk

d) Po da nie žia dos ti o zme nu po -
vo le nia, ak ide o zme nu v čin -
nos ti pre vádz ky       ................................... 10 000 Sk

e) Po da nie žia dos ti o vy da nie po -
vo le nia v in teg ro va nom po vo -
¾o va ní ale bo o zme nu po vo le -
nia, ak ide o pre vádz ku, kto rá
nie je uve de ná v prí lo he č. 1
k zá konu č. 245/2003 Z. z.
o in teg ro va nej pre ven cii
a kon tro le zne čis �o va nia ži vot -
né ho pros tre dia a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov  ................ 7 000 Sk

S p l n o m o c n e n i e
1. Správ ny or gán môže zní ži� po pla tok pod ¾a pís -

men c), d) a e) tej to po lo žky až o 50 % v zá vis los ti od
roz sa hu a ná roč nos ti po su dzo va nia pre vádz ky ale bo 
zme ny v nej.

2. Správ ny or gán môže upus ti� od vy bra nia po plat ku
pod ¾a pís men c), d) a e) tej to položky, ak sa žia dos�
o zme nu po vo le nia po dá va na vý zvu z dô vo dov uve -
de ných v § 21 ods. 3 písm. c), d), e) a f) zá ko na
č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le
zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

Po lo žka 171b

Po da nie žia dos ti o vy da nie osved če nia
o od bor nej spô so bi los ti pod ¾a zá ko na
č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej
pre ven cii a kon tro le zne čis �o va nia
ži vot né ho pros tre dia a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov ................ 3 000 Sk“.

Čl. IX

Zá kon č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 553/2001
Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na č. 261/2002
Z. z., zá ko na č. 393/2002 Z. z. a zá ko na č. 529/2002
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 45 ods. 1 znie:
„(1) Vý rob ca a do voz ca elek tric kých a elek tro nic kých 

za ria de ní sú po vin ní pla ti� prí spe vok do Re cyk lač né ho
fon du v sume ur če nej pod ¾a § 56. Elek tric ký mi a elek -
tro nic ký mi za ria de nia mi sa na účel toh to zá ko na ro zu -
me jú ve¾ ké do má ce spot re bi če, malé do má ce  spo -
trebiče, in for mač né tech no ló gie a te le ko mu ni kač né
za ria de nia, spot re bi te¾ ské za ria de nia, osvet ¾o va cie za -
ria de nia, hrač ky a špor to vé ná či nie, zdra vot níc ke za -
ria de nia, mo ni to ro va cie a kon trol né prí stro je a auto -
ma ty.“.

2. V § 62 ods. 1 písm. a) pia ty bod znie:
„5. vý ro bu a do voz elek tric kých a elek tro nic kých za ria -

de ní (§ 45 ods. 1),“.

3. § 74 sa do pĺ ňa od se kom 9, kto rý znie:
„(9) Or gán štát nej sprá vy prí sluš ný na vy da nie sú -

hla su pod ¾a § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a vy jad re nia
pod ¾a § 16 písm. a) až c) je v in teg ro va nom
povo¾ovaní83a) dotk nu tým or gá nom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 83a znie:
„83a) Zá kon č. 245/2003 Z. z. o  in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le

zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a  o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.“.

Čl. X

Zá kon č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne -
ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon) sa do pĺ ňa tak to:

§ 69 sa do pĺ ňa od se kom 15, kto rý znie:
„(15) Or gán štát nej vod nej sprá vy prí sluš ný na vy da -

nie po vo le nia pod ¾a § 17 ods. 1 písm. g) a k), § 22 ods. 1,
sú hla su pod ¾a § 23 a vy jad re nia pod ¾a § 24 je v in teg ro -
va nom povo¾ovaní48a) dotk nu tým or gá nom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 48a znie:
„48a) Zá kon č. 245/2003 Z. z. o  in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le

zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a  o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.“.

Čl. XI

Zá kon č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým 
sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne -
čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá -
kon o ov zdu ší) sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 29 sa do pĺ ňa pís me nom o), kto ré znie:
„o) schva ¾u je pos ky to va nie emis ných kvót do za hra ni -

čia.“.

2. V § 39 od sek 1 znie:
„(1) Ak nie je v tom to zá ko ne usta no ve né inak, na ko -

na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše obec ný pred -
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pis o správ nom konaní21) ok rem ko na ní pod ¾a § 29
písm. d), i), m), n) a o), § 30 písm. c) a d), § 31 ods. 6, § 32 
ods. 1 písm. b), c), e) a f) a § 33 ods. 3 písm. r).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21 znie:
„21) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok)

v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z.“.

3. § 39 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Ok res ný úrad prí sluš ný na ko na nie pod ¾a § 22

ods. 1 písm. a) až d) a h) a ods. 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33
ods. 3 písm. l) je v in teg ro va nom povo¾ovaní20a) dotk nu -
tým or gá nom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a) Zá kon č. 245/2003 Z. z. o  in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le

zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a  o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.“.

Čl. XII

Zá kon č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti
a o zme ne nie ktorých zá ko nov sa do pĺ ňa tak to:

§ 39 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Or gán štát nej ve te ri nár nej sprá vy prí sluš ný na

ko na nie pod ¾a § 6 ods. 2 písm. i) štvr té ho bodu a § 39
ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) je v in teg ro va nom
povo¾ovaní22a) dotk nu tým or gá nom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 22a znie:
„22a) Zá kon č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii a  kon tro le

zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a  o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.“.

Čl. XIII

Zá kon č. 529/2002 Z. z. o oba loch a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 20 ods. 1 sa za slo vá „tým to zá ko nom“ vkla da jú 
slo vá „ok rem ozna čo va nia oba lov pod ¾a § 6“.

2. V čl. V sa slo vá „1. ja nu ára 2006“ na hrá dza jú slo -
va mi „1. ja nu ára 2004“.

Čl. XIV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 31. júla 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Prí lo ha č. 1                        
k zá ko nu č. 245/2003 Z. z.

ZOZ NAM PRIE MY SEL NÝCH ČIN NOS TÍ

KA TE GÓ RIE PRIE MY SEL NÝCH ČIN NOS TÍ
1. Ener ge ti ka
1.1. Spa ¾o va cie za ria de nia s me no vitým te pelným prí konom väčším ako 50 MW.
1.2. Ra fi né rie mi ne rál nych ole jov a ply nov.
1.3. Kok so va cie pe ce.
1.4. Pre vádz ky na sply ňo va nie a skva pal ňo va nie uh lia.

2. Vý ro ba a spra co va nie ko vov
2.1. Pre vádz ky na pra že nie ale bo spe ka nie ko vo vej rudy (vrá ta ne sír ni ko vej rudy).
2.2. Pre vádz ky na vý ro bu su ro vé ho že le za ale bo oce le (z pr vot ných ale bo dru hot ných su ro vín) vrá ta ne kon ti nu ál ne -

ho lia tia s ka pa ci tou väč šou ako 2,5 t za hodinu.
2.3. Pre vádz ky na spra co va nie že lez ných ko vov:

a) val cov ne za tep la s ka pa ci tou väč šou ako 20 t su ro vej oce le za ho di nu,
b) ko váč ske diel ne s kla di va mi s ener giou väč šou ako 50 kJ na jed no kla di vo, kde spot re ba te pel nej ener gie je väč -

šia ako 20 MW,
c) na ná ša nie ochran ných po vla kov z roz ta ve ných ko vov so spracú va ným množ stvom väč ším ako 2 t su ro vej oce le

za ho di nu.
2.4. Zlie var ne že lez ných ko vov s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 20 t za deň.
2.5. Pre vádz ky

a) na vý ro bu su ro vých ne že lez ných ko vov z rúd, kon cen trá tov ale bo dru hot ných su ro vín me ta lur gic ký mi, che mic -
ký mi ale bo elek tro ly tic ký mi po stup mi,

b) na ta ve nie vrá ta ne zlie va nia zlia tin, ne že lez ných ko vov, vrá ta ne pre ta vo va ných pro duk tov (ra fi ná cia, vý ro ba od -
liat kov a pod.) s ka pa ci tou ta ve nia väč šou ako 4 t za deň pre olo vo a kad mium ale bo 20 t za deň pre všet ky ostat -
né kovy.

2.6. Pre vádz ky na po vrcho vú úpra vu ko vov a plas tov s po u ži tím elek tro ly tic kých ale bo che mic kých  po stu pov, keï je 
ob sah kú pe ¾ov väč ší ako 30 m3.

3. Spra co va nie ne ras tov
3.1. Pre vádz ky na vý ro bu ce men to vé ho slin ku v ro tač ných pe ciach s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 500 t za deň

ale bo na vý ro bu mag ne zi to vé ho slin ku ale bo váp na v ro tač ných pe ciach s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 50 t
za deň ale bo v iných pe ciach na vý ro bu váp na s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 50 t za deň.

3.2. Pre vádz ky na vý ro bu az bes tu a vý ro bu vý rob kov s ob sa hom az bes tu. 
3.3. Pre vádz ky na vý ro bu skla vrá ta ne skle ných vlá kien s ka pa ci tou ta ve nia väč šou ako 20 t za  deň.
3.4. Pre vádz ky na ta ve nie ne rast ných ma te riá lov vrá ta ne vý ro by ne rast ných vlá kien s ka pa ci tou ta ve nia väč šou ako 

20 t za deň.
3.5. Pre vádz ky na vý ro bu ke ra mic kých vý rob kov vy pa ¾o va ním, pre do všet kým kry ti no vých škri diel, te hál, žia ru -

vzdor ných tvár nic, ob kla da čiek, ka me ni ny ale bo por ce lá nu, s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 75 t za deň ale bo
s ka pa ci tou pecí väč šou ako 4 m3 a s hus to tou vsádz ky väč šou ako 300 kg/m3.

4. Che mic ký prie my sel
Pri ka te gó rii pre vá dzok uve de ných v tom to bode sa vý ro bou ro zu mie vý ro ba v prie my sel nom meradle po mo cou

che mic kých re ak cií a fyzikálno-chemických pro ce sov (body 4.1. až 4.6.).
4.1. Che mic ké pre vádz ky na vý ro bu zá klad ných or ga nic kých che mic kých lá tok, ako sú

a) jed no du ché uh ¾o vo dí ky (li ne ár ne ale bo cyk lic ké, na sý te né ale bo ne na sý te né, ali fa tic ké ale bo aro ma tic ké),
b) or ga nic ké zlú če ni ny ob sa hu jú ce kys lík, ako sú al ko ho ly, al de hy dy, ke tó ny, kar bo xy lo vé ky se li ny, es te ry, ace tá -

ty, éte ry, pe ro xi dy, epo xi do vé ži vi ce,
c) or ga nic ké zlú če ni ny síry,
d) or ga nic ké zlú če ni ny du sí ka, ako sú amí ny, ami dy, nit ro de ri vá ty, nit ri ly, ky a na ta ny, izo ky a na ta ny, 
e) or ga nic ké zlú če ni ny fos fo ru,
f) ha lo gén de ri vá ty uh ¾o vo dí kov,
g) or ga no ko vo vé zlú če ni ny,
h) zá klad né plas tic ké hmoty (na báze syn te tic kých a prí rod ných po ly mé rov),
i) syn te tic ké ka u ču ky, 
j) far bi vá a pig men ty,
k) po vrcho vo ak tív ne lát ky.
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4.2. Che mic ké pre vádz ky na vý ro bu zá klad ných an or ga nic kých che mic kých lá tok, ako sú
a) ply ny, ako sú čpa vok, chlór ale bo chlo ro vo dík, flu ór ale bo flu o ro vo dík, oxi dy uh lí ka, zlú če ni ny síry, oxi dy du sí -

ka, vo dík, oxid si ri či tý, kar bo nyl chlo rid,
b) ky se li ny, ako sú ky se li na chró mo vá, ky se li na flu o ro vo dí ko vá, ky se li na fos fo reč ná, ky se li na du sič ná, ky se li na

chlo ro vo dí ko vá, ky se li na sí ro vá, ole um, ky se li na si ri či tá,
c) zá sa dy, ako sú hyd ro xid amón ny, hyd ro xid dra sel ný, hyd ro xid sod ný,
d) soli, ako sú chlo rid amón ny, chlo reč nan dra sel ný, uh li či tan dra sel ný, uh li či tan sod ný, pe ro xo bo ri tan, du sič nan 

strie bor ný,
e) ne ko vy, oxi dy ko vov ale bo iné an or ga nic ké zlú če ni ny, ako sú kar bid váp ni ka, kre mík, kar bid kre mí ka. 

4.3. Che mic ké pre vádz ky na vý ro bu hno jív na báze fos fo ru, du sí ka a dras lí ka (jed no du chých ale bo kom bi no va ných).
4.4. Che mic ké pre vádz ky na vý ro bu zá klad ných pros tried kov na ochra nu rast lín a vý ro bu bio cí dov. 
4.5. Pre vádz ky vy u ží va jú ce che mic ké ale bo bio lo gic ké pro ce sy pri vý ro be zá klad ných far ma ce u tic kých vý rob kov.
4.6. Che mic ké pre vádz ky na vý ro bu vý buš nín.

5. Na kla da nie s od pad mi 
5.1. Pre vádz ky na zneš kod ňo va nie ale bo zhod no co va nie ne bez peč ných od pa dov a za ria de nia na na kla da nie s od pa -

do vý mi olej mi, vždy s ka pa ci tou väč šou ako 10 t za deň.
5.2. Pre vádz ky na spa ¾o va nie ko mu nál nych od pa dov s ka pa ci tou väč šou ako 3 t za ho di nu.
5.3. Pre vádz ky na zneš kod ňo va nie od pa dov ne kla si fi ko va ných ako ne bez peč né od pa dy s ka pa ci tou väč šou ako 50 t

za deň.
5.4. Sklád ky od pa dov, kto ré môžu pri ja� viac ako 10 t za deň ale bo majú cel ko vú ka pa ci tu väč šiu ako 25 000 t, s vý -

nim kou sklá dok od pa dov na inert né od pa dy.

6. Ostat né pre vádz ky
6.1. Prie my sel né pod ni ky za me ra né na vý ro bu

a) bu ni či ny z dre va ale bo iných vlák ni tých ma te riá lov,
b) pa pie ra a le pen ky s vý rob nou ka pa ci tou pre sa hu jú cou 20 t za deň.

6.2. Pre vádz ky na pred prí pra vu (čin nos ti, ako sú pra nie, bie le nie, mer ce rá cia) ale bo far be nie vlá kien či tex tí lií, kto -
rých spra co va te¾ ská ka pa ci ta je väč šia ako 10 t za deň.

6.3. Pre vádz ky na vý ro bu koží a ko žu šín, kto rých vý rob ná ka pa ci ta je väč šia ako 12 t ho to vých vý rob kov za deň.
6.4.  a) bi tún ky s ka pa ci tou zabíjania väč šou ako 50 t za deň,
        b) pre vádz ky na úpra vu a spra co va nie na úče ly vý ro by po tra vín ale bo kr mív

1.zo ži vo číš nych su ro vín (ok rem mlie ka) s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 75 t ho to vých vý rob kov za deň,
2. rast lin ných su ro vín s vý rob nou ka pa ci tou väč šou ako 300 t ho to vých vý rob kov za deň (v prie me re za štvr� -

rok),
c) pre vádz ky na úpra vu a spra co va nie mlie ka, kde množ stvo odo be ra né ho mlie ka je väč šie ako 200 t za deň (v prie -

me re za rok).
6.5. Pre vádz ky na zneš kod ňo va nie ale bo zhod no co va nie tiel zvie rat a ži vo číš nych od pa dov s ka pa ci tou spra co va nia

väč šou ako 10 t za deň.
6.6. Pre vádz ky na in ten zív ny chov hy di ny ale bo oší pa ných s prie storom pre viac ako

a) 40 000 ks hy di ny,
b) 2 000 ks oší pa ných (nad 30 kg) ale bo
c) 750 ks pras níc.

6.7. Pre vádz ky na po vrcho vú úpra vu lá tok, pred me tov ale bo vý rob kov po u ží va jú ce or ga nic ké roz púš �ad lá, naj mä
vy ko ná va jú ce ap re tá ciu, po tlač, po ko vo va nie, od mas �o va nie, vo dov zdor nú úpra vu, úpra vu roz me rov, far be nie,
čis te nie ale bo im preg ná ciu so spot re bou or ga nic ké ho roz púš �ad la väč šou ako 150 kg za ho di nu ale bo väč šou
ako 200 t za rok.

6.8. Pre vádz ky na vý ro bu uh lí ka (vy so ko tep lot nou kar bo ni zá ciou uh lia) ale bo elek tro gra fi tu vy pa ¾o va ním ale bo gra -
fi ti zá ciou.

Po znám ka: Uvá dza né pra ho vé hod no ty sa vše obec ne vz�a hu jú na pro jek to vané vý robné ka pa city ale bo iný uka zo va -
te¾ pre vádz ky. Ak pre vádz ko va te¾ pre vádz ku je viac pre vá dzok v rov na kom mies te, kto ré patria do ka te gó rie pre vá -
dzok s rov na kým ozna če ním, ka pa ci ty vý stu pov z tých to pre vá dzok sa sčí ta jú.
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Prí lo ha č. 2                        
k zá ko nu č. 245/2003 Z. z.

ZOZ NAM ZÁ KLAD NÝCH ZNE ČIS ŤU JÚ CICH LÁ TOK,
PRE KTO RÉ SA UR ČU JÚ EMIS NÉ LI MI TY, AK SÚ ICH EMI SIE VÝZ NAMNÉ

A. OVZDU ŠIE
1. oxid si ri či tý a ostat né zlú če ni ny sí ry
2. oxi dy du sí ka a ostat né zlú če ni ny du sí ka
3. oxid uho¾ na tý
4. pr cha vé or ga nic ké zlú če ni ny
5. ko vy a ich zlú če ni ny
6. prach
7. az best (sus pen do va né čas ti ce, vlák na)
8. chlór a jeho zlú če ni ny
9. flu ór a jeho zlú če ni ny

10. ar zén a jeho zlú če ni ny
11. ky a ni dy
12. lát ky a prí prav ky, pri kto rých bolo do ká za né, že pri pre no se vzdu chom majú kar ci no gén ne ale bo mu ta gén ne

účin ky ale bo vlast nos ti, kto ré môžu ovplyv ni� rep ro duk ciu 
13. po ly chló ro va né di ben zo dio xí ny a po ly chló ro va né di ben zo fu rá ny

B. VO DA
1. or ga nic ké zlú če ni ny ha lo gé nov a lát ky, kto ré môžu vo vod nom pros tre dí ta ké to zlú če ni ny vy tvá ra�
2. or ga nic ké zlú če ni ny fos fo ru 
3. or ga nic ké zlú če ni ny cí nu
4. lát ky a prí prav ky, pri kto rých bolo do ká za né, že vo vod nom pros tre dí ale bo pri pre no se vod ným pros tre dím majú

kar ci no gén ne ale bo mu ta gén ne účin ky ale bo vlast nos ti, kto ré môžu ovplyv ni� rep ro duk ciu
5. per zis tent né uh ¾o vo dí ky a per zis tent né a bio a ku mu lo va te¾ né to xic ké or ga nic ké lát ky 
6. ky a ni dy
7. ko vy a ich zlú če ni ny
8. ar zén a jeho zlú če ni ny
9. bio cí dy a vý rob ky na ochra nu rast lín

10. roz ptý le né ma te riá ly (t. j. ma te riá ly v sus pen zii)
11. lát ky pri spie va jú ce k eut ro fi zá cii (hlav ne du sič na ny a fos fo reč na ny)
12. lát ky s ne priaz ni vým vplyvom na kys lí ko vú bi lan ciu [a mož no ich me ra� po mo cou BSK (bio lo gic ká spot re ba kys -

lí ka), CHSK (che mic ká spot re ba kys lí ka) atï.].
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Prí lo ha č. 3                        
k zá ko nu č. 245/2003 Z. z.

H¼A DI SKÁ PRI UR ČO VA NÍ NAJ LEP ŠÍCH DO STUP NÝCH TECH NÍK

H¾a di ská, kto ré musí in špek cia pri ur čo va ní naj lep ších do stup ných tech ník vše obec ne ale bo v ur či tých prí pa doch
s oh¾a dom na oča ká va né ná kla dy a prí no sy plá no va né ho opat re nia a s oh¾a dom na prin cí py pre ven cie a pred bež nej
opa tr nos ti zoh ¾ad ni�, sú

1. po u ží va nie níz ko od pa do vej tech no ló gie,
2. po u ží va nie me nej ne bez peč ných lá tok,
3. pod po ra zhod no co va nia a re cyk lá cie lá tok, kto ré vzni ka jú ale bo sa po u ží va jú v tech no lo gic kom pro ce se, prí pad -

ne zhod no co va nie a re cyk lá cia od pa dov,
4. po rov na te¾ né pro ce sy, za ria de nia ale bo pre vádz ko vé me tó dy, kto ré už boli úspeš ne vy skú ša né v prie my sel nom

me radle,
5. tech nic ký roz voj a vý voj ve dec kých po znat kov a ich in ter pre tá cia,
6. cha rak ter, účin ky a množ stvo prí sluš ných emi sií,
7. dá tu my uve de nia no vých ale bo jest vu jú cich za ria de ní do pre vádz ky,
8. čas pot reb ný na za ve de nie naj lep šej do stup nej tech ni ky,
9. spot re ba a druh su ro vín (vrá ta ne vody) po u ží va ných v tech no lo gic kom pro ce se a ich ener ge tic ká ná roč nos�,

10. po žia dav ka pre ven cie a zní že nia cel ko vých účin kov emi sií na ži vot né pros tre die na mi ni mum a z toho vy plý va jú -
cich ri zík pre ži vot né pros tre die,

11. po žia dav ka pre ven cie ha vá rií a mi ni ma li zá cia ich ná sled kov na ži vot né pros tre die,
12. in for má cie o sta ve a vý vo ji naj lep ších do stup ných techník a ich mo ni to ro va nie zve rej ňo va né Eu róp skou ko mi -

siou ale bo me dzi ná rod ný mi or ga ni zá cia mi.
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246

Z Á  K O N
z 2. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 139/2002 Z. z. o ry bár stve

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 139/2002 Z. z. o ry bár stve sa mení a do pĺ ňa 
tak to:

1. V § 10 ods. 2 sa slo vá „ok res ný úrad“ na hrá dza jú
slo va mi „obec, v Bra ti sla ve a v Ko ši ciach mest ská
čas�“.

2. V § 10 ods. 4 sa za slo vo „líst ka“ vkla da jú slo vá „je
vý ko nom štát nej sprá vy a“.

3. V § 36 sa vkla dá nové pís me no a), kto ré znie:
„a) obce, v Bra ti sla ve a v Ko ši ciach mest ské čas ti,“.

Do te raj šie pís me ná a), b) a c) sa ozna ču jú ako pís me -
ná b), c) a d).

4. Za § 36 sa vkla dá § 36a, kto rý znie:

„§ 36a

Obec

Obec, v Bra ti sla ve a v Ko ši ciach mest ská čas�, vy dá va 
ry bár ske líst ky a ve die ich evi den ciu.“

5. V § 37 sa vy púš �a pís me no b).

Do te raj šie pís me ná c), d) a e) sa ozna ču jú ako pís me -
ná b), c) a d).

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r. 

Mi ku láš Dzu rin da v. r.

Čiastka 124 Zbierka zákonov č. 246/2003 Strana 1485



247

Z Á  K O N
zo 4. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 315/1996 Z. z.
o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni -
ká ciách v zne ní zá ko na č. 359/2000 Z. z., zá ko na
č. 405/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 381/2001 Z. z., zá ko na č. 441/2001 Z. z., zá ko na
č. 490/2001 Z. z., zá ko na č. 73/2002 Z. z., zá ko na
č. 396/2002 Z. z., zá ko na č. 660/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 15 ods. 2 sa vy púš �a po sled ná veta.

2. Za § 31 sa vkla dá § 31a, kto rý znie:

„§ 31a

Oso bi tos ti cest nej pre máv ky v zim nom ob do bí

Na idú com mo to ro vom vo zid le s vý nim kou mo to cyk -
lov a zvlášt nych mo to ro vých vo zi diel sa v čase od 15.
no vem bra do 15. mar ca mu sia po u ží va� pne u ma ti ky so
zim ným dru hom de zé nu s ozna če ním M+S, M/S ale bo
MS ale bo s te rén nym dru hom de zé nu. Po dro bnos ti
usta no ví vy ko ná va cí pred pis.“.

3. V § 90 ods. 9 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo dr ži te ¾o vi“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r. 

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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248

Z Á  K O N

z 10. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 239/2001 Z. z. o spot reb nej dani z mi ne rál nych ole jov
v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 239/2001 Z. z. o spot reb nej dani z mi ne rál -
nych ole jov v zne ní zá ko na č. 582/2001 Z. z., zá ko na
č. 74/2002 Z. z. a zá ko na č. 642/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 7 ods. 1 písm. a) sa slo vá „12 400 Sk/l 000 l“ na hrá -
dza jú slo va mi „15 500 Sk/1 000 l“, v pís me ne b) sa slo vá
„14 500 Sk/1 000 l“ na hrá dza jú slo va mi „18 000 Sk/1 000 l“,
v pís me ne c) sa slo vá „11 800 Sk/1 000 l“ na hrá dza jú slo va mi
„14 500 Sk/1 000 l“, v pís me ne d) sa slo vá „11 800 Sk/1 000 l“
na hrá dza jú slo va mi „14 500 Sk/1 000 l“, v pís me ne e) sa slo -
vá „600 Sk/1 000 kg“ na hrá dza jú slo va mi „800 Sk/1 000 kg“
a v pís me ne f) bode 1 sa slo vá „4 300 Sk/1 000 kg“ na hrá -
dza jú slo va mi „7 800 Sk/1 000 kg“.

2. V § 8 ods. 1 sa slo vá „4 100 Sk/1 000 l“ na hrá dza jú
slo va mi „6 800 Sk/1 000 l“. 

3. § 16 sa do pĺ ňa od se kom 12, kto rý znie:
„(12) Ak uží va te¾ ský pod nik kon čí svo ju čin nos� a má

zá so by da ňo vo zvý hod ne né ho mi ne rál ne ho ole ja, kto rý

už ne mô že po u ži� na úče ly uve de né v od ber nom po u ka -
ze, so sú hla som col né ho úra du môže da ňo vo zvý hod ne -
ný mi ne rál ny olej do da� práv nic kej oso be ale bo fy zic kej
oso be, kto rá má od ber ný po u kaz na od ber ta ké ho to mi -
ne rál ne ho ole ja, ale bo da ňo vé mu skla du; v ta kom prí -
pa de sa usta no ve nie § 32 ods. 3 ne po u ži je. Rov na ko po -
stu pu je aj správ ca kon kurz nej pod sta ty uží va te¾ ské ho
pod ni ku ale bo súd ny exe kú tor, ak uvá dza do obe hu da -
ňo vo zvý hod ne ný olej.“.

4. § 36 sa do pĺ ňa od se kom 15, kto rý znie:
„(15) Col né ria di te¾ stvo na žia dos� práv nic kej oso by,

kto rá je pre vádz ko va te ¾om da ňo vé ho skla du a skla du je
mi ne rál ny olej oso bit né ho ur če nia, kto ré ho vlast ní kom
je štát, a nemá skla do va cie ná dr že úrad ne ocia cho va né
a vy ba ve né vhod ným cia cho va ným me ra cím za ria de -
ním na me ra nie množ stva pre te če né ho mi ne rál ne ho
ole ja, špe ci fic kej hmot nos ti a tep lo ty pri príj me a vý da ji
[§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vydá po vo le nie na pre chod -
né ob do bie do spl ne nia usta no ve ných pod mie nok, naj -
dlh šie však do 30. ap rí la 2004.“. 

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Pa vol Hru šov ský v. r. 

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo

životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
a o odberných oprávneniach

V prílohe č. 1 v stĺpci „Druh tovaru alebo výrobku“ v riadku „Múka“ v stĺpci „Dospelí“ má by� namiesto hodnoty
„6,4“ správne uvedená hodnota „64“.

Strana 1488 Zbierka zákonov 2003 Čiastka 124


