


     




        



491

Z Á K O N

z 23. septembra 2005

o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoloèenstva
pre environmentálne mana�érstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti organizácií1) so sídlom na území

Slovenskej republiky pri ich registrácii upravenej
osobitným predpisom,2)

b) akreditáciu environmentálnych overovate¾ov a do-
zor nad èinnos�ou environmentálnych overovate¾ov,

c) pôsobnos� orgánov �tátnej správy vo veciach envi-
ronmentálneho mana�érstva a auditu,

d) zodpovednos� za poru�ovanie povinností ustanove-
ných týmto zákonom a osobitným predpisom.2)

REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ ,
REGISTER ORGANIZÁCIÍ

A PODPORA ÚÈASTI ORGANIZÁCIÍ

§ 2

Registrácia organizácií

(1) Zaèlenenie organizácie do schémy Európskeho
spoloèenstva pre environmentálne mana�érstvo a au-
dit (ïalej len �schéma�) sa uskutoèòuje formou jej re-
gistrácie na základe �iadosti o registráciu organizácií
(ïalej len �registrácia�); registráciu vykonáva Minister-
stvo �ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej
len �ministerstvo�).

(2) Registráciou sa rozumie
a) preskúmanie, èi organizácia spåòa podmienky pod¾a

tohto zákona a osobitného predpisu,2)
b) zapísanie organizácie do registra organizácií.

(3) �iados� o registráciu obsahuje

a) názov organizácie, jej sídlo alebo miesto podnikania,
telefónne èíslo a adresu elektronickej po�ty,

b) kontaktnú osobu pre environmentálne vyhlásenie
na ka�dom území, na ktorom má èinnos� organizácie
vplyv na �ivotné prostredie (ïalej len �územie vply-
vu�),

c) kód �tatistickej územnej jednotky pod¾a osobitného
predpisu,3) na ktorej sa územie vplyvu nachádza,

d) kód odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
organizácie pod¾a osobitného predpisu,4)

e) poèet zamestnancov organizácie,

f) meno a priezvisko environmentálneho overovate¾a
pod¾a § 8 ods. 1, èíslo jeho akreditácie pod¾a § 12
ods. 1 písm. e) a odbor akreditácie a rozsah akreditá-
cie pod¾a § 12 ods. 1 písm. c),

g) dátum vydania nasledujúceho environmentálneho
vyhlásenia,

h) názov a adresu obvodného úradu �ivotného prostre-
dia, v ktorého územnom obvode sa nachádza územie
vplyvu,

i) názov obce a adresu obecného úradu obce, v ktorej
územnom obvode sa nachádza územie vplyvu (ïalej
len �dotknutá obec�).

(4) K �iadosti o registráciu organizácia prilo�í tieto
prílohy:

a) environmentálne vyhlásenie,5) ktorého platnos� je
potvrdená podpisom environmentálneho overovate-
¾a a ktoré obsahuje lehotu vypracovania nasledujú-
ceho environmentálneho vyhlásenia a lehoty na
priebe�nú aktualizáciu environmentálneho vyhláse-
nia,

b) doklady potvrdzujúce splnenie podmienky pod¾a
osobitného predpisu,6)

c) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku pod¾a
osobitného predpisu,7)

d) stanovisko Slovenskej in�pekcie �ivotného pro-
stredia (ïalej len �in�pekcia�) pod¾a § 15 ods. 4
písm. b).
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1) Èl. 2 písm. s) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umo�òuje dobrovo¾ná úèas�
organizácií v schéme Európskeho spoloèenstva pre environmentálne mana�érstvo a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001).

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
3) Vyhlá�ka �tatistického úradu Slovenskej republiky è. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia �tatistických územných jednotiek.
4) Vyhlá�ka �tatistického úradu Slovenskej republiky è. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva �tatistická odvetvová klasifikácia ekonomických

èinností.
5) Èl. 3 písm. c) a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
6) Èl. 3 ods. 2 a príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
7) Polo�ka 171h prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskor�ích

predpisov.



(5) �iados� o registráciu a prílohy pod¾a odseku 4
predlo�í organizácia ministerstvu v dvoch vyhotove-
niach.

(6) Ak �iados� nie je úplná, ministerstvo preru�í ko-
nanie a vyzve organizáciu na jej doplnenie a zároveò ju
pouèí o následkoch nedodr�ania lehoty. Lehota na od-
stránenie nedostatkov podania je najviac tri mesiace od
doruèenia výzvy.

(7) Ak organizácia splní po�iadavky na zaèlenenie
do schémy, ministerstvo
a) organizáciu zapí�e do registra organizácií,
b) organizácii pridelí registraèné èíslo,
c) organizácii vydá osvedèenie o registrácii.

(8) Zapísanie organizácie do registra organizácií mi-
nisterstvo oznámi in�pekcii.

(9) Osvedèenie o registrácii obsahuje najmä
a) názov organizácie a jej sídlo alebo miesto podnikania

a pod¾a potreby vymedzenie jej zlo�iek, na ktoré sa
vz�ahuje registrácia,

b) kód odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
organizácie,

c) èíslo osvedèenia a dátum jeho vydania,
d) registraèné èíslo,
e) dobu platnosti registrácie,
f) pod¾a potreby podmienky na udr�anie registrácie

(§ 3).

(10) Ministerstvo �iados� o registráciu zamietne, ak
a) dostalo od akreditaèného orgánu správu o dozore,

z ktorej vyplýva, �e environmentálny overovate¾, kto-
rý overil správnos� a potvrdil platnos� environmen-
tálneho vyhlásenia, konal v rozpore so v�eobecne zá-
väznými právnymi predpismi a schválenými
postupmi, tak�e toto potvrdenie nemo�no pova�ova�
za platné,

b) dostalo od in�pekcie informáciu o tom, �e organizá-
cia neplní dôle�ité podmienky v�eobecne záväzných
právnych predpisov na ochranu �ivotného prostre-
dia.

§ 3

Podmienky na udr�anie registrácie

(1) Organizácia zaregistrovaná v schéme je povinná
ka�doroène zasla� ministerstvu informácie o aktualizá-
cii environmentálneho vyhlásenia pod¾a osobitného
predpisu8) do jedného mesiaca od potvrdenia jej plat-
nosti environmentálnym overovate¾om.

(2) Ministerstvo mô�e predå�i� platnos� registrácie,
ak organizácia podá �iados� o jej predå�enie najneskôr
60 dní pred uplynutím lehoty platnosti registrácie. �ia-
dos� o predå�enie platnosti registrácie obsahuje údaje
pod¾a § 2 ods. 3 a k �iadosti sa pripoja prílohy pod¾a § 2

ods. 4 písm. a) a b) a potvrdenie o zaplatení správneho
poplatku pod¾a osobitného predpisu.9)

(3) Ministerstvo doèasne pozastaví platnos� registrá-
cie, ak
a) mu organizácia nepredlo�í informáciu pod¾a osobit-

ného predpisu,10)
b) dostane správu o dozore pod¾a § 2 ods. 10 písm. a)

alebo informáciu pod¾a § 2 ods. 10 písm. b),
c) zistí, �e organizácia doèasne neplní niektorú z pod-

mienok pod¾a osobitného predpisu.11)

(4) Ministerstvo zru�í doèasné pozastavenie platnos-
ti registrácie pod¾a odseku 3, ak pominú dôvody, pre
ktoré bolo doèasné pozastavenie platnosti registrácie
ulo�ené, organizácia prijala opatrenia na odstránenie
nedostatkov a zamedzenie ich opakovania, po�iadala
o zru�enie pozastavenia platnosti registrácie a predlo-
�ila potvrdenie o zaplatení správneho poplatku pod¾a
osobitného predpisu.12)

(5) Ministerstvo zru�í registráciu a vyma�e organizá-
ciu z registra, ak
a) organizácia v urèenej lehote neodstráni nedostatky,

ktoré viedli k doèasnému pozastaveniu platnosti re-
gistrácie,

b) na základe správy o dozore pod¾a § 2 ods. 10 písm. a)
alebo informácie pod¾a § 2 ods. 10 písm. b), alebo
inak zistí, �e organizácia záva�ným spôsobom alebo
opakovane poru�uje v�eobecne záväzné právne
predpisy na ochranu �ivotného prostredia, alebo

c) o to po�iada organizácia.

§ 4

Register organizácií

(1) Register organizácií vedie ministerstvo.

(2) Register organizácií okrem údajov pod¾a § 2 ods. 3
obsahuje najmä dátum
a) zaregistrovania organizácie a pridelenia registraè-

ného èísla,
b) predå�enia platnosti registrácie,
c) pozastavenia platnosti registrácie,
d) zru�enia pozastavenia platnosti registrácie,
e) zru�enia registrácie a vymazania organizácie z regis-

tra organizácií.

(3) Register organizácií je verejne prístupný na inter-
netovej stránke ministerstva.

§ 5

Zverejnenie environmentálneho vyhlásenia

Organizácia je povinná
a) sprístupni� zainteresovaným stranám13) platné envi-

ronmentálne vyhlásenie do troch mesiacov po prijatí
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8) Príloha III bod 3.4 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
9) Polo�ka 171i prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

10) Èl. 6 bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
11) Èl. 6 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
12) Polo�ka 171j prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
13) Èl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.



oznámenia o zaregistrovaní organizácie a roène in-
formácie o aktualizácii environmentálneho vyhláse-
nia do jedného mesiaca po potvrdení ich platnosti
environmentálnym overovate¾om,

b) informova� ministerstvo o sprístupnení environ-
mentálneho vyhlásenia v rámci ka�doroène zasiela-
nej dokumentácie pod¾a § 3 ods. 1.

§ 6

Podpora úèasti organizácií

(1) �tát podporuje14) úèas� organizácií, predov�et-
kým malých podnikov a stredných podnikov,15) v sché-
me, najmä v územiach chránených pod¾a osobitných
predpisov16) alebo v oblastiach vy�adujúcich osobitnú
ochranu ovzdu�ia.17)

(2) Podpora pod¾a odseku 1 spoèíva najmä
a) v poskytovaní technickej pomoci a poradenstva pri

zavádzaní systému environmentálneho mana�ér-
stva, pri vykonávaní úvodného environmentálneho
preskúmania, urèovaní environmentálnych aspek-
tov a environmentálnych vplyvov a pri hodnotení ich
záva�nosti,

b) vo vypracúvaní a sprístupòovaní informácií o stave
�ivotného prostredia v príslu�nom území,

c) v zoh¾adòovaní registrácie organizácie pri plánovaní
a vykonávaní �tátneho dozoru, ako aj pri preverova-
ní a aktualizovaní povolení a iných rozhodnutí a sta-
novísk pod¾a osobitných predpisov,18)

d) v mo�nosti získa� v odôvodnených prípadoch finanè-
nú pomoc z prostriedkov pod¾a osobitných predpi-
sov.19)

AKREDITÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH
OVEROVATE¼OV A DOZOR

NAD ICH ÈINNOS�OU

§ 7

Akreditaèný orgán

(1) Akreditáciu environmentálnych overovate¾ov20)
vykonáva ministerstvom poverená právnická osoba
(ïalej len �akreditaèný orgán�).

(2) Vykonávaním akreditácie environmentálnych
overovate¾ov mo�no poveri� len právnickú osobu, ktorá
spåòa tieto podmienky:

a) nezávislos� výkonu èinnosti voèi �iadate¾om o akre-
ditáciu,

b) ochrana dôverných údajov a informácií získaných
poèas plnenia úloh akreditaèného orgánu,

c) vypracovanie po�iadaviek a postupov akreditácie
a ïal�ej èinnosti akreditaèného orgánu (ïalej len
�akreditaèné pravidlá�) v súlade s pravidlami prí-
slu�ných medzinárodných organizácií pôsobiacich
v oblasti akreditácie, ktoré sú uvedené v medziná-
rodných normách, európskych normách a predpi-
soch a v tomto zákone,

d) plnenie povinností vyplývajúcich z èlenstva v medzi-
národných organizáciách pôsobiacich v oblasti
akreditácie,

e) zabezpeèenie finanèných zdrojov potrebných na
akreditaènú èinnos�,

f) zamestnávanie v pracovnoprávnom vz�ahu osôb,
ktoré sú odborne spôsobilé na výkon èinností spoje-
ných s akreditáciou a sú viazané povinnos�ou ml-
èanlivosti o veciach, ktoré sa dozvedeli pri výkone
svojej èinnosti.

(3) Ak akreditaèný orgán opakovane neplní alebo zá-
va�ným spôsobom poru�uje podmienky pod¾a odseku 2
alebo ak o to akreditaèný orgán po�iada, ministerstvo
zru�í poverenie pod¾a odseku 1.

(4) Poverenie akreditaèného orgánu, ako aj zru�enie
tohto poverenia ministerstvo zverejní vo Vestníku Mi-
nisterstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky
(ïalej len �vestník�).

(5) Ministerstvo vykonáva doh¾ad nad èinnos�ou
akreditaèného orgánu a rozhoduje o námietkach proti
postupu akreditaèného orgánu. Rozhodnutie minister-
stva o námietkach je koneèné a nemo�no proti nemu
poda� odvolanie (rozklad).

(6) Akreditaèný orgán predlo�í ministerstvu ka�do-
roène do 31. januára správu o akreditaènej èinnosti
a dozornej èinnosti pod¾a § 14 za predchádzajúci kalen-
dárny rok vrátane zistených nedostatkov a prijatých
alebo navrhovaných opatrení.
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14) Èl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
15) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) è. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 Zmluvy ES na �tátnu pomoc malým

a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúèanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov è. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).

16) Napríklad zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskor�ích predpisov (vodný zákon) v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 277/2005 Z. z.

17) Napríklad § 9 zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdu�ia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèis�ovanie
ovzdu�ia v znení neskor�ích predpisov (zákon o ovzdu�í) v znení zákona è. 525/2003 Z. z.

18) Napríklad § 7 a� 16 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov, zákon
è. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulo�enie odpadov v znení zákona è. 587/2004 Z. z., § 21 a� 28 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení
neskor�ích predpisov, § 22 zákona è. 478/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z., § 11 a� 31 a § 46 a 47 zákona è. 543/2002 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov, § 27 zákona è. 261/2002 Z. z. o prevencii záva�ných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèis�ovania �ivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov, § 24 a� 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ¾udí v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 587/2004 Z. z. v znení zákona è. 277/2005 Z. z.

19) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov.

20) Èl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.



§ 8

Environmentálny overovate¾

(1) Environmentálnym overovate¾om je bezúhonná
a odborne spôsobilá fyzická osoba-podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorej na základe splnenia podmie-
nok pod¾a tohto zákona akreditaèný orgán udelil akre-
ditáciu.

(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona pova-
�uje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo za nedbanlivostný trestný èin proti �i-
votnému prostrediu.21) Bezúhonnos� sa preukazuje vý-
pisom z registra trestov, ktorý nesmie by� star�í ako tri
mesiace.

(3) Odbornou spôsobilos�ou sa rozumie
a) ukonèené vysoko�kolské vzdelanie II. stupòa prí-

slu�ného technického smeru, prírodovedeckého
smeru, ekonomického smeru alebo právnického
smeru a najmenej trojroèná odborná prax vykonáva-
ná na plný úväzok v hospodárstve, v orgánoch verej-
nej správy v oblasti �ivotného prostredia alebo na
poradenských pracoviskách a v certifikaèných orgá-
noch zaoberajúcich sa environmentálnou problema-
tikou alebo

b) ukonèené vysoko�kolské vzdelanie I. stupòa smeru
uvedeného v písmene a) a najmenej �es�roèná od-
borná prax v oblastiach pod¾a písmena a) a

c) dostatoèné odborné znalosti v oblastiach pod¾a oso-
bitného predpisu.22)

(4) Odborné znalosti pod¾a odseku 3 písm. c) sa ove-
rujú skú�kou.

(5) Akreditaèný orgán mô�e uzna� kurzy alebo iné do-
klady o kvalifikácii ako doklad o odborných znalostiach
pod¾a odseku 3 písm. c), ak
a) tieto kurzy alebo iné vzdelávacie akcie

1. vykonala osoba poverená ministerstvom pod¾a
§ 18 alebo

2. obsahovo a metodicky zodpovedajú oblastiam po-
d¾a odseku 3 písm. c) a konèia sa písomnou skú�-
kou alebo

b) ide o osvedèenie o odbornej spôsobilosti v oblastiach
pod¾a odseku 3 písm. c) vydané pod¾a osobitných
predpisov.23)

(6) Doklad pod¾a odseku 5 mo�no uzna� ako doklad
o odborných znalostiach pod¾a odseku 3 písm. c) do
piatich rokov od jeho vystavenia.

(7) Environmentálny overovate¾ akreditovaný v inom
èlenskom �táte Európskej únie (ïalej len �èlenský
�tát�) mô�e na území Slovenskej republiky vykona� ove-
renie na základe oznámenia pod¾a osobitného predpi-
su.24) Súèas�ou oznámenia je úradne osvedèená fotokó-

pia akreditaènej listiny a jej úradne osvedèený preklad
do �tátneho jazyka.

(8) Akreditaèný orgán preverí údaje a doklady uvede-
né v oznámení pod¾a odseku 7. Ak environmentálny
overovate¾ akreditovaný v inom èlenskom �táte spåòa
podmienky pod¾a tohto zákona, akreditaèný orgán ho
zapí�e do zoznamu pod¾a § 12 ods. 3. Úhradu nákladov
spojených s preverením oznámenia a zápisom do regis-
tra vo vý�ke ustanovenej akreditaènými pravidlami
hradí environmentálny overovate¾ akreditovaný v inom
èlenskom �táte.

§ 9

Èlenovia tímu environmentálneho overovate¾a

(1) Èlenom tímu environmentálneho overovate¾a
mô�e by� aj fyzická osoba, ktorá nie je akreditovaná ako
environmentálny overovate¾, ak spåòa podmienky

a) bezúhonnosti pod¾a § 8 ods. 2 a

b) odbornej spôsobilosti pod¾a § 8 ods. 3 písm. a) alebo
b) a aspoò v jednej z oblastí pod¾a § 8 ods. 3 písm. c).

(2) Akreditaèný orgán na �iados� fyzickej osoby, kto-
rá spåòa podmienky pod¾a odseku 1, jej vydá osvedèe-
nie o odbornej spôsobilosti, v ktorom uvedie tie� druh
a rozsah preukázaných odborných vedomostí.

(3) Ustanovenia § 8 ods. 4 a� 6 platia rovnako.

(4) Fyzická osoba, ktorá je dr�ite¾om osvedèenia o od-
bornej spôsobilosti, je oprávnená vykona� overovaciu
èinnos� iba v spolupráci s akreditovaným environmen-
tálnym overovate¾om a potvrdi� platnos� environmen-
tálneho vyhlásenia jeho podpísaním iba spolu s akredi-
tovaným environmentálnym overovate¾om ako
spôsobilou osobou.

§ 10

Podmienky na udelenie akreditácie

(1) Ak je �iadate¾om o udelenie akreditácie (ïalej len
��iadate¾ �) fyzická osoba-podnikate¾, podmienkou na
udelenie akreditácie je

a) spôsobilos� na právne úkony,

b) bezúhonnos� a odborná spôsobilos� �iadate¾a, ako aj
zodpovedného zástupcu,25) ak ním nie je sám �iada-
te¾,

c) odborná spôsobilos� pod¾a § 8 a 9 ïal�ích osôb, ktoré
zamestnáva v pracovnoprávnom vz�ahu,

d) potvrdenie príslu�ného orgánu26) o skutoènosti, �e
�iadate¾ nie je v konkurze, v likvidácii alebo v obdob-
nom konaní, nie star�ie ako jeden mesiac a èestné
vyhlásenie �iadate¾a o tom, �e v èase podania �iados-
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21) Trestný zákon.
22) Príloha V bod 5.2.1. písm. a) a� g) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
23) Napríklad § 41 ods. 1 písm. k) a l) zákona è. 478/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, § 68 ods. 3 písm. b) a� d) a i) zákona

è. 223/2001 Z. z., § 12 zákona è. 261/2002 Z. z. v znení zákona è. 277/2005 Z. z., zákon è. 245/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
24) Príloha V bod 5.3.2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
25) § 11 zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
26) § 12 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 8 zákona è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny
poriadok v znení neskor�ích predpisov.



ti nie je v konkurze, likvidácii alebo v obdobnom ko-
naní,

e) zdokumentované metodiky a postupy na èinnos� en-
vironmentálneho overovate¾a vrátane mechanizmov
na zabezpeèovanie systému kvality a na zachováva-
nie dôvernosti,

f) uhradenie nákladov akreditaèného konania pod¾a
§ 11 ods. 11.

(2) Ak je �iadate¾om právnická osoba, podmienkou
na udelenie akreditácie je
a) bezúhonnos� osoby alebo osôb, ktoré sú jej �tatutár-

nym orgánom alebo èlenom jej �tatutárneho orgánu,
b) zamestnávanie v pracovnom pomere zodpovedného

zástupcu spåòajúceho podmienku bezúhonnosti
a odbornej spôsobilosti pod¾a § 8,

c) odborná spôsobilos� pod¾a § 8 a 9 ïal�ích osôb, ktoré
zamestnáva v pracovnoprávnom vz�ahu,

d) potvrdenie príslu�ného orgánu o skutoènosti, �e �ia-
date¾ nie je v konkurze, v likvidácii alebo v obdob-
nom konaní, nie star�ie ako jeden mesiac a èestné
vyhlásenie �iadate¾a o tom, �e v èase podania �iados-
ti nie je v konkurze, likvidácii alebo v obdobnom ko-
naní,

e) zdokumentované metodiky a postupy na èinnos� en-
vironmentálneho overovate¾a vrátane mechanizmov
na zabezpeèovanie systému kvality a na zachováva-
nie dôvernosti,

f) uhradenie nákladov akreditaèného konania pod¾a
§ 11 ods. 11.

§ 11

Akreditaèné konanie

(1) Akreditaèné konanie sa zaèína dòom doruèenia
písomnej �iadosti �iadate¾a akreditaènému orgánu.

(2) �iados� o udelenie akreditácie obsahuje najmä,
a) ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a,

1. meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko
(ïalej len �osobné údaje�) �iadate¾a a identifikaè-
né èíslo, ak u� bolo pridelené, ako aj osobné údaje
zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám �iada-
te¾,

2. potrebné doklady na preukázanie splnenia pod-
mienok pod¾a § 10 ods. 1 písm. b) a� f),

3. rozsah èinností, na ktorý sa �iada udelenie akre-
ditácie,

b) ak ide o právnickú osobu,
1. obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifi-

kaèné èíslo, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb,
ktoré sú jej �tatutárnym orgánom alebo èlenom jej
�tatutárneho orgánu, a osobné údaje zodpoved-
ného zástupcu,

2. organizaènú schému �iadate¾a,
3. potrebné doklady na preukázanie splnenia pod-

mienok pod¾a § 10 ods. 2,
4. rozsah èinností, na ktorý sa �iada udelenie akre-

ditácie.

(3) Ak �iados� o udelenie akreditácie nemá nále�itos-
ti pod¾a odseku 2, akreditaèný orgán písomne vyzve

�iadate¾a, aby ju v urèenej lehote doplnil alebo odstrá-
nil iný nedostatok. Ak �iadate¾ �iados� nedoplní alebo
neodstráni nedostatky �iadosti v urèenej lehote, akre-
ditaèný orgán akreditaèné konanie zastaví.

(4) Skú�ka na overenie odborných znalostí �iadate-
¾a pod¾a § 8 ods. 4 je samostatnou èas�ou akreditaèné-
ho konania.

(5) Skú�ka sa vykonáva pred skú�obnou komisiou
akreditaèného orgánu. Akreditaèný orgán vymenúva
predsedu skú�obnej komisie a zo zoznamu skú�ajú-
cich, ktorý vydá ministerstvo, vyberá èlenov skú�ob-
ných komisií pre akreditaèné konanie v jednotlivých
odboroch èinností.

(6) Skú�obná komisia má troch a� piatich èlenov.

(7) O priebehu skú�ky skú�obná komisia vyhotoví
zápisnicu, v ktorej uvedie najmä

a) zlo�enie skú�obnej komisie a meno skú�anej osoby,

b) miesto a èas konania písomnej èasti skú�ky a ústnej
èasti skú�ky,

c) skú�obné otázky,

d) rozhodnutie skú�obnej komisie o výsledku skú�ky;
v prípade nezlo�enia skú�ky tie� hlavné dôvody na
takéto rozhodnutie.

(8) O úspe�nom zlo�ení skú�ky vydá akreditaèný or-
gán �iadate¾ovi osvedèenie.

(9) �iadate¾ zaplatí akreditaènému orgánu pau�ál-
nu úhradu nákladov skú�ky. Ak �iadate¾ na skú�ke ne-
vyhovie, pau�álna úhrada sa nevracia.

(10) Akreditaèné konanie pozostáva z

a) preskúmania �iadosti a dokumentácie,

b) uskutoènenia aspoò jednej náv�tevy u �iadate¾a vrá-
tane rokovania so zodpovedným zástupcom a prí-
padne aj s vedúcimi tímov environmentálneho ove-
rovate¾a, ak ich �iadate¾ ustanovil,

c) uskutoènenia aspoò jednej náv�tevy v organizácii
poèas overovania správnosti a potvrdzovanie plat-
nosti environmentálneho vyhlásenia vykonávaného
�iadate¾om.

(11) Ak �iados� o udelenie akreditácie spåòa nále�i-
tosti pod¾a odseku 2, akreditaèný orgán do 15 dní od jej
predlo�enia doruèí �iadate¾ovi návrh zmluvy o pod-
mienkach vykonania akreditácie vrátane nákladov
akreditaèného konania a jeho èasového harmonogra-
mu, ako aj mená osôb poverených uskutoènením akre-
ditaèného konania; na formu a obsah zmluvy sa vz�a-
hujú primerane ustanovenia osobitného predpisu.27)

(12) Ak je akreditaèný orgán neèinný, najmä ak do
jedného mesiaca od zaèatia konania nedoruèí �iadate-
¾ovi návrh zmluvy pod¾a odseku 11, �iadate¾ mô�e
poda� proti tomu námietky na ministerstvo. Do uzavre-
tia zmluvy o podmienkach vykonania akreditácie mô�e
�iadate¾ vzia� �iados� spä� aj bez udania dôvodu.

(13) Ak sa v akreditaènom konaní preuká�e, �e �iada-
te¾ splnil v�etky podmienky pod¾a § 10, akreditaèný or-
gán udelí �iadate¾ovi akreditáciu a vydá mu osvedèenie
o akreditácii environmentálneho overovate¾a.
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27) § 591 a� 600 Obchodného zákonníka.



(14) Ak �iadate¾ nesplnil podmienky na udelenie
akreditácie, akreditaèný orgán osvedèenie o akreditácii
environmentálneho overovate¾a nevydá a túto skutoè-
nos� spolu s uvedením dôvodov písomne oznámi �iada-
te¾ovi. Proti tomuto oznámeniu mô�e �iadate¾ poda� do
15 dní od jeho doruèenia námietky na ministerstvo.

(15) Ustanovenia odsekov 1 a� 14 platia primerane aj
na roz�irovanie rozsahu akreditácie environmentálne-
ho overovate¾a a predl�ovanie jej platnosti.

§ 12

Osvedèenie o akreditácii
environmentálneho overovate¾a

(1) Osvedèenie o akreditácii environmentálneho ove-
rovate¾a obsahuje

a) názov akreditaèného orgánu a jeho sídlo,

b) obchodné meno, názov alebo meno a priezvisko
akreditovaného environmentálneho overovate¾a
a jeho sídlo alebo adresu trvalého pobytu,

c) odbor akreditácie a rozsah akreditácie,

d) ak ide o právnickú osobu, meno osoby alebo osôb,
ktoré sú �tatutárnym orgánom alebo èlenom �tatu-
tárneho orgánu akreditovaného environmentálneho
overovate¾a, s uvedením spôsobu, akým konajú
v jeho mene,

e) èíslo akreditácie a dátum nadobudnutia platnosti
osvedèenia,

f) údaje o podmienkach a platnosti osvedèenia o akre-
ditácii environmentálneho overovate¾a,

g) ïal�ie údaje, ak je to potrebné.

(2) Akreditácia má platnos� pä� rokov. Doba platnos-
ti akreditácie je uvedená v osvedèení o akreditácii envi-
ronmentálneho overovate¾a. Na �iados� akreditované-
ho environmentálneho overovate¾a podanú najneskôr
90 dní pred skonèením platnosti jeho akreditácie mô�e
akreditaèný orgán platnos� akreditácie predå�i�, naj-
viac v�ak o pä� rokov, a to aj opätovne.

(3) Akreditaèný orgán

a) za�le odpis osvedèenia o akreditácii environmentál-
neho overovate¾a, odpis o jeho zmene alebo zru�ení
príslu�nému �ivnostenskému úradu,

b) vedie a aktualizuje zoznam environmentálnych ove-
rovate¾ov, ktorí sú právnickými osobami, zoznam
environmentálnych overovate¾ov, ktorí sú fyzickými
osobami-podnikate¾mi, a zoznam fyzických osôb,
ktoré sú dr�ite¾mi osvedèenia o odbornej spôsobilos-
ti pod¾a § 9 ods. 2; zoznam environmentálnych ove-
rovate¾ov obsahuje údaje pod¾a odseku 1 písm. b),
c), e) a f).

(4) Akreditaèný orgán oznámi ka�dý mesiac minis-
terstvu zmeny v zozname environmentálnych overova-
te¾ov, ktorí sú právnickými osobami, v zozname envi-
ronmentálnych overovate¾ov, ktorí sú fyzickými
osobami-podnikate¾mi, a v zozname fyzických osôb,
ktoré sú dr�ite¾mi osvedèenia o odbornej spôsobilosti

pod¾a § 9 ods. 2, a uverejní zoznamy na svojej interneto-
vej stránke.

§ 13

Pozastavenie, zru�enie a zánik platnosti akreditácie

(1) Akreditaèný orgán mô�e s oh¾adom na okolnosti
konkrétneho prípadu a ich záva�nos� platnos� akredi-
tácie pozastavi� alebo akreditáciu zru�i�, ak

a) environmentálny overovate¾ neplní podmienky urèe-
né v osvedèení o akreditácii environmentálneho ove-
rovate¾a,

b) environmentálny overovate¾ nemô�e riadne vykoná-
va� èinnos�, na ktorú bol akreditovaný,

c) zistí nedostatky vo výkone èinnosti environmentál-
neho overovate¾a, na ktorú bola udelená akreditá-
cia, alebo v plnení jeho oznamovacej povinnosti, ale-
bo v jeho súèinnosti s akreditaèným orgánom,

d) o to po�iada environmentálny overovate¾.

(2) Akreditácia zaniká,

a) ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a, jeho smr�ou ale-
bo jeho vyhlásením za màtveho,

b) ak ide o právnickú osobu, jej zánikom,

c) zru�ením pod¾a odseku 1,

d) uplynutím doby platnosti akreditácie.

(3) Pred vydaním opatrenia pod¾a odseku 1 akredi-
taèný orgán umo�ní environmentálnemu overovate¾ovi
vyjadri� sa k jeho podkladu.

(4) Opatrenie pod¾a odseku 1 akreditaèný orgán do-
ruèí environmentálnemu overovate¾ovi. Proti tomuto
opatreniu mô�e environmentálny overovate¾ poda� do
15 dní od jeho doruèenia námietky na ministerstvo.

§ 14

Dozor nad èinnos�ou
environmentálnych overovate¾ov

(1) Akreditaèný orgán vykonáva dozor nad èinnos�ou
environmentálnych overovate¾ov, ktorým udelil akredi-
táciu pod¾a osobitného predpisu,28) ako aj nad èinnos-
�ou environmentálnych overovate¾ov akreditovaných
v inom èlenskom �táte.29)

(2) Náklady akreditaèného orgánu na výkon dozoru
pod¾a odseku 1 urèené spôsobom ustanoveným v akre-
ditaèných pravidlách hradí environmentálny overova-
te¾.

(3) Akreditaèný orgán mô�e z vlastného podnetu vy-
kona� tie� mimoriadnu previerku èinnosti environmen-
tálneho overovate¾a. Na výkon mimoriadnej previerky
sa nevz�ahuje odsek 2.

(4) O záva�ných nedostatkoch v overovacej èinnosti
environmentálneho overovate¾a akreditaèný orgán bez
zbytoèného odkladu informuje ministerstvo.
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28) Príloha V bod 5.3.1 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
29) Príloha V bod 5.3.2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.



ORGÁNY �TÁTNEJ SPRÁVY
A ICH PÔSOBNOS�

§ 15

Orgány �tátnej správy

(1) �tátnu správu pod¾a tohto zákona vykonávajú:

a) ministerstvo ako ústredný orgán �tátnej správy vo
veciach environmentálneho mana�érstva a auditu,

b) in�pekcia,

c) krajské úrady �ivotného prostredia,

d) obvodné úrady �ivotného prostredia.

(2) Ministerstvo

a) poveruje akreditaèný orgán výkonom èinností,30) vy-
konáva doh¾ad nad jeho èinnos�ou a zru�uje povere-
nie nad jeho èinnos�ou,

b) rozhoduje o námietkach proti postupu akreditaèné-
ho orgánu,

c) rozhoduje o �iadosti o registráciu pod¾a § 2, o �iados-
ti o predå�enie platnosti registrácie pod¾a § 3 ods. 2,
o doèasnom pozastavení platnosti registrácie pod¾a
§ 3 ods. 3, o zru�ení doèasného pozastavenia plat-
nosti registrácie pod¾a § 3 ods. 4 a o zru�ení registrá-
cie pod¾a § 3 ods. 5,

d) vedie a aktualizuje register organizácií a mesaène
oznamuje zmeny Európskej komisii,

e) urèuje poverenú osobu na plnenie niektorých úloh
spojených s jeho èinnos�ou pod¾a písmen c) a d),

f) poveruje fyzické osoby-podnikate¾ov a právnické
osoby vykonávaním odbornej prípravy environmen-
tálnych overovate¾ov, vedúcich environmentálnych
audítorov a environmentálnych audítorov, osôb zod-
povedných za uplatòovanie po�iadaviek schémy
v organizáciách, ako aj zamestnancov poradenských
a konzultantských subjektov a odsúhlasuje uèebné
osnovy,

g) navrhuje vláde Slovenskej republiky opatrenia na
podporu, �írenie a propagáciu schémy v Slovenskej
republike,

h) plní úlohy medzinárodnej spolupráce v záujme za-
bezpeèenia súladu a koordinovanosti v schéme,

i) uverejòuje zoznam environmentálnych overovate-
¾ov, ktorí sú právnickými osobami, zoznam environ-
mentálnych overovate¾ov, ktorí sú fyzickými
osobami-podnikate¾mi, zoznam fyzických osôb, kto-
ré sú dr�ite¾mi osvedèenia o odbornej spôsobilosti
pod¾a § 9 ods. 2, na internetovej stránke minister-
stva,

j) rozhoduje o odchýlkach frekvencie predkladania in-
formácií o aktualizácii.31)

(3) V�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o registrácii a o udr�aní registrácie,
b) zoznam odborov èinností, na ktoré sa ude¾uje akre-

ditácia environmentálnym overovate¾om,
c) skú�obný poriadok skú�ok pre akreditaèné konanie

a sumu pau�álnej úhrady nákladov skú�ky akredi-
taèného konania.

(4) In�pekcia
a) vykonáva �tátny dozor pod¾a osobitných predpi-

sov,32)
b) vydáva stanovisko k �iadosti organizácie o registrá-

ciu z h¾adiska plnenia podmienok v�eobecne záväz-
ných právnych predpisov v oblasti starostlivosti o �i-
votné prostredie pod¾a § 2 ods. 4 písm. d),

c) ukladá pokuty pod¾a § 16.

(5) Krajský úrad �ivotného prostredia koordinuje
èinnosti zabezpeèované pod¾a odseku 6, ak sa územie
vplyvu nachádza v územných obvodoch viacerých ob-
vodných úradov �ivotného prostredia.

(6) Obvodný úrad �ivotného prostredia
a) poskytuje na po�iadanie poverenej osoby pod¾a od-

seku 2 písm. e) v�etky nevyhnutné informácie, ktoré
ministerstvo potrebuje na plnenie úloh pod¾a odse-
ku 2 písm. c),

b) informuje ministerstvo o stave �ivotného prostredia
pod¾a osobitného predpisu33) na území vplyvu zod-
povedajúce zabezpeèeniu úloh stanovených osobit-
ným predpisom.34)

§ 16

Správny delikt

(1) Pokutu do 500 000 Sk ulo�í in�pekcia fyzickej
osobe-podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ak ne-
oprávnene pou�íva logo.35)

(2) In�pekcia mô�e v rozhodnutí o ulo�ení pokuty sú-
èasne ulo�i� povinnému, aby v urèenej lehote vykonal
opatrenia na nápravu následkov protiprávneho kona-
nia, za ktoré bola pokuta ulo�ená. Ak povinný v urèenej
lehote tieto opatrenia nevykoná, mo�no mu ulo�i� ïal-
�iu pokutu a� do dvojnásobku hornej hranice pokuty
pod¾a odseku 1, a to aj opakovane.

(3) Pri urèovaní vý�ky pokuty sa prihliada na dobu
trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru
hroziacej alebo spôsobenej �kody.

(4) Pokutu pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� do jedného
roka odo dòa, keï sa in�pekcia dozvedela o poru�ení
povinnosti, najneskôr v�ak do troch rokov odo dòa, keï
do�lo k poru�eniu povinnosti.

Strana 4712 Zbierka zákonov è. 491/2005 Èiastka 199

30) Èl. 4 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
31) Èl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
32) Napríklad § 73 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení zákona è. 24/2004 Z. z., § 67 zákona è. 364/2004 Z. z., § 36 zákona è. 478/2002 Z. z.

v znení zákona è. 525/2003 Z. z., § 71 zákona è. 543/2002 Z. z., § 25 zákona è. 151/2002 Z. z. o pou�ívaní genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona è. 77/2005 Z. z.

33) § 5 ods. 1 zákona è. 525/2003 Z. z. o �tátnej správe starostlivosti o �ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34) Èl. 6 body 4 a� 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.
35) Èl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 761/2001.



(5) Výnosy pokút pod¾a odseku 1 sú príjmom Envi-
ronmentálneho fondu.36)

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 17

Konanie

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje v�e-
obecný predpis o správnom konaní,37) ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) V�eobecný predpis o správnom konaní sa nevz�a-
huje na
a) vydanie a zru�enie poverenia akreditaèného orgánu

(§ 7),
b) overovanie a osvedèovanie odbornej spôsobilosti en-

vironmentálnych overovate¾ov a èlenov ich tímov (§ 8
a 9),

c) akreditaèné konanie (§ 11).

(3) V konaniach pod¾a § 2 ods. 10 a § 3 ods. 3 a� 5 mi-
nisterstvo nariadi ústne pojednávanie.

(4) Ministerstvo oznámi dotknutej obci zaèatie kona-
nia o
a) registrácii organizácie pod¾a § 2,
b) predå�ení platnosti registrácie organizácie pod¾a § 3

ods. 2,
c) doèasnom pozastavení platnosti registrácie organi-

zácie pod¾a § 3 ods. 3,
d) zru�ení doèasného pozastavenia platnosti registrá-

cie organizácie pod¾a § 3 ods. 4,
e) zru�ení registrácie organizácie pod¾a § 3 ods. 5.

(5) Obec sa mô�e vyjadri� k oznámeniu pod¾a odse-
ku 4 do 14 dní od jeho doruèenia.

§ 18

Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy
v oblasti environmentálneho mana�érstva a auditu

(1) Odbornú prípravu environmentálnych audítorov
a vedúcich environmentálnych audítorov, environmen-
tálnych overovate¾ov a èlenov tímu environmentálneho
overovate¾a, predstavite¾ov vrcholového mana�mentu
zodpovedných za uplatòovanie schémy, ako aj zamest-
nancov poradenských a konzultantských subjektov
v tejto oblasti vykonáva fyzická osoba-podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá má na túto èinnos� oprávnenie
na vykonávanie odbornej prípravy v oblasti environ-
mentálneho mana�érstva a auditu (ïalej len �oprávne-
nie�) vydané ministerstvom.

(2) Podmienkami na udelenie oprávnenia sú:
a) zabezpeèenie lektorov a predlo�enie dokladov o ich

odbornej kvalifikácii a praxi,
b) vypracovanie uèebných osnov a vedenie základnej

pedagogickej dokumentácie preukazujúcej rozsah
úèasti �kolených osôb na procese odbornej prípravy,

c) zabezpeèenie materiálno-technického vybavenia
a organizaèno-personálneho riadenia procesu od-
bornej prípravy.

(3) �iados� o udelenie oprávnenia obsahuje najmä,

a) ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a, jeho osobné
údaje a identifikaèné èíslo, ak u� bolo pridelené, ako
aj osobné údaje jeho zodpovedného zástupcu, ak
ním nie je sám �iadate¾ o udelenie oprávnenia,

b) ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo,
právnu formu a identifikaèné èíslo, ako aj osobné
údaje osoby alebo osôb, ktoré sú �tatutárnym orgá-
nom, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,

c) potrebné doklady na preukázanie splnenia podmie-
nok pod¾a odseku 2.

(4) Ministerstvo v oprávnení uvedie,

a) ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a, jeho osobné
údaje, identifikaèné èíslo, ak u� bolo pridelené, ako
aj osobné údaje jeho zodpovedného zástupcu, ak
ním nie je sám dr�ite¾ oprávnenia,

b) ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo,
právnu formu a identifikaèné èíslo, ako aj osobné
údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej �tatutárnym or-
gánom, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,

c) druh odbornej prípravy,

d) èíslo oprávnenia a dobu jeho platnosti.

(5) Osoba, ktorá nadobudla oprávnenie pod¾a odse-
ku 4, je povinná oznámi� ministerstvu v lehote do
60 dní po nadobudnutí �ivnostenského oprávnenia dá-
tum nadobudnutia oprávnenia, obchodné meno, iden-
tifikaèné èíslo, ak tieto údaje neboli poskytnuté v �ia-
dosti pod¾a odseku 3.

(6) Ministerstvo mô�e oprávnenie odòa�, ak

a) zistí záva�né alebo opakujúce sa nedostatky vo vý-
kone odbornej prípravy dr�ite¾om oprávnenia,

b) o to po�iada dr�ite¾ oprávnenia.

(7) Platnos� oprávnenia zaniká

a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, ak dr�ite¾
oprávnenia nepo�iadal o predå�enie najneskôr
60 dní pred uplynutím doby platnosti oprávnenia,

b) výmazom dr�ite¾a oprávnenia z obchodného registra
alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o zru�ení �ivnostenského oprávnenia,

c) vyhlásením konkurzu na dr�ite¾a oprávnenia alebo
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na dr-
�ite¾a oprávnenia pre nedostatok majetku,

d) rozhodnutím ministerstva o odòatí oprávnenia,

e) smr�ou fyzickej osoby-podnikate¾a alebo jeho vyhlá-
sením za màtveho.

§ 19

Prechodné ustanovenia

(1) �iadosti organizácie o registráciu a �iadosti o ude-
lenie akreditácie podané pred dòom nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona sa pova�ujú za �iadosti organi-
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zácie o registráciu a za �iadosti o udelenie akreditácie
podané pod¾a tohto zákona.

(2) Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy
udelené pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zá-
kona sa pova�uje za oprávnenie na vykonávanie odbor-
nej prípravy udelené pod¾a tohto zákona.

(3) Poverenie na vykonávanie akreditácie environ-
mentálnych overovate¾ov a dozoru nad ich èinnos�ou
vydané do dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
sa pova�uje za poverenie na vykonávanie akreditácie
environmentálnych overovate¾ov a dozoru nad ich èin-
nos�ou pod¾a tohto zákona.

§ 20

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�uje sa:
1. zákon è. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne

orientovaného riadenia a auditu v znení zákona
è. 587/2004 Z. z.,

2. vyhlá�ka Ministerstva �ivotného prostredia Sloven-
skej republiky è. 90/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o systéme environmentálne orientovaného
riadenia a auditu.

Èl. II

Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zá-
kona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona

è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z. a zákona
è. 473/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 ods. 2 písmeno zj) znie:
�zj) akreditácia environmentálnych overovate¾ov,�.

2. V prílohe è. 2 SKUPINE 214 � Ostatné sa dopåòa
v ståpci Por. è. �58�, v ståpci �ivnos� �Èinnos� environ-
mentálneho overovate¾a�, v ståpci Preukaz spôsobilosti
�Osvedèenie o akreditácii�, v ståpci Poznámka �§ 12 zá-
kona è. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní
a registrácii organizácií v schéme Európskeho spolo-
èenstva pre environmentálne mana�érstvo a audit
a o zmene a doplnení niektorých zákonov�.

3. V prílohe è. 2 SKUPINE 214 � Ostatné sa dopåòa
v ståpci Por. è. �60�, v ståpci �ivnos� �Odborná príprava
v oblasti environmentálneho mana�érstva a auditu�,
v ståpci Preukaz spôsobilosti �Oprávnenie�, v ståpci Po-
známka �§ 18 ods. 1 zákona è. 491/2005 Z. z. o environ-
mentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme
Európskeho spoloèenstva pre environmentálne mana�ér-
stvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov�.

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., záko-
na è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005
Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., záko-
na è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z. a zákona
è. 473/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v èasti X
polo�ka 171h znie:
�Polo�ka 171h
�iados� o registráciu organizácie pod¾a osobitného
predpisu39h) pre
a) malú organizáciu � malý podnik39i) 2 000 Sk
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b) strednú organizáciu � stredný podnik39i) 20 000 Sk
c) ostatnú organizáciu 50 000 Sk�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 39h a 39i znejú:
�39h) § 2 ods. 4 písm. c) zákona è. 491/2005 Z. z. o environmen-

tálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme
Európskeho spoloèenstva pre environmentálne mana�érstvo
a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39i) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) è. 70/2001 z 12. januára
2001 o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 Zmluvy ES na �tátnu
pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010,
13. 1. 2001).
Odporúèanie Európskej komisie o definícii mikro a malých
a stredných podnikov è. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124,
20. 5. 2003).�.

2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v èasti X
polo�ka 171i znie:
�Polo�ka 171i
�iados� o predå�enie registrácie organizácie pod¾a oso-
bitného predpisu39j) pre
a) malú organizáciu � malý podnik39i) 500 Sk
b) strednú organizáciu � stredný podnik39i) 5 000 Sk
c) ostatnú organizáciu 15 000 Sk�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 39j znie:
�39j) § 3 ods. 2 zákona è. 491/2005 Z. z. o environmentálnom

overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho
spoloèenstva pre environmentálne mana�érstvo a audit
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

3. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v èasti X
polo�ka 171j znie:
�Polo�ka 171j
�iados� o zru�enie doèasného pozastavenia registrácie
organizácie pod¾a osobitného predpisu39k) pre
a) malú organizáciu � malý podnik39i) 1 000 Sk
b) strednú organizáciu � stredný podnik39i) 10 000 Sk
c) ostatnú organizáciu 25 000 Sk�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 39k znie:
�39k) § 3 ods. 4 zákona è. 491/2005 Z. z. o environmentálnom

overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho
spoloèenstva pre environmentálne mana�érstvo a audit
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

Èl. IV

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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