Roèník 2007

Èiastka 158

Uverejnená 3. augusta 2007

Cena 34,90 Sk

OBSAH:
359. Z á k o n o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
360. Z á k o n , ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona è. 217/2004 Z. z. o lesnom
reprodukènom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 545/2004 Z. z.

Strana 2558

Zbierka zákonov è. 359/2007

Èiastka 158

359
ZÁKON
z 21. júna 2007
o prevencii a náprave environmentálnych kôd
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS

c)
d)

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1

e)

Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti prevádzkovate¾ov pri prevencii
a náprave environmentálnych kôd vrátane znáania s tým spojených nákladov,
b) úlohy orgánov tátnej správy pri prevencii a náprave
environmentálnych kôd,
c) zodpovednos za poruenie povinností pod¾a tohto
zákona.
(2) Tento zákon sa vzahuje na environmentálnu kodu a bezprostrednú hrozbu takejto kody spôsobenú
bez oh¾adu na zavinenie týmito pracovnými èinnosami:
a) prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu pod¾a osobitného predpisu1) okrem zariadení alebo ich èastí, ktoré sa pouívajú na
výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov,
b) zberom, prepravou, zhodnocovaním a znekodòovaním odpadov s výnimkou aplikácie èistiarenského
kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom,2) kto1

f)
g)

h)

ré vyadujú súhlas pod¾a osobitného predpisu3) alebo registráciu pod¾a osobitného predpisu,4)
cezhranièným pohybom odpadov, ktorý vyaduje
povolenie pod¾a osobitného predpisu,5)
vypúaním odpadových vôd do povrchových vôd
alebo do podzemných vôd, ktoré vyaduje povolenie
pod¾a osobitného predpisu6) vrátane povolenia s tým
spojených vodných stavieb,
vypúaním zneèisujúcich látok do povrchových
vôd alebo do podzemných vôd alebo injektáou zneèisujúcich látok do podzemných vôd, ktoré vyadujú povolenie pod¾a osobitného predpisu6) vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyadujú povolenie pod¾a osobitného predpisu7) vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
výrobou, pouívaním, uskladòovaním, spracúvaním, plnením, uvo¾òovaním do ivotného prostredia
a vnútropodnikovou prepravou
1. nebezpeèných chemických látok a nebezpeèných
chemických prípravkov pod¾a osobitného predpisu,8)
2. prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh pod¾a osobitného predpisu,9)
3. biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na
trh pod¾a osobitného predpisu,10)
prepravou nebezpeèného alebo zneèisujúceho tovaru cestnou dopravou, elezniènou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou
alebo leteckou dopravou pod¾a osobitných predpisov,11)

) § 2 ods. 4 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) Zákon è. 188/2003 Z. z. o aplikácii èistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona è. 223/2001 Zb. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 364/2004 Z. z.
3
) § 7 ods. 1 písm. a) a e), g), h), j), l) a o) a r) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 24/2004 Z. z.
4
) § 15 ods. 1 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.
5
) Nariadenie Rady (EHS) è. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci Európskeho spoloèenstva,
doò a z neho (Ú. v. ES L 030, 6. 2. 1993) v platnom znení.
6
) § 21 ods. 1 písm. c) a § 26 ods. 1 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
7
) § 21 ods. 1 písm. a) prvý a druhý bod a písm. b) prvý a druhý bod a § 26 ods. 1 zákona è. 364/2004 Z. z.
8
) Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 295/2007 Z. z.
10
) Zákon è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) Napríklad vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných
vecí (ADR) v znení neskorích zmien a doplnkov (oznámenie è. 444/2005 Z. z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorích predpisov, Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) v znení neskorích zmien a doplnkov (oznámenie è. 598/2005 Z. z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorích predpisov, zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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i) prevádzkou ve¾kých zdrojov zneèisovania ovzduia,
stredných zdrojov zneèisovania ovzduia, spa¾ovní
odpadov alebo zariadení na spoluspa¾ovanie odpadov a ich zmien vyadujúcich súhlas pod¾a osobitného predpisu,12)
j) pouívaním geneticky modifikovaných organizmov
v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy pod¾a
osobitného predpisu,13)
k) zámerným uvo¾òovaním geneticky modifikovaných
organizmov pod¾a osobitného predpisu.14)
(3) Tento zákon sa vzahuje na environmentálnu kodu a bezprostrednú hrozbu takejto kody na chránených druhoch rastlín a ivoèíchov (ïalej len chránený
druh) a chránených biotopoch spôsobenú zavineným
konaním prevádzkovate¾a inej pracovnej èinnosti, ako
je uvedená v odseku 2.
(4) Tento zákon sa nevzahuje na environmentálnu
kodu ani na bezprostrednú hrozbu takejto kody spôsobenú
a) vojnou15) alebo vojnovým stavom,16)
b) prírodným javom výnimoènej, neovplyvnite¾nej a neodvrátite¾nej povahy,
c) èinnosou s jadrovým rizikom, na ktorú sa vzahuje
osobitný predpis,17) ako aj udalosou alebo èinnosou, pri ktorej sa na zodpovednos alebo náhradu
kody vzahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy,18) ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) zneèistením difúzneho charakteru, pri ktorom nie je
moné urèi príèinnú súvislos medzi environmentálnou kodou a pracovnou èinnosou jednotlivých
prevádzkovate¾ov.
(5) Tento zákon sa nevzahuje na èinnosti, ktorých
a) hlavným úèelom je slúi obrane tátu alebo medzinárodnej bezpeènosti,
b) výluèným úèelom je ochrana pred ivelnými pohromami.19)
(6) Tento zákon sa nevzahuje na environmentálnu
kodu, ak od emisie, udalosti alebo havárie, ktorá kodu spôsobila, uplynie viac ako 30 rokov.
12
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§2
Základné pojmy
(1) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) environmentálnou kodou koda na
1. chránených druhoch a chránených biotopoch,
ktorá má závané nepriaznivé úèinky na dosahovanie alebo udriavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov
s výnimkou u skôr identifikovaných nepriaznivých úèinkov vzniknutých následkom konania
prevádzkovate¾a, na ktoré bol výslovne oprávnený
v súlade s osobitným predpisom,20)
2. vode, ktorá má závané nepriaznivé úèinky na
ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav
vôd21) alebo na ekologický potenciál vôd s výnimkou nepriaznivých úèinkov ustanovených v osobitnom predpise,22) alebo
3. pôde spoèívajúca v zneèistení pôdy predstavujúcom závané riziko nepriaznivých úèinkov na
zdravie23) v dôsledku priameho alebo nepriameho
zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo
mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej
povrch,
b) bezprostrednou hrozbou environmentálnej kody
dostatoèná pravdepodobnos, e v blízkej budúcnosti môe dôjs k environmentálnej kode,
c) kodou merate¾ná nepriaznivá zmena prírodného
zdroja alebo merate¾né zhorenie funkcií prírodného
zdroja, ku ktorým môe dôjs priamo alebo nepriamo,
d) pracovnou èinnosou èinnos vykonávaná v rámci
hospodárskej èinnosti, obchodu alebo podnikania
bez oh¾adu na jej súkromnú alebo verejnú povahu
alebo jej ziskový èi neziskový charakter,
e) prevádzkovate¾om právnická osoba alebo fyzická
osoba  podnikate¾, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú èinnos alebo na ktorú boli pod¾a osobitného
predpisu24) prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto èinnosti, vrátane drite¾a povolenia alebo oprávnenia na takúto èinnos, osoby zaregistrovanej na takúto

) § 22 ods. 1 písm. a) a § 23 ods. 1 písm. a) zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení zákona è. 203/2007 Z. z.
13
) Napríklad § 8 a 14 zákona è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona è. 77/2005 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov, vyhláka è. 64/1987 Zb.
(oznámenie è. 444/2005 Z. z.).
14
) § 15 a 22 zákona è. 151/2002 Z. z. v znení zákona è. 77/2005 Z. z.
15
) Èl. 2 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu
v znení ústavného zákona è. 566/2005 Z. z.
16
) Èl. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona è. 566/2005 Z. z.
17
) Napríklad Zmluva o zaloení Európskeho spoloèenstva pre atómovú energiu, zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
18
) Viedenský dohovor o obèianskoprávnej zodpovednosti za kody spôsobené jadrovou udalosou (oznámenie è. 70/1996 Z. z.).
Spoloèný protokol k aplikácii Viedenského dohovoru a Parískeho dohovoru (oznámenie è. 71/1996 Z. z.).
19
) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
20
) § 12 písm. g), § 13 ods. 2 písm. a), § 14 ods. 2 písm. a), § 15 ods. 2 písm. a) a c), § 16 ods. 2, § 28, 28a, 40 a § 67 písm. i) zákona
è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
21
) § 4 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 230/2005 Z. z.
22
) § 16 ods. 5 zákona è. 364/2004 Z. z.
23
) § 2 písm. b) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24
) Napríklad § 88 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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èinnos alebo osoby vykonávajúcej takúto èinnos
na základe jej oznámenia,
f) prírodným zdrojom chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda,
g) funkciou prírodného zdroja funkcia, ktorú plní prírodný zdroj v prospech iného prírodného zdroja alebo verejnosti,
h) chránenými druhmi a chránenými biotopmi
1. chránené druhy európskeho významu25) uvedené
v osobitnom predpise,26)
2. druhy európskeho významu a sahovavé vtáky,27)
na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené v osobitnom predpise28) a ich chránené biotopy,29)
3. miesta na rozmnoovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených
v osobitnom predpise,30)
4. chránené biotopy európskeho významu31) uvedené v osobitnom predpise,32)
i) vodou vetky vody pod¾a osobitného predpisu,33)
j) pôdou po¾nohospodárska pôda,34) lesné pozemky,35)
zastavané plochy a nádvoria36) a ostatné plochy,37)
k) základným stavom stav prírodného zdroja a jeho
funkcií v èase vzniku environmentálnej kody, ktorý
by existoval, keby nedolo k environmentálnej kode, odhadnutý na základe dostupných informácií,
l) stavom ochrany, ak ide o
1. chránený biotop, súhrn vplyvov pôsobiacich na
chránený biotop a jeho typické druhy, ktoré môu
ovplyvni jeho dlhodobé prirodzené rozírenie,
truktúru a funkcie, ako aj dlhodobé preitie jeho
typických druhov, v závislosti od konkrétneho
prípadu, na území Slovenskej republiky alebo
v jeho prirodzenom rozsahu,
2. chránený druh, súhrn vplyvov pôsobiacich na
prísluný chránený druh, ktoré môu ovplyvni
jeho dlhodobé rozírenie a poèetnos jeho populácie, v závislosti od konkrétneho prípadu, na území Slovenskej republiky alebo v jeho prirodzenom
areáli,
m) priaznivým stavom chráneného biotopu stav, keï
1. jeho prirodzený areál a plocha, ktorú pokrýva, sú
stabilné alebo sa zväèujú,
2. existuje pecifická truktúra a funkcie, ktoré sú
potrebné na jeho dlhodobé udranie, a je pravdepodobné, e budú aj v blízkej budúcnosti naïalej
existova, a
25

n)

o)
p)

r)

s)

t)

u)
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3. stav jeho typických druhov je priaznivý v súlade
s písmenom n),
priaznivým stavom chráneného druhu stav, keï
1. údaje o dynamike populácie prísluného chráneného druhu naznaèujú, e sa tento druh sám
dlhodobo udriava vo svojom chránenom biotope
ako ivotaschopný prvok,
2. prirodzený areál chráneného druhu sa nezmenuje a ani sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti
nezmení a
3. existuje a pravdepodobne bude aj naïalej existova dostatoène ve¾ký chránený biotop na dlhodobé udranie jeho populácie,
emisiou uvo¾nenie látok, prípravkov, organizmov
alebo mikroorganizmov do ivotného prostredia
v dôsledku ¾udskej èinnosti,
obnovou vrátane prirodzenej obnovy, ak ide o
1. environmentálnu kodu na chránených druhoch
a chránených biotopoch a na vode, návrat pokodených prírodných zdrojov alebo ich zhorených
funkcií do základného stavu,
2. environmentálnu kodu na pôde, odstránenie
akéhoko¾vek závaného rizika nepriaznivých
úèinkov na zdravie,
preventívnym opatrením opatrenie, ktoré sa prijme
ako reakcia na udalos, konanie alebo opomenutie
spôsobujúce bezprostrednú hrozbu environmentálnej kody a ktorého úèelom je takejto kode predís
alebo ju minimalizova,
nápravným opatrením akcia alebo kombinácia akcií
vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo doèasných opatrení, ktorých úèelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie pokodených prírodných
zdrojov alebo ich zhorených funkcií alebo zabezpeèenie rovnocennej náhrady za tieto zdroje alebo
funkcie,
nákladmi náklady potrebné na zabezpeèenie náleitej a úèinnej prevencie a nápravy environmentálnej
kody vrátane nákladov na posúdenie environmentálnej kody, bezprostrednej hrozby environmentálnej kody a alternatívnych opatrení, nákladov na súvisiacu administratívu, právne sluby a na
vymáhanie náhrady nákladov, nákladov na zber
údajov a ïalích veobecných nákladov, ako aj nákladov na monitorovanie a kontrolu environmentálnou kodou dotknutého alebo ohrozeného miesta,
stranou pôvodu tát, na ktorého území sa vykonáva

) § 2 ods. 2 písm. x) zákona è. 543/2002 Z. z.
) Príloha è. 5 a 6 èas A vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhláky è. 492/2006 Z. z.
27
) § 2 ods. 2 písm. p) zákona è. 543/2002 Z. z.
28
) § 2 ods. 2 písm. x) zákona è. 543/2002 Z. z., príloha è. 4 èas A a B vyhláky è. 24/2003 Z. z. v znení vyhláky è. 492/2006 Z. z.
29
) § 2 ods. 2 písm. w) zákona è. 543/2002 Z. z.
30
) Príloha è. 6 vyhláky è. 24/2003 Z. z. v znení vyhláky è. 492/2006 Z. z.
31
) § 2 ods. 2 písm. s) zákona è. 543/2002 Z. z.
32
) Príloha è. 1 èas B vyhláky è. 24/2003 Z. z. v znení vyhláky è. 492/2006 Z. z.
33
) § 3 zákona è. 364/2004 Z. z.
34
) Napríklad § 2 písm. b) zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9 písm. a) a f) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam
(katastrálny zákon).
35
) Napríklad § 3 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 9 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
36
) § 9 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
37
) § 9 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
26
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pracovná èinnos, ktorá spôsobila environmentálnu
kodu presahujúcu hranice tátov alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej kody presahujúcu hranice tátov,
v) dotknutou stranou tát, na ktorého území vznikla
environmentálna koda alebo bezprostredná hrozba
environmentálnej kody spôsobená pracovnou èinnosou vykonávanou na území strany pôvodu, ktorá
nie je dotknutou stranou.
(2) Environmentálna koda nezahàòa kodu na majetku ani kodu na zdraví.
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(4) Zodpovednos prevádzkovate¾a za environmentálnu kodu prechádza na jeho právneho nástupcu.
(5) Ak environmentálnu kodu spôsobilo viac prevádzkovate¾ov, zodpovedajú za òu v rozsahu, v akom sa
na jej vzniku podie¾ali. Pri pochybnostiach o rozsahu
podielu jednotlivých prevádzkovate¾ov na vzniku environmentálnej kody rozhodne prísluný orgán. Ak nemono rozsah podielu ich zodpovednosti na vzniku environmentálnej kody rozhodnutím jednoznaène alebo
bez neprimeraných nákladov urèi, prevádzkovatelia
zodpovedajú spoloène a nerozdielne.

(5) Základný stav sa zisuje na základe najlepích dostupných informácií. Vychádza sa pritom najmä z dokumentácie vyhotovenej, uchovávanej alebo írenej
pod¾a osobitných predpisov,39) z výsledkov monitoringu, prieskumných prác, odborných posudkov a z odbornej literatúry.

(6) Ak sa preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia prijímajú a vykonávajú na nehnute¾nostiach vo
vlastníctve inej osoby, ako je pôvodca bezprostrednej
hrozby environmentálnej kody alebo pôvodca vzniku
environmentálnej kody, na obmedzenie obvyklého
uívania nehnute¾nosti sa pouijú ustanovenia Obèianskeho zákonníka.40) Po vykonaní preventívnych
opatrení sú tí, ktorí ich vykonali, povinní uvies nehnute¾nosti do pôvodného stavu, a ak to nie je moné, do
stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu vyuívaniu nehnute¾nosti. Ak vykonaním preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení vznikne koda, na jej
náhradu sa vzahujú veobecné predpisy o náhrade
kody.41)

DRUHÁ ÈAS

§4

PREVENTÍVNA ÈINNOS A NÁPRAVNÁ ÈINNOS

Preventívne opatrenia

(3) Závanos nepriaznivých úèinkov na chránených
druhoch a chránených biotopoch pod¾a odseku 1
písm. a) prvého bodu sa urèuje a posudzuje na základe
základného stavu a kritérií uvedených v prílohe è. 1.
(4) Závanos nepriaznivých úèinkov na vode pod¾a
odseku 1 písm. a) druhého bodu sa urèuje a posudzuje
pod¾a osobitných predpisov.38)

§3
Spoloèné ustanovenia
(1) Prevádzkovate¾ je povinný predchádza vzniku environmentálnej kody a bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody.
(2) Za environmentálnu kodu zodpovedá prevádzkovate¾, ktorý ju spôsobil pracovnou èinnosou pod¾a § 1
ods. 2 a 3, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Za posúdenie bezprostrednej hrozby environmentálnej kody a vzniku environmentálnej kody zodpovedá prevádzkovate¾; v prípade pochybností môe poiada obvodný úrad ivotného prostredia alebo
Slovenskú inpekciu ivotného prostredia (ïalej len
prísluný orgán) o konzultáciu. Podanie iadosti
o konzultáciu nezbavuje prevádzkovate¾a zodpovednosti kona pod¾a tohto zákona.
38

(1) Pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody je prevádzkovate¾ povinný bezodkladne prija a vykona preventívne opatrenia.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný bezodkladne oznámi
príslunému orgánu vetky potrebné údaje a okolnosti
konkrétneho prípadu, ak sa napriek prijatým a vykonaným preventívnym opatreniam nepodarilo odstráni
bezprostrednú hrozbu environmentálnej kody alebo
ak sa prevádzkovate¾ domnieva, e sa napriek prijatiu
a vykonaniu preventívnych opatrení nepodarí odvráti
bezprostrednú hrozbu environmentálnej kody. Ak je
v konkrétnom prípade ohrozené aj územie iného tátu
pod¾a § 14, prevádzkovate¾ zároveò oznámi vetky potrebné údaje aj Ministerstvu ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo). Oznamovacia povinnos prevádzkovate¾a pod¾a osobitných
predpisov ostáva nedotknutá.42)
(3) Prísluný orgán je oprávnený

) Napríklad § 4 ods. 14 písm. e) zákona è. 364/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/ 2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
poiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovate¾ov zneèistenia odpadových vôd a osobitných
vôd, vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisovaní
výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.
39
) Napríklad § 13 a 17 zákona è. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o tátnej geologickej správe (geologický zákon), § 5a zákona
è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005
Z. z., § 51, 54 a 56 zákona è. 543/2002 Z. z., § 6 a 18 zákona è. 245/2003 Z. z. v znení zákona è. 572/2004 Z. z., § 4 a 7 zákona
è. 205/2004 Z. z. o zhromaïovaní, uchovávaní a írení informácií o ivotnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4, 8,
10 a § 24 ods. 3 zákona è. 220/2004 Z. z., § 4, 6, 12 a 16, 29 a 65 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 29, 38, 44 a
46 zákona è. 326/2005 Z. z., § 27, 31, 36, 37 a 58 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40
) § 128 ods. 1 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
41
) § 415 a 450 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, § 373 a 386 Obchodného zákonníka.
42
) Napríklad § 33a ods. 3 a 4 zákona è. 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí v znení zákona è. 211/2000 Z. z., § 24 zákona è. 261/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 41 zákona è. 364/2004 Z. z.
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a) poadova od prevádzkovate¾a, aby mu poskytol potrebné informácie o bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody alebo o prípadoch, keï má podozrenie na monos vzniku bezprostrednej hrozby
environmentálnej kody vyplývajúcej z jeho pracovnej èinnosti,
b) rozhodnú o uloení povinnosti prevádzkovate¾ovi
prija a vykona preventívne opatrenia, ak prevádzkovate¾ neprijal a nevykonal preventívne opatrenia
na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej kody, a da mu pod¾a potreby pokyny, ktorými sa má riadi pri prijímaní a vykonávaní preventívnych opatrení, alebo
c) sám prija a vykona preventívne opatrenia, ak prevádzkovate¾
1. neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia pod¾a písmena b) povinnos pod¾a odseku 1 alebo
2. nie je známy alebo nemá právneho nástupcu, alebo
3. nie je povinný znáa náklady na preventívne
opatrenia alebo ich èas pod¾a § 11 ods. 3.
§5
Nápravná èinnos
(1) Ak vznikne environmentálna koda, prevádzkovate¾ je povinný
a) oznámi bezodkladne vznik environmentálnej kody
príslunému orgánu a pri pravdepodobnom vzniku
environmentálnej kody presahujúcej hranice tátov pod¾a § 14 aj ministerstvu,
b) prija a vykona vetky uskutoènite¾né kroky na
okamitú kontrolu, zabránenie íreniu, odstránenie
alebo iné zvládnutie prísluných zneèisujúcich látok alebo iných kodlivých faktorov s cie¾om obmedzi alebo predís ïalím environmentálnym kodám a nepriaznivým úèinkom na zdravie alebo
ïaliemu zhoreniu funkcií prírodných zdrojov (ïalej len zmieròujúce opatrenia),
c) vypracova bezodkladne návrh nápravných opatrení
pod¾a § 6 a 10 a poda iados o schválenie návrhu
nápravných opatrení príslunému orgánu.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 písm. a) nenahrádza
oznámenie prevádzkovate¾a pod¾a osobitných predpisov.42)
(3) Prísluný orgán je oprávnený
a) poadova od prevádzkovate¾a, aby mu poskytol doplòujúce informácie o environmentálnej kode, ku
ktorej dolo,
b) rozhodnú o uloení povinnosti prevádzkovate¾a vykona nápravné opatrenia vrátane zmieròujúcich
opatrení, ak nesplnil svoju povinnos pod¾a odseku
1 písm. b) a c), a da mu pod¾a potreby pokyny, ktorými sa má riadi pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení,
c) prija a vykona nápravné opatrenia, ak prevádzkovate¾
1. neplní sám alebo ani na základe rozhodnutia pod¾a písmena b) zmieròujúce opatrenia alebo nápravné opatrenia a povinnosti na zmiernenie
a nápravu environmentálnej kody alebo
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2. nie je známy, alebo nemá právneho nástupcu,
alebo
3. nie je povinný znáa náklady na nápravné opatrenia pod¾a § 11 ods. 4.
§6
Náprava environmentálnej kody
(1) Cie¾om nápravy environmentálnej kody na chránených druhoch a chránených biotopoch a vode je obnova ivotného prostredia do základného stavu a odstránenie závaných rizík nepriaznivých úèinkov na
zdravie. Tento cie¾ sa dosahuje pomocou primárnej nápravy, doplnkovej nápravy a kompenzaènej nápravy.
(2) Primeranos moností nápravy environmentálnej
kody na chránených druhoch, chránených biotopoch
a vode sa vyhodnotí pouitím najlepích dostupných
technológií so zoh¾adnením týchto kritérií:
a) úèinok na zdravie a bezpeènos,
b) náklady na realizáciu,
c) pravdepodobnos úspechu,
d) rozsah, v akom sa zabráni budúcim environmentálnym kodám a predíde ved¾ajím kodám, ako následku realizácie danej monosti,
e) rozsah prospechu pre vetky zloky prírodného
zdroja alebo jeho funkcie,
f) rozsah zoh¾adnenia spoloèenských, ekonomických
a kultúrnych záujmov a ostatných faktorov pecifických pre dané miesto,
g) èas potrebný na to, aby náprava environmentálnej
kody bola úèinná,
h) rozsah obnovenia miesta, na ktorom k environmentálnej kode dolo,
i) geografické prepojenie s pokodeným miestom.
(3) Cie¾om nápravy environmentálnej kody na pôde
je zabezpeèi odstránenie zneèistenia pôdy tak, aby
pôda nepredstavovala závané riziko nepriaznivých
úèinkov na zdravie.
§7
Primárna náprava
(1) Primárnou nápravou sú nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou kodou
pokodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií do
základného stavu alebo do takmer základného stavu
(ïalej len primárne nápravné opatrenia).
(2) Pri výbere primárnych nápravných opatrení sa
zvaujú monosti týchto opatrení so zrete¾om na obnovu prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného
stavu prostredníctvom prirodzenej obnovy alebo prostredníctvom obnovy v èo najkratom èase.
(3) Ak sa zvolia primárne nápravné opatrenia, ktoré
v plnom rozsahu nenavrátia pokodené chránené druhy alebo chránené biotopy, alebo vodu do základného
stavu alebo ktoré ich navrátia do základného stavu pomalie, musia sa zároveò prírodné zdroje alebo funkcie
prírodných zdrojov, ku ktorých strate dôjde následkom
takého rozhodnutia, vykompenzova rozsiahlejími doplnkovými opatreniami alebo kompenzaènými opatreniami na zabezpeèenie rovnakej úrovne prírodných
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zdrojov alebo funkcií prírodných zdrojov, akú mali pred
ich pokodením spôsobeným environmentálnou kodou. Tieto rozsiahlejie doplnkové nápravné opatrenia
alebo kompenzaèné nápravné opatrenia sa urèia v súlade s postupom pod¾a § 8 ods. 4 a § 9 ods. 4.
§8
Doplnková náprava
(1) Doplnkovou nápravou sú nápravné opatrenia,
ktoré sa prijmú vtedy, ak sa nedosiahla obnova environmentálnou kodou pokodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií primárnymi nápravnými opatreniami (ïalej len doplnkové nápravné opatrenia).
(2) Úèelom doplnkových nápravných opatrení je zabezpeèi podobnú úroveò prírodných zdrojov a ich
funkcií, aká by bola zabezpeèená, ak by sa pokodené
miesto vrátilo do základného stavu.
(3) Doplnkové nápravné opatrenia mono prija a vykona aj na inom mieste, ne na akom bola spôsobená
environmentálna koda, ktoré by malo by, ak je to
moné a vhodné, geograficky spojené s miestom, na
ktorom bola spôsobená environmentálna koda. Pri urèení náhradného miesta sa berú do úvahy záujmy verejnosti dotknutej environmentálnou kodou.
(4) Pri výbere doplnkových nápravných opatrení sa
zoh¾adní pouitie prístupov ekvivalencie prírodných
zdrojov alebo ich funkcií, prièom sa najprv zoh¾adnia
opatrenia, ktoré zabezpeèia prírodné zdroje alebo funkcie rovnakého typu, kvality a mnostva, ako je typ, kvalita a mnostvo pokodených prírodných zdrojov alebo
ich funkcií. Ak to nie je moné, zabezpeèia sa náhradné
prírodné zdroje alebo funkcie napríklad tak, e zníená
kvalita prírodných zdrojov alebo ich funkcií sa kompenzuje zvýením mnostva nápravných opatrení.
§9
Kompenzaèná náprava
(1) Kompenzaènou nápravou sú nápravné opatrenia,
ktoré sa prijmú na kompenzáciu doèasných strát prírodných zdrojov alebo ich funkcií, ktoré nastali odo dòa
vzniku environmentálnej kody, a kým sa primárnymi
nápravnými opatreniami nedosiahne obnova prírodných zdrojov alebo ich funkcií (ïalej len kompenzaèné
nápravné opatrenia). Kompenzaèná náprava nezahàòa finanènú kompenzáciu pre verejnos.
(2) Doèasnými stratami sú straty spôsobené skutoènosou, e prírodné zdroje alebo ich funkcie pokodené
environmentálnou kodou nemôu plni svoje ekologické funkcie alebo poskytova sluby pre iné prírodné
zdroje alebo pre verejnos dovtedy, kým primárne opatrenia alebo doplnkové opatrenia nezaènú úèinkova;
nezahàòajú finanènú kompenzáciu pre verejnos.
(3) Úèelom kompenzaèných nápravných opatrení je
43
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kompenzácia doèasných strát prírodných zdrojov alebo
ich funkcií pred ich obnovením.
(4) Kompenzaèné nápravné opatrenia spoèívajú v dodatoèných zlepeniach chránených druhov, chránených biotopov alebo vôd buï na pokodenom mieste,
alebo na náhradnom mieste.
(5) Pri výbere kompenzaèných nápravných opatrení
je potrebné vzia do úvahy pouitie prístupov ekvivalencie prírodných zdrojov alebo ich funkcií, prièom najprv je potrebné vzia do úvahy opatrenia, ktoré zabezpeèia prírodné zdroje alebo ich funkcie rovnakého
typu, kvality a mnostva, ako je typ, kvalita a mnostvo
pokodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií. Ak
to nie je moné, zabezpeèia sa náhradné prírodné zdroje alebo funkcie napríklad tak, e zníená kvalita prírodných zdrojov alebo ich funkcií sa kompenzuje zvýením mnostva nápravných opatrení.
§ 10
Náprava environmentálnej kody na pôde
(1) Environmentálna koda na pôde sa zisuje vykonaním analýzy rizík nepriaznivých úèinkov zneèistenia
pôdy na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch
(ïalej len analýza rizík); ak vznikne environmentálna
koda na po¾nohospodárskej pôde, pouijú sa pri analýze rizík aj ustanovenia osobitného predpisu.43)
(2) Za vykonanie analýzy rizík zodpovedá prevádzkovate¾; pri jej vykonaní postupuje pod¾a osobitného predpisu.44) Ak prevádzkovate¾ nezabezpeèil vykonanie analýzy rizík alebo ak koná prísluný orgán pod¾a § 5 ods. 3
písm. c), zabezpeèí analýzu rizík prísluný orgán.
(3) Pri analýze rizík sa berie do úvahy druh pôdy pod¾a § 2 ods. 1 písm. j), typ a koncentrácia kodlivých látok, prípravkov a organizmov alebo mikroorganizmov,
ich rizikovos a monos rozptýlenia. Spôsob vyuívania pôdy sa zistí pod¾a osobitných predpisov45) úèinných v èase, keï dolo k vzniku environmentálnej kody na pôde; ak takýto spôsob vyuívania pôdy nie je
moné zisti, spôsob vyuívania konkrétneho územia
sa urèuje pod¾a charakteru oblasti, v ktorej dolo
k vzniku tejto environmentálnej kody, prièom sa do
úvahy berie predpokladaný vývoj územia, na ktorom
dolo k vzniku environmentálnej kody na pôde.
(4) Nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej kody na pôde musia zabezpeèi odstránenie
zneèisujúcich látok a prípravkov, úèinnú kontrolu ich
mnostva a zabránenie ich íreniu alebo zníeniu ich
mnostva tak, aby zneèistená pôda nepredstavovala
iadne závané riziko nepriaznivého úèinku na zdravie
so zrete¾om na jej súèasné alebo budúce vyuívanie
schválené v èase, keï dolo k vzniku environmentálnej
kody na pôde. Ak sa v èase posudzovania environmentálnej kody na pôde zmení vyuívanie pôdy, zoh¾adní

) § 8 zákona è. 220/2004 Z. z.
) § 9 zákona è. 126/2006 Z. z.
45
) Napríklad zákon è. 220/2004 Z. z., zákon è. 326/2005 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z., zákon
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
44
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sa táto zmena v prijatých a vykonaných nápravných
opatreniach. Pri návrhu nápravných opatrení sa zvauje monos prirodzenej obnovy pôdy.
TRETIA ÈAS
NÁKLADY NA PREVENCIU ENVIRONMENTÁLNYCH
KÔD A NÁPRAVU ENVIRONMENTÁLNYCH KÔD
§ 11
Znáanie nákladov
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va
za
také,
ktoré
by
mohlo
spôsobi
environmentálnu kodu, a zároveò preukáe, e nezavinil environmentálnu kodu,
c) konania tretej osoby a koda vznikla napriek tomu,
e prevádzkovate¾ vynaloil vetko úsilie, ktoré mono od neho poadova, aby zabránil vzniku environmentálnej kody spôsobenej treou osobou, alebo
d) splnenia záväzného príkazu, pokynu orgánu verejnej správy alebo povolenia na vykonávanie pracovnej èinnosti vydaného orgánom verejnej správy
v èase pred vznikom environmentálnej kody.

(1) Náklady na preventívne opatrenia a nápravné
opatrenia prijaté pod¾a tohto zákona znáa prevádzkovate¾ s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4.

Náhrada nákladov

(2) Vykonaním preventívnych opatrení prísluným
orgánom pod¾a § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravných
opatrení pod¾a § 5 ods. 3 písm. c) a zabezpeèením analýzy rizík prísluným orgánom pod¾a § 10 ods. 2 nie je
dotknutá povinnos prevádzkovate¾a znáa náklady
na tieto opatrenia.

(1) Prísluný orgán rozhodne o výke nákladov na
preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, ktoré
je prevádzkovate¾ povinný nahradi príslunému orgánu, ak prísluný orgán vykonal preventívne opatrenia
pod¾a § 4 ods. 3 písm. c) alebo nápravné opatrenia pod¾a § 5 ods. 3 písm. c).

(3) Prísluný orgán rozhodne na základe iadosti prevádzkovate¾a, e prevádzkovate¾ nie je povinný znáa
náklady na preventívne opatrenia alebo ich èas, ak
prevádzkovate¾ preukáe, e environmentálna koda
alebo bezprostredná hrozba environmentálnej kody
a) bola spôsobená treou osobou a e táto koda alebo
jej bezprostredná hrozba vznikla napriek tomu, e
prevádzkovate¾ vynaloil vetko úsilie, ktoré mono
od neho poadova, aby zabránil vzniku environmentálnej kody alebo jej bezprostrednej hrozby
spôsobenej treou osobou, alebo
b) vznikla v dôsledku splnenia záväzného príkazu, pokynu alebo povolenia na vykonávanie pracovnej èinnosti vydaného orgánom verejnej správy46) v èase
pred vznikom environmentálnej kody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej kody.

(2) Ak je prevádzkovate¾ v konkurze, náhrada nákladov pod¾a odseku 1 je poh¾adávkou zabezpeèeného verite¾a a vymáha sa v konkurznom konaní.24)

(4) Prísluný orgán rozhodne na základe iadosti prevádzkovate¾a, e prevádzkovate¾ nie je povinný znáa
náklady na nápravné opatrenia alebo ich èas, ak prevádzkovate¾ preukáe, e environmentálna koda
vznikla v dôsledku
a) emisie alebo udalosti povolenej v rozhodnutí o vykonávaní pracovnej èinnosti uvedenej v § 1 ods. 2, prièom rozhodnutie o vykonávaní tejto pracovnej èinnosti musí by v súlade aj s osobitnými predpismi
starostlivosti o ivotné prostredie47) a platné ku dòu
emisie alebo udalosti, a zároveò preukáe, e nezavinil environmentálnu kodu,
b) emisie, èinnosti alebo akéhoko¾vek spôsobu pouitia
výrobku pri výkone pracovnej èinnosti, pri ktorom
prevádzkovate¾ preukáe, e ho na základe stavu poznatkov vedy a techniky v èase, keï dolo k emisii
alebo keï bola èinnos vykonaná, nemohol povao46

§ 12

(3) Prevádzkovate¾ má pod¾a § 11 ods. 3 písm. a) a odseku 4 písm. c) právo na náhradu nákladov, ktoré preukázate¾ne vynaloil na preventívne opatrenia alebo
nápravné opatrenia, voèi tretej osobe, ktorá spôsobila
environmentálnu kodu alebo bezprostrednú hrozbu
environmentálnej kody; náhradu si uplatòuje pod¾a
osobitného predpisu.41)
(4) Prevádzkovate¾ má pod¾a § 11 ods. 3 písm. b) a odseku 4 písm. d) právo na náhradu nákladov, ktoré preukázate¾ne vynaloil na preventívne opatrenia alebo
nápravné opatrenia, voèi orgánu verejnej správy, ktorý
vydal záväzný príkaz, pokyn alebo povolenie na vykonávanie pracovnej èinnosti.
(5) Orgán verejnej správy, ktorý vydal záväzný príkaz,
pokyn alebo povolenie na vykonávanie pracovnej èinnosti pod¾a odseku 4, je povinný nahradi prevádzkovate¾ovi vynaloené náklady.
§ 13
Finanèné krytie zodpovednosti
za environmentálnu kodu
(1) Prevádzkovate¾ pracovnej èinnosti pod¾a § 1 ods. 2
je povinný zabezpeèi finanèné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu kodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú èinnos a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej kody, ktorá môe
by spôsobená jeho pracovnou èinnosou, a to nepretrite po celý èas prevádzkovania pracovnej èinnosti.

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov.
47
) Napríklad zákon è. 17/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 151/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 261/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 478/2002 Z. z. v znení
neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 245/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z., zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Výka finanèného krytia musí zodpoveda výke
predpokladaných nákladov na nápravnú èinnos vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné opatrenia
na odstránenie environmentálnej kody.
(3) Prevádzkovate¾ je povinný najneskôr do 100 dní
od povolenia pracovnej èinnosti preukáza príslunému orgánu spôsob finanèného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu kodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú èinnos a nápravné
opatrenia na odstránenie environmentálnej kody
a bezodkladne ho písomne informova o vetkých jeho
zmenách.
TVRTÁ ÈAS
ENVIRONMENTÁLNE KODY
PRESAHUJÚCE HRANICE TÁTOV
§ 14
Environmentálne kody
presahujúce hranice tátov
(1) Ak vznikne environmentálna koda presahujúca
hranice tátov alebo bezprostredná hrozba environmentálnej kody presahujúca hranice tátov, pri ktorej
je Slovenská republika stranou pôvodu alebo dotknutou stranou, postupuje sa primerane pod¾a ustanovení
druhej a tretej èasti zákona, ak medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje
inak alebo ak sa strana pôvodu a dotknutá strana nedohodnú inak.
(2) Pod¾a odseku 1 sa postupuje, len ak je zaruèená
vzájomnos a rovnocennos medzi stranou pôvodu
a dotknutou stranou.
(3) Ak je Slovenská republika stranou pôvodu, ministerstvo po doruèení oznámenia pod¾a § 4 ods. 2 alebo
§ 5 ods. 1 písm. a) bezodkladne informuje dotknutú
stranu a dohodne s òou ïalí postup.
(4) Ak je Slovenská republika dotknutou stranou,
prísluný orgán, ktorý zistil vznik environmentálnej
kody, oznámi to ministerstvu s uvedením dostupných
údajov, najmä o
a) mieste a èase vzniku alebo zistenia environmentálnej kody,
b) pracovnej èinnosti alebo udalosti v strane pôvodu,
ktorá ju spôsobila, ak je známa alebo pravdepodobná,
c) charaktere a pravdepodobnom rozsahu environmentálnej kody,
d) dosia¾ prijatých preventívnych opatreniach alebo
nápravných opatreniach vrátane zmieròujúcich
opatrení,
e) ïalích konkrétnych okolnostiach týkajúcich sa
miesta vzniku environmentálnej kody a jeho okolia.
(5) Ustanoveniami odsekov 3 a 4 nie je dotknutá
oznamovacia povinnos pod¾a osobitných predpisov.48)
48
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(6) Ak sa ministerstvo dozvie o vzniku environmentálnej kody z oznámenia pod¾a odseku 5, z oznámenia
strany pôvodu alebo iným hodnoverným spôsobom,
bezodkladne vstúpi do kontaktu so stranou pôvodu
a o tejto environmentálnej kode informuje aj Európsku komisiu a ïalej postupuje pod¾a odseku 1.
PIATA ÈAS
TÁTNA SPRÁVA
§ 15
Orgány tátnej správy
tátnu správu na úseku prevencie a nápravy environmentálnych kôd vykonávajú:
a) ministerstvo,
b) krajský úrad ivotného prostredia,49)
c) obvodný úrad ivotného prostredia,49)
d) Slovenská inpekcia ivotného prostredia.49)
§ 16
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústredným orgánom tátnej správy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych
kôd.
(2) Ministerstvo
a) vykonáva tátny dozor vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych kôd (ïalej len tátny dozor),
b) prevádzkuje informaèný systém prevencie a nápravy
environmentálnych kôd pod¾a § 20,
c) vymáha náhradu nákladov, ktoré vznikli tátu v súvislosti s preventívnymi opatreniami a nápravnými
opatreniami,
d) vymáha náhradu nákladov, ktoré vznikli tátu vznikom environmentálnej kody presahujúcej hranice
tátov alebo jej bezprostrednej hrozby pod¾a § 14,
e) zabezpeèuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti zisovania, posudzovania, prevencie a nápravy environmentálnych kôd a odporúèa prijatie preventívnych opatrení a nápravných opatrení strane
pôvodu,
f) podáva správy Európskej komisii o uplatòovaní tohto zákona pod¾a prílohy è. 2,
g) zabezpeèuje koordináciu úloh v oblasti prevencie
a nápravy environmentálnych kôd s príslunými
ústrednými orgánmi tátnej správy a orgánmi Európskej únie.
§ 17
Krajský úrad ivotného prostredia
Krajský úrad ivotného prostredia
a) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvod-

) Napríklad § 62 ods. 8 zákona è. 364/2004 Z. z., § 4 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona
è. 10/2006 Z. z.
49
) Zákon è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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ných úradov ivotného prostredia vydaným pod¾a
tohto zákona,
b) vykonáva tátny dozor,
c) rozhoduje v pochybnostiach o tom, ktorý obvodný
úrad ivotného prostredia je prísluným na konanie
pod¾a tohto zákona, ak environmentálna koda zasahuje do územia v obvode pôsobnosti dvoch alebo
viacerých obvodných úradov ivotného prostredia.
§ 18
Obvodný úrad ivotného prostredia
(1) Obvodný úrad ivotného prostredia
a) vykonáva v prvom stupni tátnu správu vo veciach
prevencie a nápravy environmentálnych kôd pod¾a
tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov50) okrem
ustanovenia uvedeného v § 19 písm. b),
b) prijíma a eviduje oznámenia pod¾a § 4 ods. 2, § 5
ods. 1 písm. a), informuje o nich ministerstvo a prijíma a eviduje kópie zmlúv pod¾a § 13 ods. 3,
c) prijíma oznámenia a koná pod¾a § 26,
d) vykonáva konzultácie pod¾a § 24,
e) schva¾uje návrh nápravných opatrení pod¾a § 6 a
10,
f) rozhoduje pod¾a § 3 ods. 5, § 4 ods. 3 písm. b), § 5
ods. 3 písm. b), § 11 ods. 3 a 4, § 12 ods. 1,
g) prijíma a vykonáva preventívne opatrenia a nápravné opatrenia pod¾a § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3
písm. c),
h) vykonáva tátny dozor,
i) ukladá pokuty pod¾a § 22.
(2) Pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení
pod¾a § 5 ods. 3 písm. c) postupuje obvodný úrad ivotného prostredia pod¾a § 6 a 10.
(3) Prijatie a vykonanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení pod¾a odseku 1 písm. g) zabezpeèí
obvodný úrad ivotného prostredia sám alebo prostredníctvom odborne a technicky spôsobilej právnickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a.51)
§ 19
Slovenská inpekcia ivotného prostredia
Slovenská inpekcia ivotného prostredia
a) vykonáva tátny dozor,
b) plní úlohy pod¾a § 18 ods. 1 písm. b) a e) a odsekov 2
a 3, ak environmentálna koda alebo bezprostredná
hrozba environmentálnej kody bola výluène spôso50

Èiastka 158

bená pracovnou èinnosou, na ktorú sa vzahuje
osobitný predpis,52)
c) ukladá pokuty pod¾a § 22.
§ 20
Informaèný systém prevencie
a nápravy environmentálnych kôd
(1) Zriaïuje sa informaèný systém prevencie a nápravy environmentálnych kôd (ïalej len informaèný systém) na zabezpeèenie zhromaïovania údajov a poskytovania informácií na úseku prevencie a nápravy
environmentálnych kôd.53)
(2) Informaèný systém obsahuje informácie o
a) type environmentálnej kody alebo jej bezprostrednej hrozby, mieste a dátume jej vzniku alebo zistenia, jej rozsahu a dátume zaèatia a skonèenia konania pod¾a iestej èasti tohto zákona,
b) názve alebo mene a priezvisku, adrese a kóde prevaujúcej èinnosti54) prevádzkovate¾a,
c) prijatých a vykonaných preventívnych opatreniach
alebo nápravných opatreniach vrátane zmieròujúcich opatrení a výsledku nápravy environmentálnej
kody,
d) nákladoch na preventívne opatrenia a nákladoch na
nápravné opatrenia pod¾a tohto zákona
1. vynaloených priamo prevádzkovate¾om, ak sú
tieto údaje k dispozícii,
2. získaných dodatoène od prevádzkovate¾a priamo
alebo z finanèného krytia jeho zodpovednosti pod¾a § 13,
3. nezískaných od prevádzkovate¾a s uvedením dôvodov, pre ktoré neboli získané spä,
4. vynaloených zo tátneho rozpoètu,
e) prevádzkovate¾och alebo ïalích osobách, ktoré vyuili súdne konanie a výsledok tohto konania,
f) stave ivotného prostredia a odkaz na miesta, kde
mono získa potrebné údaje na zistenie základného
stavu pod¾a § 2 ods. 5 a ïalie informácie o ivotnom
prostredí zhromaïované, uchovávané a írené pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitných predpisov.39)
(3) Informaèný systém prevádzkuje a jeho obsah
sprístupòuje ministerstvo. Ministerstvo môe poveri
plnením týchto úloh právnickú osobu, ktorej je zriaïovate¾om.55)
(4) Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami sú povinné na výzvu

) Napríklad zákon è. 151/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 126/2006 Z. z. v znení zákona è. 295/2007 Z. z.
51
) Napríklad § 4 a 9 zákona è. 313/1999 Z. z. v znení zákona è. 205/2004 Z. z., § 76 a 77a zákona è. 223/2001 Z. z. v znení zákona
è. 24/2004 Z. z., § 9 ods. 2 a 7 zákona è. 151/2002 Z. z. v znení zákona è. 77/2005 Z. z., § 12 a § 14 a 17 zákona è. 261/2002 Z. z. v znení zákona è. 277/2005 Z. z., § 24 a 26 zákona è. 478/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 55 a 56 zákona è. 543/2002 Z. z., § 7 zákona è. 245/2003 Z. z., § 4 a 8 a § 24 zákona è. 220/2004 Z. z., § 29 a 42 zákona è. 326/2005 Z. z., § 60 a 62 zákona è. 24/2006 Z. z.,
§ 9 ods. 4 a 5 zákona è. 126/2006 Z. z.
52
) § 2 ods. 4 zákona è. 245/2003 Z. z.
53
) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 678/2006 Z. z.
54
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická odvetvová klasifikácia ekonomických èinností.
55
) § 21 a 28 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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prevádzkovate¾a informaèného systému poskytova
mu bezplatne údaje a informácie pod¾a odseku 2 získané prostredníctvom verejných prostriedkov, ktorými
disponujú. Tieto orgány a právnické osoby majú právo
na bezplatné informácie a údaje z informaèného systému, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.
§ 21
tátny dozor
(1) tátnym dozorom sa zisuje, ako prevádzkovatelia
plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a rozhodnutiami vydanými na jeho základe.
(2) Pri výkone tátneho dozoru sa postupuje pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti v tátnej správe,56) ak ïalej nie je ustanovené inak.
(3) Ak orgán tátneho dozoru zistí poruenie povinnosti prevádzkovate¾a, je oprávnený pod¾a závanosti
zistených skutoèností písomne nariadi
a) zachovanie pôvodného stavu a do objasnenia veci
alebo zdokumentovania stavu v èase výkonu kontroly,
b) vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov
ihneï alebo v lehote ním urèenej vrátane zákazu alebo obmedzenia vykonávania urèitej èinnosti, ktorá
je v rozpore s týmto zákonom a s rozhodnutiami vydanými na jeho základe; odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení opatrení nemá odkladný úèinok.
(4) Zamestnanec orgánu tátnej správy vykonávajúci
tátny dozor je na tento úèel oprávnený v nevyhnutnom
rozsahu
a) vykonáva potrebné zisovania,
b) odobra potrebné vzorky,
c) pouíva technické prostriedky, ak ich pouitie nezakazuje osobitný predpis,43) na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie zistených
skutoèností potrebných na výkon tátneho dozoru.
(5) Prevádzkovate¾ je povinný
a) zamestnancovi orgánu tátnej správy vykonávajúcemu tátny dozor
1. umoni pouívanie technických prostriedkov na
zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie zistených skutoèností súvisiacich
s plnením úloh kontrolovaného subjektu pod¾a
tohto zákona,
2. poskytnú úplné a pravdivé informácie súvisiace
s prevenciou a nápravou environmentálnych
kôd,
b) zdra sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán tátneho dozoru.
§ 22
Správne delikty
(1) Pokutu do 200 000 Sk uloí prísluný orgán prevádzkovate¾ovi, ktorý
56
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a) neoznámil príslunému orgánu vetky potrebné
údaje a okolnosti o bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody pod¾a § 4 ods. 2,
b) neposkytol príslunému orgánu na poiadanie potrebné informácie o bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody pod¾a § 4 ods. 3 písm. a),
c) neposkytol pod¾a § 5 ods. 3 písm. a) na poiadanie
prísluného orgánu doplòujúce informácie o environmentálnej kode, ku ktorej dolo,
d) nepreukázal príslunému orgánu spôsob finanèného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu
kodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú èinnos a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej kody alebo prísluný orgán
bezodkladne písomne neinformoval o vetkých jeho
zmenách pod¾a § 13 ods. 3,
e) neposkytol úplné a pravdivé informácie pod¾a § 21
ods. 5 písm. a) druhého bodu súvisiace s prevenciou
a nápravou environmentálnych kôd.
(2) Pokutu do 1 000 000 Sk uloí prísluný orgán prevádzkovate¾ovi, ktorý
a) bezodkladne neprijal a nevykonal preventívne opatrenia pod¾a § 4 ods. 1 pri bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody,
b) neprijal a nevykonal preventívne opatrenia pod¾a § 4
ods. 3 písm. b),
c) sa neriadil pokynmi prísluného orgánu pri prijímaní a vykonávaní preventívnych opatrení pod¾a § 4
ods. 3 písm. b),
d) neoznámil vznik environmentálnej kody príslunému orgánu alebo ministerstvu pri pravdepodobnom
vzniku environmentálnej kody presahujúcej hranice tátov pod¾a § 5 ods. 1 písm. a),
e) neprijal a nevykonal zmieròujúce opatrenia pod¾a
§ 5 ods. 1 písm. b),
f) nevypracoval návrh nápravných opatrení pod¾a § 5
ods. 1 písm. c),
g) neprijal a nevykonal nápravné opatrenia vrátane
zmieròujúcich opatrení pod¾a § 5 ods. 3 písm. b),
h) sa neriadil pokynmi prísluného orgánu pri prijímaní a vykonávaní nápravných opatrení pod¾a § 5
ods. 3 písm. b),
i) nezabezpeèil finanèné krytie svojej zodpovednosti za
environmentálnu kodu vrátane predpokladaných
nákladov na nápravnú èinnos a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej kody pod¾a
§ 13 ods. 1 a 2,
j) neumonil zamestnancovi orgánu tátnej správy vykonávajúcemu tátny dozor pouívanie technických
prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video
dokumentácie a zvukových záznamov pod¾a § 21
ods. 5 písm. a) prvého bodu potrebných na zdokumentovanie zistených skutoèností súvisiacich s plnením úloh kontrolovaného subjektu pod¾a tohto
zákona,
k) nevykonal nariadenia orgánu tátneho dozoru pod¾a
§ 21 ods. 3,
l) nezdral sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal
orgán tátneho dozoru pod¾a § 21 ods. 5 písm. b).

) § 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení zákona è. 502/2001 Z. z.
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(3) Pokutu do 1 000 000 Sk uloí prísluný orgán
právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
ktorá prijala a vykonala preventívne opatrenia alebo
nápravné opatrenia na nehnute¾nosti vo vlastníctve
inej osoby, ako je pôvodca bezprostrednej hrozby environmentálnej kody, ak neuviedla nehnute¾nos do pôvodného stavu alebo do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu vyuívaniu nehnute¾nosti pod¾a § 3
ods. 6.
(4) Konanie o uloení pokuty mono zaèa v lehote do
jedného roka odo dòa, keï sa prísluný orgán dozvedel
o poruení povinnosti, najneskôr vak do desatich rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Pri ukladaní pokuty prísluný orgán prihliada
najmä na závanos a èas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia a ivotného prostredia, prípadne na mieru ich pokodenia.
(6) Prísluný orgán môe v rozhodnutí o uloení pokuty povinnému súèasne uloi, aby v urèenej lehote
vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uloená. Ak povinný v urèenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môe
mu prísluný orgán uloi ïaliu pokutu a do dvojnásobku sumy ustanovenej v odseku 1. Ïaliu pokutu
môe prísluný orgán uloi prevádzkovate¾ovi v lehote
do jedného roka odo dòa, keï mal prevádzkovate¾ vykona opatrenia na nápravu uloené v rozhodnutí o uloení pokuty.
(7) Ak prevádzkovate¾ opätovne poruí poèas jedného
roka od právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty
pod¾a tohto zákona povinnos, za ktorú mu bola pokuta
uloená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloí mu
prísluný orgán ïaliu pokutu a do dvojnásobku
sumy ustanovenej v odsekoch 1 a 3.

§ 24
Konzultácie
(1) Prísluný orgán sa v konzultácii pod¾a § 3 ods. 3
vyjadruje najmä k tomu, èi dolo k bezprostrednej
hrozbe environmentálnej kody alebo èi vznikla environmentálna koda.
(2) Prísluný orgán si pod¾a potreby vyiada stanovisko dotknutého orgánu.
(3) Výsledkom konzultácie je písomné stanovisko prísluného orgánu, ktoré prísluný orgán oznámi prevádzkovate¾ovi v lehote do 60 dní odo dòa doruèenia
iadosti o konzultáciu.
§ 25
Úèastníci konania
(1) Úèastníkom konania je prevádzkovate¾.
(2) Úèastníkom konania pod¾a § 27 a 28 je aj
a) vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti, ktorá je dotknutá environmentálnou kodou alebo na
ktorej sa budú prijíma a vykonáva preventívne
opatrenia alebo nápravné opatrenia,
b) obec, ktorej územie je dotknuté environmentálnou
kodou alebo na ktorej území sa budú prijíma a vykonáva preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej práva
alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti
môu by environmentálnou kodou priamo dotknuté.

IESTA ÈAS

(3) Úèastníkom konania pod¾a § 27 je aj obèianske
zdruenie alebo iná organizácia zaloená alebo zriadená pod¾a osobitných predpisov,59) ktorej cie¾om pod¾a
stanov, zriaïovacej listiny, zakladacej listiny, nadaènej
listiny alebo ich zmien platných najmenej jeden rok je
ochrana ivotného prostredia (ïalej len mimovládna
organizácia), ktorá podala oznámenie pod¾a § 26
ods. 1 a zároveò písomne oznámila svoj záujem zúèastni sa na konaní najneskôr do siedmich dní od doruèenia upovedomenia pod¾a § 26 ods. 5.

KONANIE

§ 26

§ 23

Oznámenie

Spoloèné ustanovenia

(1) Vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti,
ktorá je alebo môe by dotknutá environmentálnou
kodou, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej
práva alebo právom chránené záujmy alebo povinnosti
môu by environmentálnou kodou priamo dotknuté,
mimovládna organizácia (ïalej len oznamovate¾) sú
oprávnené oznámi príslunému orgánu skutoènosti
nasvedèujúce tomu, e dolo k environmentálnej kode.

(8) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená, ak
v tomto rozhodnutí nie je urèená dlhia lehota jej splatnosti.
(9) Výnos z pokuty je príjmom Environmentálneho
fondu.57)

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,58) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Veobecný predpis o správnom konaní58) sa nevzahuje na postup pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) a § 5 ods. 3
písm. a), § 24 a 26.
57
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) § 3 písm. t) zákona è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 276/2007
Z. z.
58
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
59
) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov, zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z., zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z., zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
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(2) Oznámenie sa podáva v písomnej forme a obsahuje najmä
a) meno prevádzkovate¾a, ktorého èinnosou vznikla
environmentálna koda, ak je oznamovate¾ovi známy,
b) miesto, na ktorom vznikla environmentálna koda,
c) opis zistených skutoèností,
d) dôkazy potvrdzujúce obsah oznámenia,
e) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu oznamovate¾a, ak je oznamovate¾om fyzická osoba,
f) názov a sídlo oznamovate¾a a meno a priezvisko
osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom oznamovate¾a,
ak je oznamovate¾om právnická osoba.
(3) Prísluný orgán oznámenie preskúma, pod¾a potreby si vyiada ïalie údaje od oznamovate¾a a stanoviská od dotknutých orgánov a poiada prevádzkovate¾a o vyjadrenie k oznámeniu a k predloeným údajom
a stanoviskám.
(4) Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáe, e nedolo k environmentálnej kode, prísluný orgán oznámenie odloí záznamom a upovedomí o tom s uvedením
dôvodov oznamovate¾a.
(5) Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáe, e environmentálna koda vznikla, prísluný orgán postupuje pod¾a § 5 ods. 3 a § 6 a 10, prièom o svojom postupe
písomne upovedomí s uvedením dôvodov oznamovate¾a.
§ 27
Konanie o uloení preventívnych opatrení
a konanie o uloení nápravných opatrení
(1) Konanie o uloení povinnosti vykona preventívne
opatrenia pod¾a § 4 ods. 3 písm. b) a konanie o uloení
povinnosti vykona nápravné opatrenia pod¾a § 5 ods. 3
písm. b) zaène prísluný orgán z vlastného podnetu
alebo na základe oznámenia pod¾a § 26.
(2) V konaní prísluný orgán zisuje, èi dolo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody alebo èi
vznikla environmentálna koda a ktorý prevádzkovate¾
ju spôsobil; ak ide o environmentálnu kodu uvedenú
v § 1 ods. 3, zisuje prísluný orgán aj zavinenie prevádzkovate¾a. Prísluný orgán si pod¾a potreby vyiada
od dotknutého orgánu (§ 32 ods. 2) stanovisko.
(3) Prísluný orgán okrem prípadov ustanovených
veobecným predpisom o správnom konaní60) konanie
zastaví, ak
a) zistí, e nedolo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej kody alebo environmentálna koda nevznikla, alebo
b) prevádzkovate¾ nie je známy.
(4) Ak v konaní o uloení povinnosti vykona nápravné
opatrenia nie je moné pri doplnkových nápravných
opatreniach alebo kompenzaèných nápravných opatreniach poui výber prístupov uprednostòujúcich ekvivalenciu prírodných zdrojov alebo ich funkcií, prísluný
orgán pouije alternatívne techniky oceòovania.
(5) Pri postupe pod¾a odseku 4 prísluný orgán uloí
60
61

) § 30 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
) § 19 zákona è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
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povinnos vykona peòané ocenenie na urèenie rozsahu
doplnkových nápravných opatrení a kompenzaèných nápravných opatrení. Ak je moné oceni prírodné zdroje
alebo ich funkcie pokodené alebo znièené environmentálnou kodou, ale náhradné prírodné zdroje alebo ich
funkcie nie je moné oceni v primeranom èase alebo za
primeranú cenu, môe prísluný orgán urèi nápravné
opatrenia, ktorých náklady sa rovnajú odhadovanej peòanej hodnote environmentálnou kodou pokodených
alebo znièených prírodných zdrojov alebo ich funkcií.
(6) Prísluný orgán ukladá povinnos vykona doplnkové nápravné opatrenia a kompenzaèné nápravné
opatrenia tak, aby tieto nápravné opatrenia zabezpeèovali dodatoèné prírodné zdroje alebo ich funkcie, prièom zoh¾adòuje èas potrebný na dosiahnutie základného stavu napríklad tak, e dlhí èas do dosiahnutia
základného stavu vyvái zvýením mnostva kompenzaèných nápravných opatrení.
(7) Ak dolo k vzniku viacerých prípadov environmentálnych kôd takým spôsobom, e prísluný orgán
nemôe zabezpeèi, e sa pre vetky z nich súèasne prijmú nápravné opatrenia, prísluný orgán rozhodne,
ktorá environmentálna koda sa musí napravi ako
prvá. Pri prijímaní takého rozhodnutia sa zoh¾adní najmä povaha, rozsah a závanos jednotlivých prípadov
environmentálnej kody a monos prirodzenej obnovy, ako aj riziká pre zdravie.
(8) Prísluný orgán v prípadoch pod¾a odseku 7 môe
rozhodnú, e sa neprijmú iadne ïalie nápravné
opatrenia, ak
a) u prijaté a vykonané nápravné opatrenia zabezpeèia, e neexistuje riziko nepriaznivých úèinkov na
zdravie, vodu alebo chránené druhy a chránené biotopy,
b) náklady nápravných opatrení, ktoré by sa mali prija na dosiahnutie základného stavu alebo podobnej
úrovne, by boli neprimerané environmentálnym prínosom, ktoré sa majú dosiahnu.
§ 28
Konanie o schválení návrhu
nápravných opatrení
(1) Návrhom na zaèatie konania o schválení návrhu
nápravných opatrení je písomná iados o schválenie
návrhu nápravných opatrení pod¾a § 5 ods. 1 písm. c).
(2) iados o schválenie návrhu nápravných opatrení
obsahuje popri veobecných náleitostiach podania
pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní61) návrh nápravných opatrení v èlenení na primárne opatrenia, doplnkové opatrenia a kompenzaèné opatrenia
pod¾a § 7 a 9 a analýzu rizík pod¾a § 10, ak vznikla environmentálna koda na pôde.
(3) Prísluný orgán pri rozhodovaní o schválení nápravných opatrení oboznámi o zaèatí konania vetkých
známych úèastníkov konania a dotknuté orgány a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisovaním; zároveò ich upozorní, e svoje pripomienky a sta-
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noviská môu uplatni najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne v konaní neprihliadne.
(4) Od miestneho zisovania alebo od ústneho pojednávania môe prísluný orgán upusti, ak sú mu dobre
známe pomery a okolnosti vzniku environmentálnej
kody a zároveò iados o schválenie návrhu nápravných opatrení poskytuje dostatoèný podklad na posúdenie veci.
(5) Prísluný orgán upovedomí úèastníkov konania
o zaèatí konania najmenej sedem pracovných dní pred
konaním ústneho pojednávania. Ak prísluný orgán
upustí od ústneho pojednávania, urèí, dokedy môu
úèastníci konania a dotknuté orgány poda svoje pripomienky a stanoviská, a upozorní ich, e sa na neskorie
podané pripomienky a stanoviská neprihliadne.
(6) Pri environmentálnej kode týkajúcej sa rozsiahleho územia alebo s poètom úèastníkov nad 50 prísluný orgán upovedomí úèastníkov o zaèatí konania verejnou vyhlákou najmenej 15 dní pred zaèatím ústneho
pojednávania; ak sa ústne pojednávanie nekoná, prísluný orgán upovedomí úèastníkov najmenej 15 dní
pred uplynutím lehoty na podanie pripomienok a stanovísk pod¾a odseku 5.
(7) Prísluný orgán upovedomí dotknuté orgány vdy
jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámi svoje stanovisko v rovnakej lehote, v akej môu uplatni svoje
pripomienky a stanoviská úèastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhí èas, prísluný orgán na jeho iados lehotu
pred jej uplynutím primerane predåi. Ak dotknutý orgán v urèenej alebo predåenej lehote neoznámi svoje
stanovisko, má sa za to, e s navrhovanými nápravnými opatreniami z h¾adiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
(8) Ak v konaní o schválení návrhu doplnkových nápravných opatrení alebo kompenzaèných nápravných
opatrení nemono poui výber prístupov uprednostòujúcich ekvivalenciu prírodných zdrojov alebo
ich funkcií, uplatní sa postup pod¾a § 8 ods. 4 alebo § 9
ods. 5.
§ 29
Konanie o znáaní nákladov
(1) Návrhom na zaèatie konania o znáaní nákladov
je písomná iados prevádzkovate¾a, ktorá popri veobecných náleitostiach podania pod¾a veobecného
predpisu o správnom konaní61) obsahuje informácie
potvrdzujúce skutoènosti pod¾a § 11 ods. 3 alebo 4.
(2) iados pod¾a § 11 ods. 3 môe prevádzkovate¾
poda v èase bezprostrednej hrozby environmentálnej
kody, a ak u environmentálna koda vznikla, tak v lehote do iestich mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení nápravných opatrení pod¾a § 27 alebo o schválení návrhu nápravných opatrení pod¾a § 28.
(3) iados pod¾a § 11 ods. 4 môe prevádzkovate¾
poda v lehote do jedného roka odo dòa právoplatnosti
62

) § 47 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
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rozhodnutia o uloení nápravných opatrení pod¾a § 27
alebo o schválení návrhu nápravných opatrení pod¾a
§ 28.
(4) V rozhodnutí pod¾a § 11 ods. 3 písm. b) a odseku 4
písm. a), b) a d) prísluný orgán zároveò rozhodne aj
o výke a spôsobe vrátenia prevádzkovate¾om vynaloených nákladov alebo ich èasti.
§ 30
Konanie o urèení rozsahu podielu
na vzniku environmentálnej kody
(1) Návrhom na zaèatie konania o urèení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej kody je písomná
iados jedného prevádzkovate¾a alebo viacerých prevádzkovate¾ov.
(2) iados pod¾a odseku 1 popri veobecných náleitostiach podania pod¾a osobitného predpisu61) obsahuje informácie o vzniku environmentálnej kody a návrh
na urèenie rozsahu podielu zodpovednosti na vzniku
environmentálnej kody prevádzkovate¾ov, ktorí podali
iados pod¾a odseku 1.
(3) Podaním návrhu na zaèatie konania nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovate¾a vykona nápravné
opatrenia pod¾a druhej èasti zákona.
(4) Ak si prevádzkovate¾ neplní povinnosti pod¾a odseku 3, prísluný orgán postupuje pod¾a § 5 ods. 3
písm. c) prvého bodu.
(5) Prísluný orgán môe pod¾a potreby spoji konanie o urèení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej kody s konaním o náhrade nákladov pod¾a § 31.
§ 31
Konanie o náhrade nákladov
(1) Konanie o povinnosti nahradi náklady zaèína prísluný orgán z vlastného podnetu, ak konal pod¾a § 4
ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c).
(2) Rozhodnutie o povinnosti nahradi náklady na
preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia obsahuje popri veobecných náleitostiach rozhodnutia:62)
a) urèenie výky náhrady nákladov na preventívne
opatrenia alebo nápravné opatrenia,
b) urèenie spôsobu vrátenia náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
c) urèenie lehoty na náhradu nákladov na preventívne
opatrenia alebo nápravné opatrenia,
d) èíslo bankového úètu, na ktorý má by suma náhrady nákladov zaplatená.
(3) Ak prevádzkovate¾ alebo iná povinná osoba uvedená v rozhodnutí pod¾a odseku 2 neuhradí urèenú náhradu nákladov v urèenej lehote alebo ju uhradí len
sèasti, prísluný orgán postúpi vec ministerstvu na vymáhanie.
(4) Ministerstvo nebude vymáha náhradu vetkých
nákladov, ak by náklady na ich vymáhanie boli vyie
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ako vymoite¾ná suma alebo ak prevádzkovate¾a nie je
moné identifikova; túto skutoènos vyznaèí v spise.

nu stanoviska. Poèas preruenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o odvolaní.

(5) Pri vymáhaní náhrady nákladov pod¾a odseku 4
sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.63)

(7) Ak je právoplatné rozhodnutie pod¾a tohto zákona
zaloené na obsahu stanoviska dotknutého orgánu,
ktoré bolo neskôr zruené alebo zmenené pre rozpor so
zákonom, ide o dôvod na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania.

(6) Prísluný orgán nezaène konanie o náhrade nákladov po uplynutí piatich rokov odo dòa, keï boli preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia prijaté
a vykonané, a ak nie je moné tento deò jednoznaène
urèi, tak odo dòa, keï bol identifikovaný prevádzkovate¾ alebo zodpovedná tretia osoba.
§ 32
Stanovisko
(1) Stanovisko je na úèely konaní pod¾a tohto zákona
stanovisko, súhlas, vyjadrenie alebo iný správny úkon
dotknutého orgánu uplatòujúceho záujmy chránené
osobitnými predpismi.64) Obsah stanoviska je pre prísluný orgán záväzný a bez zosúladenia stanoviska
s inými stanoviskami nemôe rozhodnú vo veci.
(2) Dotknutý orgán je oprávnený uplatòova poiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom.64) Vo svojom stanovisku je povinný
vdy uvies ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatòuje svoju pôsobnos.
(3) Dotknutý orgán je viazaný obsahom stanoviska,
ktoré vo veci vydal. Ak dotknutý orgán vydá neskorie
stanovisko, uvedie v òom, èi jeho predchádzajúce stanovisko sa neskorím stanoviskom potvrdzuje, dopåòa,
mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov.
(4) V prípade rozporu medzi dotknutými orgánmi vyplývajúceho zo stanovísk dotknutých orgánov prísluný orgán preruí konanie; rozpor rieia orgány nadriadené dotknutým orgánom dohodou. Ak sa vzniknutý
rozpor nepodarí dohodou orgánov odstráni, rozhodne
o rieení rozporu ministerstvo po jeho prerokovaní
s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy.
(5) Ak úèastník konania podá námietky smerujúce
proti obsahu stanoviska, prísluný orgán preruí konanie a vyiada si od dotknutého orgánu stanovisko
k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení,
prísluný orgán si vyiada potvrdenie alebo zmenu stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom
dotknutého orgánu. Poèas preruenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci prísluným orgánom.
(6) Ak odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a tohto zákona smeruje proti obsahu stanoviska, odvolací orgán
konanie preruí a vyiada si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu prísluného na vydanie
stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom k obsahu
odvolania od dotknutého orgánu predloí odvolací orgán orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu, a vyiada si od neho potvrdenie alebo zme63

SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenie
§ 33
Ak bola environmentálna koda alebo bezprostredná
hrozba environmentálnej kody spôsobená pracovnou
èinnosou, na ktorú sa vzahuje osobitný predpis,52)
a zároveò aj inou pracovnou èinnosou toho istého prevádzkovate¾a alebo iného prevádzkovate¾a, prísluným
orgánom je obvodný úrad ivotného prostredia.
Prechodné ustanovenia
§ 34
Tento zákon sa nevzahuje na
a) kodu spôsobenú emisiou, udalosou alebo haváriou, ktorá vznikla pred dòom úèinnosti tohto zákona,
b) kodu spôsobenú emisiou, udalosou alebo haváriou, ktorá síce vznikla po dni úèinnosti tohto zákona, ale bola spôsobená konkrétnou èinnosou, ktorá
bola vykonaná a skonèená pred dòom úèinnosti tohto zákona.
Závereèné ustanovenie
§ 35
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 3.
Èl. II
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 Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona 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

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
64
) Zákon è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 220/2004 Z. z.
Zákon è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 326/2005 Z. z.
Zákon è. 126/2006 Z. z. v znení zákona è. 295/2007 Z. z.
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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., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è.14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è.124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z. a zákona è. 358/2007 Z. z. sa dopåòa
takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v èasti X. ivotné
prostredie sa za poloku 171l vkladajú poloky 171m
a 171o, ktoré znejú:
Poloka 171 m
Podanie iadosti o konzultáciu39m) ...............1 000 Sk
Poloka 171n
Podanie iadosti o schválenie návrhu nápravných
opatrení39n) .................................................... 1 000 Sk
Poloka 171o
Podanie iadosti o vydanie rozhodnutia o znáaní
nákladov39o) ................................................. 1 000 Sk.
Poznámky pod èiarou k odkazom 39m a 39o znejú:

39m) § 3 ods. 3 zákona è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39n
) § 5 ods. 1 písm. c) zákona è. 359/2007 Z. z.
39o
) § 29 ods. 1 zákona è. 359/2007 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 205/2004 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z. a zákona è. 24/2006 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa pre-
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vencie a nápravy environmentálnych kôd na
chránených druhoch a chránených biotopoch pod¾a
osobitného predpisu.37a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

37a) Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 68 písm. f) sa slová d) a f) a k) nahrádzajú
slovami d) a f), k) a p).
Èl. IV
Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 odsek 6 znie:
(6) Opatrenia na ochranu po¾nohospodárskej pôdy
pred pokodením rizikovými látkami alebo na odstránenie takého pokodenia spôsobeného èinnosou prevádzok, na ktoré sa vzahuje osobitný predpis,7) ukladá
orgán tátnej správy vo veciach integrovanej prevencie
a kontroly zneèisovania ivotného prostredia7a) s prihliadnutím na limitné hodnoty rizikových látok v po¾nohospodárskej pôde pod¾a prílohy è. 2 a s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté alebo uloené pod¾a
odsekov 4 a 5..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

7) § 2 ods. 4 zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a
) § 28 zákona è. 245/2003 Z. z. v znení zákona
è. 532/2005 Z. z..

2. V § 23 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
e) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z h¾adiska
ochrany po¾nohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych
kôd na pôde pod¾a osobitného predpisu,13a).
Doterajie písmená e) a i) sa oznaèujú ako písmená
f) a j).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. V
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z.,
zákona è. 479/2005 Z. z. a zákona è. 532/2005 Z. z. sa
dopåòa takto:
§ 73 sa dopåòa odsekom 19, ktorý znie:
(19) Orgán tátnej vodnej správy je dotknutým orgánom a vydáva stanoviská v konaniach pod¾a osobitného predpisu.66c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 66c znie:

66c) Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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Èl. VI
Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch sa dopåòa takto:
V § 60 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i),
ktoré znie:
i) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z h¾adiska
ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie
a nápravy environmentálnych kôd na lesných pozemkoch pod¾a osobitného predpisu,87a).
Doterajie písmená i) a k) sa oznaèujú ako písmená
j) a l).

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 295/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa na konci
pripája táto veta: Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii
a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. V § 10 ods. 10 sa za slovo povo¾ovaní vkladajú
slová a v konaniach pod¾a osobitného predpisu22a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 87a znie:

Èl. VIII

87a) Zákon è. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych kôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Èl. VII
Zákon è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2007
okrem ustanovenia èl. I § 13, ktoré nadobúda úèinnos
1. júla 2012, a ustanovenia èl. I § 20, ktoré nadobúda
úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 359/2007 Z. z.

KRITÉRIÁ ZÁVANOSTI NEPRIAZNIVÝCH ÚÈINKOV NA CHRÁNENÝCH DRUHOCH
A CHRÁNENÝCH BIOTOPOCH POD¼A § 2 ODS. 1 PÍSM. a) PRVÉHO BODU A ODSEKU 3
Pri posudzovaní závanosti akejko¾vek kody, ktorá má nepriaznivé úèinky na dosahovanie alebo udriavanie
priaznivého stavu chránených biotopov alebo chránených druhov, sa vychádza zo stavu ich ochrany v èase vzniku
kody a s prihliadnutím na ich funkcie spoèívajúce v poskytovaní nimi vytváraných pozitívnych moností, ako aj na
schopnos ich prirodzenej obnovy.
Závané nepriaznivé zmeny základného stavu sa urèujú pod¾a monosti merate¾nými údajmi, ako sú napríklad:
a) poèet jedincov chráneného druhu; ich hustota alebo rozloha územia ich výskytu,
b) úloha konkrétnych jedincov alebo pokodeného územia vo vzahu k ochrane chráneného druhu alebo chráneného
biotopu, vzácnos výskytu chráneného druhu alebo chráneného biotopu (posudzované na miestnej regionálnej
alebo vyej úrovni vrátane úrovne Európskeho spoloèenstva),
c) rozmnoovacia schopnos chráneného druhu (pod¾a dynamiky pecifickej pre konkrétny druh alebo konkrétnu
populáciu) a jeho ivotaschopnos alebo schopnos prirodzenej obnovy chráneného biotopu (pod¾a dynamiky pecifickej pre jeho charakteristické chránené druhy alebo ich populácie),
d) schopnos chráneného druhu alebo chráneného biotopu po tom, ako dolo k jeho pokodeniu, zotavi sa v krátkom èase bez akéhoko¾vek iného zásahu s výnimkou opatrení na zvýenú ochranu, a to iba v dôsledku jeho vlastnej dynamiky, do stavu, ktorý mono povaova za rovnocenný alebo lepí, ako bol základný stav.
koda s preukázanými úèinkami na zdravie sa musí klasifikova ako závaná koda.
Ako závanú kodu mono klasifikova aj tieto kody:
a) nepriaznivé odchýlky, ktoré sú menie ako prirodzená fluktuácia chráneného druhu alebo chráneného biotopu
povaovaná za normálnu,
b) nepriaznivé odchýlky spôsobené prirodzenými príèinami alebo vyplývajúce zo zásahov súvisiacich so zabezpeèením starostlivosti o lokalitu, ako sú definované v záznamoch o chránených biotopoch alebo v cie¾ovej dokumentácii alebo ktoré boli predtým vykonané ich vlastníkmi alebo správcami,
c) koda na chránených druhoch alebo chránených biotopoch, pri ktorých sa preukáe, e sa zotavia v krátkom èase
bez potreby iného zásahu do takého stavu, ktorý má výhradne pôsobením dynamiky chráneného druhu alebo
chráneného biotopu za následok stav, ktorý sa povauje za rovnocenný alebo lepí, ako bol základný stav.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 359/2007 Z. z.

OBSAH SPRÁVY PREDKLADANEJ EURÓPSKEJ KOMISII O UPLATÒOVANÍ TOHTO ZÁKONA
Správa zahàòa zoznam konkrétnych prípadov environmentálnych kôd a konkrétnych prípadov zodpovednosti
s nasledujúcimi informáciami a údajmi pri kadom konkrétnom prípade:
1. Typ environmentálnej kody, dátum vzniku a zistenia environmentálnej kody, dátum, kedy sa zaèalo konanie
pod¾a tohto zákona.
2. Kód prevaujúcej èinnosti.1)
3. Informácie, èi úèastníci konania vyuili opravné prostriedky; oznaèia sa úèastníci konania a výsledok konania.
4. Výsledný stav po vykonaní nápravných opatrení.
5. Dátum ukonèenia konania.
6. Ïalie informácie, ktoré sa povaujú za potrebné z h¾adiska správneho uplatòovania tohto zákona, ako sú napríklad:
6.1. Náklady vynaloené na nápravné opatrenia a preventívne opatrenia
6.1.1. priamo osobami zodpovednými za náhradu nákladov pod¾a ustanovení zákona,
6.1.2. získané dodatoène od osôb zodpovedných za náhradu nákladov,
6.1.3. nezískané dodatoène od osôb zodpovedných za náhradu nákladov; zároveò sa uvedú dôvody, preèo tieto náklady neboli získané spä.
6.2. Výsledky opatrení na podporu a realizáciu nástrojov finanèného krytia zodpovednosti za environmentálnu
kodu.
6.3. Posúdenie dodatoèných administratívnych nákladov, ktoré kadý rok vzniknú orgánom verejnej správy pri
zriaïovaní a prevádzke administratívnych truktúr potrebných na vykonávanie ustanovení tohto zákona.

1

) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická odvetvová klasifikácia ekonomických
èinností.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 359/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri
prevencii a náprave environmentálnych kôd (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8.).
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360
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona
è. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli a o zmene
niektorých zákonov v znení zákona è. 545/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona
è. 275/2007 Z. z. a zákona è. 359/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. g) sa vypúajú slová zabezpeèované
rastovými a pracovnými procesmi lesnej výroby.
2. V § 2 písmeno r) znie:
r) vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného lesného celku nepresahuje
50 hektárov,.
3. V § 2 písm. s) sa za slovo funkciou vkladá slovo
spravidla.
4. V § 2 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
t) lesnou plantáou lesný porast tvorený jedným druhom alebo dvomi druhmi drevín s pravidelným
rozostupom a rovnakým vekom, s maximálnou produkènou funkciou, z ktorej úitky sa vyuívajú na
priemyselné pouitie; nachádzajú sa spravidla na
stanovitiach s vysokým produkèným potenciálom,.
Doterajie písmeno t) sa oznaèuje ako písmeno u).
5. V § 3 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
e) bez lesných porastov,
1. ktoré slúia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho
èinnos nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých
sú lesné cesty a zvánice, lesné sklady a rozde¾ovacie prieseky,
2. ktorých vyuívanie súvisí s vyuívaním funkcií
lesa, najmä rekreaèné miesta, políèka pre zver,
ohryzové plochy pre zver, raeliniská, sutiny,
skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásené za lesné pozemky pod¾a odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov.

Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej
pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 359/2007 Z. z..

6. V § 3 ods. 3 sa vypúa písmeno d).
7. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo trvalá zmena druhu pozemku.
8. V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová pod¾a § 7
ods. 1 nahrádzajú slovami pod¾a § 5 ods. 1.
9. V § 8 ods. 2 písm. f) sa slová ïalie podmienky
nahrádzajú slovami podmienky, ktorými sa zabezpeèí
ochrana lesných pozemkov, a podmienky.
10. V § 8 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: okrem oslobodenia od odvodu pod¾a § 9 ods. 7
alebo uhrádzania v splátkach pod¾a § 9 ods. 10.
11. V § 8 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak sa na ïalie
vyuitie vyòatého lesného pozemku vyaduje rozhodnutie pod¾a osobitných predpisov,13) táto lehota plynie a
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia..
12. V § 9 ods. 1 sa slová a následne dochádza k odlesneniu lesného pozemku nahrádzajú slovami lesného pozemku pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a d), f) a g).
13. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Výka odvodu, ak ide o trvalé vyòatie, ktoré nasleduje bezprostredne po doèasnom vyòatí, sa vypoèíta
ako rozdiel medzi odvodom za trvalé vyòatie vypoèítaným pod¾a odsekov 2 a 5 a zaplateným odvodom za doèasné vyòatie..
Doterajie odseky 6 a 11 sa oznaèujú ako odseky 7
a 12.
14. V § 9 sa odsek 7 dopåòa písmenami e) a g), ktoré
znejú:
e) úèely týkajúce sa zabezpeèenia úloh obrany tátu,
f) týkajúce sa zabezpeèenia ochrany ivota, zdravia,
verejného poriadku alebo iného vládou Slovenskej
republiky schváleného verejného záujmu,
g) iné verejnoprospené úèely, ak vyòatý pozemok
bude trvalo porastený stromovitými drevinami alebo krovitými drevinami..
15. V § 9 ods. 8 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami
odseku 7 a slová 2 a 5 sa nahrádzajú slovami 2 a 6.
16. V § 9 ods. 9 sa slová odsekov 2 a 7 nahrádzajú
slovami odsekov 2 a 8, bodka na konci sa nahrádza
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bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: podkladom na
výpoèet odvodu je znalecký posudok13a) vypracovaný
znalcom v odbore lesníctvo, v odvetviach odhad hodnoty lesov alebo hospodárska úprava lesov, predloený
iadate¾om o vyòatie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 17 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

17. V § 9 ods. 10 sa slová 2 a 5 nahrádzajú slovami
2 a 6 a slová odseku 7 sa v oboch prípadoch nahrádzajú slovami odseku 8.
18. V § 9 sa odsek 11 dopåòa druhou vetou, ktorá
znie: Nárok na vrátenie odvodu mono uplatni do jedného roka odo dòa straty platnosti rozhodnutia na orgáne tátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal..
19. V § 9 ods. 12 sa slová odseku 9 nahrádzajú slovami odseku 10.
20. V § 16 ods. 4 písm. c) sa slovo pozemkov nahrádza slovami dotknutých pozemkov vrátane výpisov
alebo listov vlastníctva24a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995
Z. z. v znení neskorích predpisov..

21. V § 16 ods. 4 písmeno e) znie:
e) rámcový návrh osobitného reimu hospodárenia
a návrh plánu hospodárskych opatrení, ak sa iada
o zmenu lesného hospodárskeho plánu (§ 43 ods. 2),
vypracované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má ivnostenské oprávnenie25) na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov,.
22. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Holorubný hospodársky spôsob mono uplatni
len na základe lesného hospodárskeho plánu, ak obnovu lesa nie je moné dosiahnu inými hospodárskymi
spôsobmi
a) v borovicových lesných porastoch,
b) v topo¾ových, vàbových a agátových lesných porastoch,
c) v energetických porastoch a na lesných plantáach,
d) pri rekontrukcii lesa (§ 19 ods. 3)..
23. V § 18 ods. 3 prvej a druhej vete sa za slová odseku 1 písm. a) vkladajú slová a d), v druhej vete sa slová
jeho výmeru nahrádzajú slovami sedem a pol hektára
a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: pri podrastovom hospodárskom spôsobe táto podmienka neplatí, ak obnovným rubom nedôjde k poklesu zakmenenia obnovovaného lesného porastu pod polovicu plného zakmenenia..
24. V § 19 ods. 1 sa za slovo obnovu vkladá èiarka
a slová v nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných
lesných porastoch v génových základniach a.
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27. V § 20 ods. 4 sa za slová § 23 ods. 5 a 6 vkladajú
slová alebo pri vzniku holín pod¾a § 37 ods. 3 a vypúa sa èiarka a slová ktorý je súèasou harmonogramu
pod¾a § 23 ods. 6.
28. V § 20 ods. 5 sa slová pod¾a § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami pod¾a § 18 ods. 1 písm. a) a c).
29. V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ustanovenia odsekov 5 a 7 sa nevzahujú na
energetické porasty a lesné plantáe..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 9.
30. V § 21 ods. 2 druhej vete sa vypúajú slová
tohto zákona (§ 55) alebo.
31. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová lesných pozemkov nahrádzajú slovami alebo obmedzení vyuívania
a slová odlesnení pozemku s cie¾om budovania stavieb
a zariadení potrebných pre lesné hospodárstvo, sa nahrádzajú slovami uplatòovaní výnimiek pod¾a § 31
ods. 3 a 6,.
32. V § 22 ods. 2 písm. c) sa za slovo súèas vkladajú slová opatrení na ochranu lesa pod¾a § 28 ods. 1
písm. a) a c) a i) alebo.
33. V § 23 odsek 4 znie:
(4) Vyaené drevo je obhospodarovate¾ lesa alebo
nákupca dreva povinný najneskôr pred odvozom z odvozného miesta oznaèi èitate¾nou ciachou alebo iným
povoleným oznaèením, ktoré vopred zaregistroval orgán tátnej správy lesného hospodárstva..
34. V § 23 ods. 5 tretej vete sa za slovo plánu vkladá
slovo jednorazovo a slová vznikne holina sa nahrádzajú slovami je náhodná aba na súvislej ploche.
35. V § 24 ods. 1 sa za slová Obhospodarovate¾ lesa
vkladajú slová alebo nákupca dreva.
36. V § 24 ods. 2 sa za slová Obhospodarovate¾ lesa
vkladajú slová alebo nákupca dreva.
37. V § 24 ods. 4 sa za slovo drevo vkladajú slová
alebo sú nákupcami dreva.
38. V § 24 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
39. V § 24 sa odsek 6 dopåòa druhou vetou, ktorá
znie: Náklady a ujmu vzniknuté so zadraním alebo
zaistením neoznaèeného dreva alebo dreva, ku ktorému doklady o pôvode dreva nemajú predpísané náleitosti, alebo dreva, pri ktorom sa údaje uvádzané
v doklade o pôvode dreva nezhodujú so skutoèným
stavom, znáa obhospodarovate¾ lesa alebo nákupca
dreva..

25. V § 19 ods. 3 sa vypúajú slová písm. a) a c)
a odsekov 3 a 4.

40. V § 24 ods. 8 sa slová vodných tokov nahrádzajú slovami drobných vodných tokov v pozdånom smere.

26. V § 20 ods. 2 prvej vete sa vypúajú slová sústavne a vèas.

41. V § 25 ods. 3 sa za slovo územie vkladajú slová
a o stavby a zariadenia na tomto území.
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42. V § 25 odsek 5 znie:
(5) Vlastník, správca alebo zdruenie pod¾a § 51
ods. 2 sú povinní na výkon ich èinností umoni bezplatné vyuívanie lesných ciest zlokám integrovaného
záchranného systému, lesnej strái, strái prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráe prírody,37) tátnym zamestnancom pri výkone tátnej správy
v obvode svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,38) ako aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú èinnosti pod¾a § 29, 41
a 46..
43. V § 28 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
44. V § 29 ods. 2 písm. e) sa slová osobitné projekty
nahrádzajú slovami projekty ozdravných opatrení.
45. V § 31 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová
a jazdi na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty45a)
alebo vyznaèenej trasy.
Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:

45a) STN 73 6108 Lesná dopravná sie..

46. V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a pri èinnostiach na zabezpeèenie ochrany ivota, zdravia a majetku.
47. V § 31 ods. 5 sa slová 41 a 53 nahrádzajú slovami 41, 46 a 53.
48. V § 31 ods. 6 prvej vete sa slová písm. a) a h) nahrádzajú slovami písm. a) a h), j) a n) a druhá veta znie:
Výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. n)
mono udeli, len ak je vykonávanie tejto èinnosti v súlade s dokumentmi starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.50a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 50a znie:

50a) § 54 ods. 4 zákona è. 543/2002 Z. z..

49. V § 31 ods. 8 sa slová  c) a e) nahrádzajú slovami
c) a e).
50. § 37 znie:
§ 37
(1) Na pozemku pod¾a § 3 ods. 1 písm. f) sa odborné
hospodárenie v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpeèuje
a) po jeho zaradení do lesného celku a vypracovaní lesného hospodárskeho plánu alebo
b) po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok vypracovaného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má ivnostenské oprávnenie25)
na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov.
(2) Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovate¾ lesa povinný do
jedného roka od jeho vyhlásenia predloi projekt pod¾a
odseku 1 písm. b) na schválenie príslunému orgánu
tátnej správy lesného hospodárstva; táto povinnos
neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom
lesný hospodársky plán stratí platnos do troch rokov
od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok.

Strana 2579

(3) Holina pod¾a § 20 ods. 3 na pozemku, vyhlásenom
za lesný pozemok, ktorý nie je porastený lesnými drevinami alebo neplní funkcie lesov a nebude lesným pozemkom pod¾a § 3 ods. 1 písm. c) a e), vzniká dòom
schválenia lesného hospodárskeho plánu alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok pod¾a odseku 1..
51. V § 38 ods. 2 písm. a) sa slovo metód nahrádza
slovami tvorbu metód.
52. V § 38 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) na základe poverenia ministerstva výber vyhotovovate¾a plánu,.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
e) a f).
53. V § 38 sa vypúa odsek 3.
54. V § 39 odsek 3 znie:
(3) Lesné celky sú územne ucelené èasti lesov, pre
ktoré sa vyhotovuje lesný hospodársky plán. Urèuje ich
orgán tátnej správy lesného hospodárstva na návrh
vlastníka alebo správcu alebo z vlastného podnetu.
Lesné celky musia by urèené najneskôr 18 mesiacov
pred skonèením platnosti lesného hospodárskeho plánu; odvolanie proti rozhodnutiu o ich urèení nemá odkladný úèinok..
55. V § 39 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:
V dielci mono urèi èiastkové plochy, porastové skupiny a etáe. Dielec je spoloènou vecou,55a) ak sa nachádza na lesnom pozemku alebo jeho èasti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo spoluvlastníkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 55a znie:

55a) § 136 a nasl. Obèianskeho zákonníka..

56. V § 39 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Hranica dielca sa v teréne vyznaèuje farebným
oznaèením pod¾a kategórie lesa a jej oznaèenie zabezpeèuje obhospodarovate¾ lesa. Ak pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu dôjde k zmene hranice dielca
alebo kategórie lesa, oznaèenie hranice dielca zabezpeèí
vyhotovovate¾ plánu (§ 42)..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
57. V § 40 ods. 4 sa slová orgánu tátnej správy lesného hospodárstva nahrádzajú slovami verejného
obstarávate¾a56).
Poznámka pod èiarou k odkazu 56 znie:

56) § 6 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

58. V § 40 odsek 5 znie:
(5) Ak vlastník, správca alebo obhospodarovate¾
lesa zabezpeèí vyhotovenie plánu ním vybranou fyzickou osobou alebo právnickou osobou pod¾a § 42 ods. 1,
s ktorou uzavrie zmluvu o vyhotovení plánu, postup
pod¾a odseku 4 sa nepouije. Zmluva o vyhotovení plánu sa uzavrie najneskôr do 30. júna v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skonèí platnos plánu..
59. V § 41 ods.1 sa slová pod¾a § 40 ods. 1 nahrádzajú slovami pod¾a § 40 ods. 1, 2 a 6.
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60. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Výber
vyhotovovate¾a plánu zabezpeèuje verejný obstarávate¾, ktorým je ministerstvo, alebo na základe jeho poverenia prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba pod¾a § 38 ods. 2..
61. V § 41 odsek 4 znie:
(4) Vlastník, správca alebo obhospodarovate¾ lesa
najneskôr 18 mesiacov pred skonèením platnosti plánu oznámi túto skutoènos príslunému orgánu tátnej správy lesného hospodárstva, ako aj skutoènos, e
obstará vyhotovenie plánu u osôb pod¾a § 42 ods. 1..
62. V § 41 ods. 5 prvá veta znie: Ak vlastník, správca
alebo obhospodarovate¾ lesa neoznámi skutoènosti
pod¾a odseku 4, výber vyhotovovate¾a plánu zabezpeèí
verejný obstarávate¾. a v tretej vete sa za slovo vlastníkovi vkladajú slová alebo správcovi.
63. V § 41 ods. 6 sa za slová odseku 5 vkladajú slová alebo § 40 ods. 5.
64. V § 41 ods. 13 prvej vete sa za slovo hospodárstva vkladajú slová po záväznom vyjadrení57) dotknutých orgánov tátnej správy, ktorým kontrolujú splnenie pripomienok a poiadaviek uplatnených pod¾a
odseku 8,.
65. V § 42 ods. 1 sa slová orgán tátnej správy lesného hospodárstva nahrádzajú slovami vlastník, správca, obhospodarovate¾ lesa alebo verejný obstarávate¾
a slová (§ 41 ods. 5), je sa nahrádzajú slovami a ktorá
je.
66. V § 43 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: rozhodnutie o predèasnej obnove plánu môe podmieni
urèením nového lesného celku alebo postupom pod¾a
§ 40 ods. 5..
67. V § 43 ods. 2 sa slová § 23 ods. 8 nahrádzajú
slovami § 23 ods. 7 a 8, alebo schválenie postupu rekontrukcie lesa pod¾a § 19 ods. 3.
68. V § 47 odsek 3 znie:
(3) Predpokladom odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 1 je vysokokolské vzdelanie lesníckeho zamerania
druhého stupòa a najmenej trojroèná prax v lesníckych èinnostiach, alebo vysokokolské vzdelanie lesníckeho zamerania prvého stupòa a najmenej päroèná
prax v lesníckych èinnostiach, alebo vyie odborné
vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné
odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej
päroèná prax v lesníckych èinnostiach. Praxou v lesníckych èinnostiach sa rozumie vykonávanie èinností
súvisiacich s povinnosami a oprávneniami hospodára
pod¾a § 48 po dosiahnutí prísluného vzdelania..
69. V § 47 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: písm. a) a l) alebo sa nezúèastnil kolenia pod¾a
§ 48 ods. 2 písm. m).
70. V § 47 ods. 6 druhá veta znie: Na výmere väèej
ako 2 000 hektárov môe hospodár vykonáva èinnos
pri ucelenom hospodárení v lesoch, ak na kadých ïalích, aj zaèatých 1 000 hektárov hospodár pod¾a odseku 1 alebo právnická osoba pod¾a odseku 2 zamestná-
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va fyzickú osobu najmenej s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak s vykonávaním èinnosti hospodára na výmere väèej ako
2 000 hektárov súhlasí prísluný orgán tátnej správy
lesného hospodárstva, ktorý v súhlase urèí výmeru lesných pozemkov, na ktorých bude hospodár vykonáva
èinnosti pod¾a § 48..
71. V § 47 ods. 8 sa slová ohlási do desiatich dní
nahrádzajú slovami ohlási do 15 dní.
72. § 47 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) iados o vykonanie skúky pod¾a odseku 4 sa
predkladá po splnení predpokladov pod¾a odseku 3 ministerstvu, ktoré zabezpeèuje skúku a vedie zoznam
hospodárov..
73. V § 48 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane opatrení pod¾a § 28 ods. 3.
74. § 48 ods. 2 sa dopåòa písmenami l) a m), ktoré
znejú:
l) vykonáva odbornú správu lesov na základe rozhodnutia prísluného orgánu tátnej správy lesného hospodárstva,
m) kadých pä rokov sa zúèastni kolenia organizovaného ministerstvom..
75. V § 49 ods. 2 sa slovo urèený nahrádza slovami
alebo právnická osoba pod¾a § 47 ods. 2 urèení.
76. V § 49 odsek 5 znie:
(5) Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpeèenia
odbornej správy lesov, ktorú nie je moné uhradi z výnosov z hospodárenia v lesoch, hradí hospodárovi pod¾a odseku 2 tát. Na zabezpeèenie poh¾adávky tátu
orgán tátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej správe lesov rozhodol, rozhodne o zriadení záloného práva64) na lesný majetok vlastníka. Záloné
právo zaniká po uhradení straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpeèenia odbornej správy lesov na základe rozhodnutia o zruení záloného práva64a) vydaného
orgánom tátnej správy lesného hospodárstva, ktorý
o odbornej správe lesov rozhodol..
Poznámky pod èiarou k odkazom 64 a 64a znejú:

64) § 151b ods. 1 Obèianskeho zákonníka.
64a
) § 151md ods. 3 Obèianskeho zákonníka..

77. § 49 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Hospodár alebo právnická osoba pod¾a § 47
ods. 2, urèení pod¾a odseku 2, sú povinní orgánu tátnej správy lesného hospodárstva, ktorý o odbornej
správe lesov rozhodol, oznámi výku výnosov alebo
straty z hospodárenia v lesoch a zo zabezpeèenia odbornej správy lesov.
(7) Prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu o skutoènostiach pod¾a odsekov 3 a 5 pod¾a jednotlivých vlastníkov lesného majetku..
78. V § 50 ods. 4 druhej vete sa za slová vojenských
obvodov vkladajú slová a území slúiacich na zabezpeèenie úloh obrany tátu.
79. V § 50 ods. 7 sa vypúa slovo predaj,.
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80. V § 50 odsek 10 znie:
(10) Ministerstvo môe da súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve tátu, ak ich hodnota zistená znaleckým posudkom
pod¾a predpisov o stanovení veobecnej hodnoty
majetku72) a výmera nie je v porovnaní s hodnotou a výmerou lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo
vlastníctve iných osôb vyia o viac ako desa percent.
Ak hodnota zamieòaných lesných pozemkov a lesných
porastov na nich nie je rovnaká, výku a spôsob úhrady
jej rozdielu upravuje zámenná zmluva.72a).
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87. V § 56 sa odsek 2 dopåòa druhou vetou, ktorá
znie: Ministerstvo obrany dáva aj súhlas na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpoièku ostatného
majetku vo vlastníctve tátu (§ 50a ods. 2)..
88. V § 57 ods. 2 sa vypúajú slová na základe výberového konania.

Poznámky pod èiarou k odkazom 72 a 72a znejú:

89. V § 57 ods. 9 sa za slová vykonávajú tátnu správu lesného hospodárstva vkladajú slová a tátnu
správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi84) a za slovo musia sa vkladajú slová do jedného
roka od vzniku tátnozamestnaneckého pomeru85).

81. V § 50 ods. 14 sa za èíslicu 7 vkladá èiarka a èíslica 8.

90. V § 58 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) zabezpeèuje výber vyhotovovate¾a plánu alebo poveruje touto èinnosou prísluný orgán tátnej správy
lesného hospodárstva alebo právnickú osobu pod¾a
§ 38 ods. 2,.

82. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Doterajie písmená g) a n) sa oznaèujú ako písmená
h) a o).

72) Zákon è. 382/2004 Z. z. v znení zákona è. 93/2006 Z. z.
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è.
492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku.
72a
) § 611 Obèianskeho zákonníka..

50a
Správa ostatného majetku vo vlastníctve tátu
(1) Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby
slúiace lesnej výrobe a ktoré s òou súvisia74a) a zastavané
pozemky, ostatné plochy a vodné plochy vo vlastníctve tátu, zverené alebo nadobudnuté v priebehu podnikania74b)
(ïalej len ostatný majetok vo vlastníctve tátu), spravuje
právnická osoba uvedená v § 50 ods. 3 a 4.
(2) Na predaj, zámenu a prevod správy ostatného
majetku vo vlastníctve tátu sa vyaduje súhlas zakladate¾a. Na nájom a výpoièku ostatného majetku vo
vlastníctve tátu sa súhlas zakladate¾a nevyaduje; to
neplatí, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve tátu nachádza vo vojenských obvodoch a na územiach slúiacich na zabezpeèenie úloh obrany tátu.
(3) Súhlas zakladate¾a na zámenu mono da len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve tátu zamieòa
za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve
iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve
tátu nesmie by vyia ako hodnota lesných pozemkov
a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb..
Poznámky pod èiarou k odkazom 74a a 74b znejú:

74a) § 17 zákona è. 229/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
74b
) § 6 ods. 1 zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku..

83. V § 52 ods. 2 sa za slová a odborne spôsobilá na
vykonávanie tejto funkcie, vkladajú slová je poistená
na prípad zodpovednosti za kodu (§ 54),.
84. V § 52 ods. 9 sa slovo vymenovaný nahrádza
slovom ustanovený.
85. V § 52 ods. 11 sa za slová odvola, ak vkladajú
slová  o odvolanie poiada ten, na koho návrh bol ustanovený, alebo ak.
86. V § 55 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá tieto
èinnosti vykonáva.

91. V § 58 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: vedie zoznam hospodárov a organizuje kolenia
hospodárov,.
92. V § 58 ods. 1 písm. n) sa za slovo hospodárstva
vkladá èiarka a slová hospodárov a vyhotovovate¾ov
plánov.
93. V § 58 ods. 2 písm. c) sa vypúa slovo predaj,.
94. V § 58 ods. 2 písmeno e) znie:
e) dáva súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve tátu (§ 50
ods. 10),.
95. V § 58 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) dáva súhlas na predaj, zámenu a prevod správy
ostatného majetku vo vlastníctve tátu (§ 50a
ods. 2),
h) rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára (§ 68 ods. 10)..
96. V § 59 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) schva¾uje projekt starostlivosti o lesný pozemok
(§ 37),.
Doterajie písmená h) a n) sa oznaèujú ako písmená i) a o).
97. V § 59 ods. 2 písm. j) sa vypúajú slová (§ 41
ods. 5) a na konci sa pripájajú tieto slová: na základe
poverenia ministerstva zabezpeèuje výber vyhotovovate¾a plánu pod¾a § 41 ods. 2 a schva¾uje návrh plánu
pod¾a § 41 ods. 13,.
98. V § 60 ods. 1 písm. b) sa slová (§ 7) nahrádzajú
slovami (§ 5).
99. V § 60 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
n) súhlase na èinnos hospodára na výmere väèej ako
2 000 ha [§ 47 ods. 6 písm. b)],.
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Doterajie písmená n) a o) sa oznaèujú ako písmená
o) a p).
100. V § 60 ods. 1 písmeno o) znie:
o) urèení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zruení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záloného práva a jeho
zruení (§ 49 ods. 5),.
101. V § 60 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4 ods. 1),.
102. V § 60 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49
ods. 7),.
Doterajie písmená h) a l) sa oznaèujú ako písmená i) a m).
103. § 61 sa vypúa.
104. V § 63 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo jazdí na bicykli alebo na koni mimo lesnej
cesty alebo vyznaèenej trasy,.
105. V § 63 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) V blokovom konaní za priestupky pod¾a tohto zákona mono uloi pokutu do 2 000 Sk..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
106. V § 65 ods. 2 sa za slovo Pokutu vkladajú slová
pod¾a § 63 a 64.
107. V § 66 písmeno a) znie:
a) spôsobe predkladania a náleitostiach iadosti o vyòatie a obmedzenie vyuívania, náleitostiach iadosti o súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, náleitostiach iadosti o súhlas s návrhom
na urèenie chráneného loiskového územia a s návrhom na urèenie a rozírenie dobývacích priestorov
(§ 5 a 7),.
108. V § 66 písm. b) sa vypúajú slová evidencii a.
109. V § 66 písm. e) sa vypúajú slová obsahu návrhu hospodárskych opatrení pred uplatnením osobitného reimu hospodárenia, a za slovo skúke sa vkladajú slová odbornej spôsobilosti, overení predpokladu
technickej spôsobilosti.
110. V § 66 písm. l) znie:
l) osobitnom kvalifikaènom predpoklade, postupe na
jeho získanie a skúke (§ 57 ods. 9)..
111. § 67 sa dopåòa odsekmi 10 a 12, ktoré znejú:
(10) Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov v oblasti tátnej pomoci.97a)
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Poznámka pod èiarou k odkazu 97a znie:

97a) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, Nariadenie Komisie (ES) è. 1857/2006
z 15. decembra 2006 o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 zmluvy
o tátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace
v po¾nohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006)..

112. § 68 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Osobitná odborná spôsobilos získaná na základe úspene absolvovanej skúky pod¾a doterajích
predpisov sa povauje za splnenie osobitného kvalifikaèného predpokladu pod¾a § 57 ods. 9.
(10) Na uznanie vzdelania a praxe pod¾a § 47 ods. 3
obèanov, ktorí nie sú obèanmi Slovenskej republiky, sa
vzahujú ustanovenia osobitného predpisu;99) v tomto
prípade je orgánom prísluným na rozhodovanie o uznaní odbornej spôsobilosti hospodára ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 99 znie:

99) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií..

113. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 68a
Prechodné ustanovenia k úprave
úèinnej od 1. septembra 2007
(1) Ak pokyny na vyhotovenie plánu obsiahnuté
v protokole vyhotovenom pod¾a § 41 ods. 9 do 31. augusta 2007 neumoòujú pouitie holorubného hospodárskeho spôsobu, mono pouitie tohto hospodárskeho spôsobu pred schválením plánu do pokynov na
vyhotovenie plánu doplni; ustanovenia § 41 ods. 8 sa
pouijú primerane.
(2) Ak plán schválený do 31. augusta 2007 pod¾a doterajích predpisov neumoòuje pouitie holorubného
hospodárskeho spôsobu, mono pouitie tohto hospodárskeho spôsobu do plánu doplni. Na doplnenie holorubného hospodárskeho spôsobu do plánu sa primerane pouijú ustanovenia o zmene plánu pod¾a § 43 ods. 2.
(3) Splnenie osobitného kvalifikaèného predpokladu
pod¾a § 57 ods. 9 sú urèení zamestnanci povinní preukáza do 1. júla 2009.
(4) Prevádzkovatelia líniových stavieb, ktoré boli vybudované na lesných pozemkoch do 31. augusta 2007, sú
povinní usporiada právne pomery k nim do 1. júla 2012.
(5) Ak k rozhodnutiu o obmedzení vyuívania vydaného do 1. septembra 2005 nie je uzavretá dohoda o urèení výky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, postupuje sa pri poskytovaní
náhrady za obmedzenie vlastníckych práv pod¾a § 35..
Èl. II

(11) Na úèely konaní pod¾a tohto zákona je dotknutá
fyzická osoba povinná uvádza svoje meno, priezvisko,
titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.

Zákon è. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukènom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona
è. 545/2004 Z. z. sa mení takto:

(12) Osobné údaje uvedené v odseku 11 môe prísluný orgán tátnej správy lesného hospodárstva zverejni na úèely informovania verejnosti..

1. V prílohe è. 1 ZOZNAM LESNÝCH DREVÍN, ICH
ÈÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK pri èíselnom kóde
17 sa skratka BX nahrádza skratkou BD.
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2. V prílohe è. 1 ZOZNAM LESNÝCH DREVÍN, ICH
ÈÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK pri èíselnom kóde
18 sa skratka BP nahrádza skratkou BV.
3. V prílohe è. 6 ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE sa slová Smernica Rady 1990/105/ES
z 22. decembra 1999 o uvádzaní mnoite¾ského materiálu lesných kultúr na trh (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 011, 15/01/2000) nahrádzajú slovami
Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999
o uvádzaní mnoite¾ského materiálu lesných kultúr na
trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 28; Ú. v.
ES L 11, 15. 1. 2000)..
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Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 275/2007 Z. z., zákonom è. 359/2007 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra
2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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