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ZÁKON
z 19. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných
skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona
č. 258/2011 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 1 alebo § 5 ods. 1 písm. b) a c), je
povinný po predchádzajúcej výzve umožniť vstup na nehnuteľnosť alebo umiestnenie
technologických zariadení alebo iných technických prostriedkov na tejto nehnuteľnosti
príslušnému orgánu, ktorý prijíma a vykonáva preventívne opatrenia podľa § 4 ods. 3 písm. c)
alebo nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. c), alebo ním poverenej osobe podľa § 4 ods. 4.

(8) Umožniť vstup na nehnuteľnosť na účel prijatia a vykonania preventívnych opatrení alebo
nápravných opatrení prevádzkovateľom, príslušným orgánom alebo ním poverenou osobou sa
vzťahuje aj na vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej majú byť prijaté
a vykonané tieto preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia.

(9) Ak prevádzkovateľ, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej majú byť
prijaté alebo vykonané preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia, neumožní vstup na
nehnuteľnosť podľa odseku 7 alebo 8, sú príslušný orgán, ním poverená osoba alebo
prevádzkovateľ za účasti príslušného orgánu oprávnení voľne a kedykoľvek vstupovať na
nehnuteľnosť, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov
prevádzkovateľa v spolupráci s orgánom Policajného zboru.“.

2. V § 4 ods. 3 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťa slovo „sám“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Preventívne opatrenia podľa odseku 3 písm. c) a nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3
písm. c) môže príslušný orgán prijať a vykonať sám alebo prostredníctvom poverenej osoby.“.

4. V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
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„d) v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa a v súlade s pokynmi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľa platnými pre jeho pracoviská
a priestory voľne a kedykoľvek vstupovať na nehnuteľnosti, do prevádzkových priestorov,
stavieb, zariadení a iných priestorov prevádzkovateľa; ak prevádzkovateľ bezodkladne
nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý má poskytnúť súčinnosť zamestnancovi
orgánu štátnej správy, je zamestnanec orgánu štátnej správy oprávnený voľne a kedykoľvek
vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov
prevádzkovateľa v súčinnosti s orgánom Policajného zboru.“.

5. V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť zamestnancovi
orgánu štátnej správy vykonávajúcemu štátny dozor.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 4, 6 až 9, 12 až 22, 24,
25, 27 až 29, 31, 33 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a okrem čl. I bodov 5, 10,
11, 23, 26, 30 a 32, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. 

Andrej Danko v. r .

Peter Pellegrini v. r. 
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