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I. ÚVOD
I. 1 Účel a cieľ

Metodika posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA – Strategic Environmental Assessment) je spracovaná v nadväznosti na zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.
februára 2006 (ďalej len zákon).
Predkladaná metodika je všeobecného charakteru. Je koncipovaná tak, aby priblížila proces posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie všetkým potenciálnym účastníkom procesu, jeho ciele,
predmet posudzovania, kroky procesu posudzovania, úlohy jednotlivých účastníkov, charakter spracovávaných
dokumentov v priebehu procesu ako aj výsledky procesu.

I. 2 Predmet

Metodika sa vzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, včítane strategických dokumentov
s celoštátnym dosahom.
Strategický dokument podľa zákona je návrh politiky, rozvojovej koncepcie, plánu a programu vrátane strategických dokumentov, na ktorých financovaní sa podieľa Európska únia, ako aj ich modifikácie, ktoré sú predmetom prípravy a schvaľovania na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo ktoré sú pripravované na
schválenie prostredníctvom parlamentného alebo vládneho postupu a ktoré vyžadujú predpisy, ktoré by mohli
mať vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na územia chránené podľa  osobitných predpisov okrem materiálov legislatívnej povahy.
Strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej
republiky.

II. Právny rámec
II. 1 Právne predpisy v oblasti sea v medzinárodnom meradle
Právne predpisy Európskeho spoločenstva (http://eia.enviroportal.sk/legislativa)
•

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov niektorých plánov a programov na životné prostredie.

Medzinárodné dohovory (http://eia.enviroportal.sk/legislativa)
•
•

Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice (Dohovor Espoo),
Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Protokol SEA).

II. 2 PRÁVNY RÁMEC SEA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Právny rámec SEA v Slovenskej republike (http://eia.enviroportal.sk/legislativa).
•
•

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
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III. Účel SEA
Základným účelom uplatňovania procesu SEA je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov, so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja.
Proces odborného a verejného posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie je zameraný na zistenie, opísanie a vyhodnotenie ich priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie.
Súčasťou procesu posudzovania je porovnanie výhod a nevýhod návrhov strategických dokumentov z hľadiska
ich vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie variantných riešení vrátane porovnania nulového variantu.
V procese posudzovania sa zároveň na základe identifikovaných a zhodnotených predpokladaných vplyvov určujú opatrenia na ich minimalizáciu, prípadne úplnú elimináciu. V rámci procesu posudzovania sa získa odborný
podklad pre ďalší rozhodovací proces týkajúci sa prijatia alebo schválenia príslušného strategického dokumentu.
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie zabezpečuje, aby environmentálne
vplyvy vyplývajúce z realizácie strategických dokumentov boli zohľadnené počas ich prípravy a pred ich prijatím alebo schválením.

IV. Predmet A rozsah SEA
Predmetom SEA sú návrhy strategických dokumentov, ktoré sú vo väzbe na závažnosť ich možných vplyvov
členené nasledovne:

Predmet SEA
• Strategické dokumenty, ktoré podliehajú povinne posudzovaniu (obligatórny proces)
Predmetom posudzovania sú vždy návrhy strategických dokumentov uvedené v prílohe č. 1 zákona,
jedná sa o:
I/ politiky, koncepcie, plány a programy z oblastí ťažby a úpravy nerastných surovín, energetiky,
priemyslu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, dopravy a telekomunikácií, športu, rekreácie a cestovného ruchu, odpadového hospodárstva, životného prostredia
a iné,
II/ politiky, plány a programy, ktoré určujú využívanie územia: regionálny rozvoj a územnoplánovacie dokumentácie.
•

Strategické dokumenty, ktoré sa budú posudzovať podľa zákona len vtedy, pokiaľ tak rozhodne
príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania (fakultatívny proces)

V zmysle zákona jedná sa o:
I/ zásadné zmeny strategických dokumentov uvedených v prílohe č.1 zákona,
II/ strategické dokumenty neuvedené v prílohe č. 1 zákona, ktoré vytvárajú rámec na schválenie
navrhovanej činnosti vrátane tých, ktoré môžu mať vplyv na územia chránené podľa osobitných
predpisov.
Ak ide o rozhodovanie v rámci zisťovacieho konania, či sa takýto typ strategického dokumentu bude posudzovať podľa zákona, príslušný orgán prihliada najmä na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.
3 zákona, význam očakávaných vplyvov a stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.
•

Strategické dokumenty spolufinancované Európskou úniou
Posudzovanie takéhoto typu dokumentov sa uskutoční podľa osobitných predpisov.



V. ÚČASTNÍCI SEA, ICH ÚLOHA, PRÁVA A Povinnosti
Pre efektívne posúdenie návrhov strategických dokumentov je potrebné jasne definovať postavenie jednotlivých subjektov, ich úlohu, práva a povinnosti v rámci procesu posudzovania a zabezpečiť vzájomné konzultácie.
Komplexný integrovaný prístup v hodnotení rôznych variantov, z hľadiska ich udržateľnosti (t. j. v duchu stratégie
trvalo udržateľného rozvoja) je zárukou, že sa bude včas predchádzať aj negatívnym vplyvom v sociálnej oblasti
a zbytočným finančným stratám.
Dôležitým momentom funkčnosti procesu SEA je určenie tzv. príslušného orgánu, ktorý celý proces posudzovania návrhov strategických dokumentov riadi, usmerňuje a napokon vypracúva výsledný výstup (záverečné
stanovisko, doložku vplyvov, rozhodnutie o tom, či sa strategický dokument bude alebo nebude posudzovať
podľa zákona).

Prehľad subjektov procesu SEA
•

príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na
životné prostredie; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo), krajský úrad životného prostredia (ďalej len krajský úrad) a obvodný úrad životného prostredia
(ďalej len obvodný úrad) okrem posudzovania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,

•

obstarávateľ je subjekt, ktorý zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,

•

rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá návrh strategického dokumentu s
celoštátnym dosahom na rokovanie vlády Slovenskej republiky,

•

schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy, príslušný na schválenie strategického dokumentu,

•

dotknutý orgán je orgán verejnej správy, vrátane orgánov environmentálnych a zdravotníckych,
ktorého vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením
strategického dokumentu,

•

dotknutá obec je obec, ktorej územie môže zasiahnuť vplyv strategického dokumentu,

•

strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument, ktorý môže mať
značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,

•

dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý značne nepriaznivým vplyvom strategického
dokumentu presahujúcim štátne hranice,

•

verejnosť je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo
skupiny,

•

odborne spôsobilé osoby  sú právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname,

•

dotknutý samosprávny kraj je kraj, ktorého územie môže zasiahnuť vplyv strategického dokumentu,

•

odborníci (znalci, experti atď.) z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe.
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Prehľad práv a povinností jednotlivých účastníkov procesu posudzovania návrhov strategických dokumentov
a strategických dokumentov s celoštátnym dosahom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Príslušný orgán
– ministerstvo

a) zabezpečuje
  posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s medzinárodným dosahom,
  posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré môžu mať závažný vplyv
na životné prostredie presahujúce štátne hranice,
  komplexný informačný systém posudzovania vplyvov na životné prostredie,
  uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dokumentačnom centre posudzovania vplyvov na životné prostredie,
b) určuje
 ktorý krajský úrad je príslušným orgánom na posudzovanie strategického dokumentu, ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov,
  spracovateľov odborného posudku k strategickým dokumentom, pre ktoré je príslušný orgán a strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,
c) spolupracuje
  s rezortným orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym
dosahom,
d) predkladá
 rezortnému orgánu stanovisko k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom,
e) je správnym orgánom v konaní
 o tom, kto znáša niektoré náklady spojené s procesom posudzovania strategických
dokumentov s medzinárodným dosahom a strategických dokumentov presahujúcich štátne hranice,
f) poskytuje
 Európskej komisii v súlade s predpismi Európskeho spoločenstva relevantné informácie za oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie,
g) zúčastňuje
 sa konzultácií s  obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti.

Príslušný orgán
– krajský úrad

a) vykonáva
 posudzovanie strategických dokumentov a ich zásadných zmien s dosahom na
územie svojho územného obvodu,
 zisťovacie konanie strategických dokumentov a ich zmien s dosahom na územie
svojho územného obvodu,
 štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom
stupni koná obvodný úrad,
b) zabezpečuje
 posudzovanie strategického dokumentu, ak takáto povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania,
 uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania, pre ktoré je príslušným orgánom a na požiadanie z nej poskytuje informácie,
b) určuje
 ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie strategického dokumentu, ktorý má dosah na územie dvoch a viacerých obvodov,
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 spracovateľov posudku k strategickým dokumentom, pre ktoré je príslušný
orgán,
d) je správnym orgánom v konaní
 o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ,
e) poskytuje
 informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému,
f) zúčastňuje sa
 konzultácií s  obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti.

Príslušný orgán
– obvodný úrad

a) vykonáva
 posudzovanie strategických dokumentov a ich zásadných zmien s dosahom na
svoj územný obvod,
 zisťovacie konanie strategických dokumentov a ich zmien s dosahom na svoj
územný obvod,
b) zabezpečuje
 posudzovanie strategických dokumentov, ak takáto povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania,
 uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie,
c) určuje
 spracovateľov posudku k strategickým dokumentom, pre ktoré je príslušný
orgán,
d) je správnym orgánom v konaní
 o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ,
e) poskytuje
  informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému,
f) zúčastňuje sa
  konzultácií s  obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti.

Rezortný orgán

a) vykonáva
 zisťovacie konanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,
b) zabezpečuje
 spolu s ministerstvom posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,
 spolu s ministerstvom posudzovanie strategických dokumentov, ak takáto povinnosť
vyplynie zo zisťovacieho konania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,
c) zohľadní
 závery hodnotenia pri vypracovaní návrhu strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom,
d) vypracuje
 doložku vplyvov,
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e) zverejňuje
 oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom  (HIPCD),
 rozsah hodnotenia a časový harmonogram v plnom rozsahu na svojej internetovej
stránke a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia zverejní v HIPCD,
 úplné znenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správu o
hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na svojej internetovej
stránke a informáciu o ich vypracovaní zverejní v HIPCD s uvedením termínu na predkladanie stanovísk a adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská,
 termín a miesto verejného prerokovania na svojej internetovej stránke a HIPCD 
najmenej 10 dní pre jeho konaním.
Obstarávateľ

a) doručí
 príslušnému prípadne rezortnému orgánu oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) v písomnom vyhotovení a na elektronickom
nosiči dát,
 príslušnému prípadne rezortnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu ak ide o strategický dokument,
ktorým je územnoplánovacia dokumentácia predloží koncept alebo urbanistickú
štúdiu; ak sa zmení alebo doplní strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia
dokumentácia, predloží zmeny a doplnky. Správu o hodnotení strategického dokumentu doručí v  počte určenom v rozsahu hodnotenia v písomnom vyhotovení a na
elektronickom nosiči dát,
 informáciu o verejnom prerokovaní dotknutým orgánom a ak ide o strategický
dokument miestneho dosahu, dotknutej obci najneskôr 10 dní pred jeho konaním,
 odborný posudok príslušnému orgánu v termíne do 30 dní od doručenia oznámenia o  určení za spracovateľa odborného posudku,
 schválený strategický dokument príslušnému orgánu,
b) zverejňuje
 informáciu o oznámení pri strategických dokumentoch s miestnym dosahom alebo regionálnym dosahom povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou,
miestnou televíziou, výveskou a podobne a zároveň informuje, kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť
kópie a oznámi adresu, na ktorú je možné predkladať stanoviská verejnosti,
 rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak
ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu  spôsobom v mieste obvyklým,
 informáciu o adrese, na ktorej je správa o hodnotení vystavená a na ktorú sa môžu
predkladať stanoviská dotknutých orgánov, prípadne dotknutej obce a verejnosti
k správe o hodnotení strategického dokumentu pri strategických dokumentoch s
miestnym a regionálnym dosahom zverejnenie informácie spôsobom v mieste obvyklým (napr. miestna tlač, miestna televízia, výveska a pod.),
 termín a miesto verejného prerokovania na internetovej stránke obstarávateľa a v
tlači najmenej 10 dní pred jeho konaním,
 schválený strategický dokument na svojej internetovej stránke, alebo iným vhodným spôsobom,
c) zabezpečuje
 hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie najmenej v rozsahu určenom v rozsahu hodnotenia. Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu,
 v spolupráci s príslušným orgánom verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu,
 vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom,
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 sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na
životné prostredie,
 opatrenia na zmiernenie vplyvov v prípade zistenia, že skutočné vplyvy posudzovaného strategického dokumentu sú horšie ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu,
 zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu, ak sa zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu sú horšie ako sa uvádza v správe o
hodnotení,
d) poskytuje
 príslušnému (rezortnému) orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej správe o hodnotení dokumentu ako i vyhodnotenie stanovísk k
správe o hodnotení,
 odborne spôsobilej osobe na jej žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku,
e) vyhotovuje
 v spolupráci s príslušným orgánom záznam o verejnom prerokovaní najneskoršie
do 7 dní od jeho konania.
Schvaľujúci orgán

a) schvaľuje
strategický dokument,
b) musí prihliadať
pri príprave a schvaľovaní strategického dokumentu na záverečné stanovisko a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu,
c) nemôže schváliť
bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania.

Dotknutý orgán

a) vydáva
záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných
predpisov pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu.

Dotknutá obec

a) vystupuje v procese posudzovania strategických dokumentov ako:
koordinátor zabezpečujúci (sprostredkujúci) väzbu medzi verejnosťou (alebo jej
značnou časťou) na jednej strane a obstarávateľom na strane druhej,
orgán samosprávy sledujúci a obhajujúci záujmy tejto samosprávnej jednotky,
obstarávateľ,
schvaľujúci orgán.
b) informuje spôsobom v mieste obvyklým
verejnosť o oznámení, správe o hodnotení a záverečnom stanovisku a umožňuje
verejnosti do nich nahliadnuť a robiť si z nich výpisy, príp. kópie,
verejnosť o rozhodnutí zo zisťovacieho konania, rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu a jeho časovom harmonograme,
c) vypracováva
stanovisko k oznámeniu a správe o hodnotení,
pripomienky k rozsahu hodnotenia,
d) spolupracuje
s obstarávateľom pri uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a
vyhotovení záznamu z verejného prerokovania.
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Verejnosť

a) zapája
sa do procesu posudzovania priamo alebo prostredníctvom dotknutej obce,
b) zasiela
stanoviská k oznámeniu a správe o hodnotení,
pripomienky k rozsahu hodnotenia,
c) zúčastňuje sa
verejného prerokovania.

Odborníci (znalci,
experti)

a) môžu sa zúčastniť na procese posudzovania ako:
spracovatelia časti alebo celého strategického dokumentu, ktorý zabezpečuje
obstarávateľ,
spracovatelia odborných posudkov, vyjadrení, stanovísk a pod. vyplývajúcich z
požiadaviek ostatných subjektov procesu posudzovania,
súčasť verejnosti,
účastníci odborných akcií (verejné schôdze, semináre, články, vystúpenia v masmédiách) súvisiacich so strategickým dokumentom,
pozvaní účastníci konzultácií s príslušným orgánom, obstarávateľom, s dotknutou
stranou.

Odborne
spôsobilé osoby

a) vypracovávajú
odborný posudok. Vypracovať odborný posudok môže len odborne spôsobilá osoba. Odborne spôsobilá osoba vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom,
oznámenie a správu o hodnotení strategického dokumentu na požiadanie obstarávateľa.
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VI. Kroky procesu SEA
Štruktúra a časová následnosť jednotlivých krokov v procese SEA je podobná ako pri posudzovaní navrhovaných
činností (EIA).
Kroky zisťovacieho procesu (fakultatívneho procesu) strategického dokumentu
• Oznámenie o strategickom dokumente.
• Rozhodnutie o posudzovaní resp. neposudzovaní strategického dokumentu.
V prípade rozhodnutia o neposudzovaní strategického dokumentu proces SEA končí.
V prípade rozhodnutia o posudzovaní strategického dokumentu sa pokračuje nasledovnými krokmi:
• Určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a časového harmonogramu.
• Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu.
• Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.
• Odborný posudok k strategickému dokumentu.
• Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.
Kroky povinného hodnotenia (obligatórneho procesu) strategického dokumentu
•
•
•
•
•
•

Oznámenie o strategickom dokumente.
Určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a časového harmonogramu.
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.
Odborný posudok k strategickému dokumentu.
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.

Kroky posudzovania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom
• Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom.
• Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, zisťovacie konanie.
• Určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a časového
harmonogramu.
• Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrh strategického
dokumentu s celoštátnym dosahom.
• Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.
• Odborný posudok k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom.
• Stanovisko ministerstva.
• Doložka vplyvov (v doložke vplyvov sa uvedú výsledky SEA strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk spolu s ich vyhodnotením).

Jednotlivé kroky posudzovania sú vzájomne previazané a vstupujú do nich prakticky už od počiatočnej fázy
všetci účastníci procesu SEA .
Pre uplatňovanie zákona, najmä z hľadiska garantovania časového priebehu, je osobitne významné, že pre každý krok posudzovania (okrem kroku – vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu) sú určené
záväzné lehoty, ktoré je potrebné rešpektovať. Táto dôslednosť vytvára predpoklady dobrej vzájomnej komunikácie medzi účastníkmi procesu SEA a vzájomného rešpektovania práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zákona.
Lehoty pre jednotlivé kroky sú určené tak, aby umožnili dôsledné posúdenie navrhovaného strategického dokumentu bez zbytočných prieťahov.
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VI. 1 OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
VI. 1. 1 OZNÁMENIE A JEHO VÝZNAM
Hneď na začiatku prác na príprave strategického dokumentu resp. zmien strategického dokumentu predkladá
obstarávateľ príslušnému orgánu oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len oznámenie).
Oznámenie je prvým krokom procesu SEA. Oznámenie podáva prvú oficiálnu informáciu o uvažovanom strategickom dokumente, jeho charaktere, cieľoch, obsahu, vzťahu k ostatným dokumentom ako aj jeho vplyvoch na
životné prostredie a návrhoch opatrení na ich vylúčenie, zníženie alebo kompenzáciu. Oznámenie slúži príslušnému orgánu ako základný materiál v procese posudzovania strategických dokumentov pri rozhodovaní toho,
či príslušný strategický dokument resp. zmena strategického dokumentu bude posudzovaná podľa zákona. V 
prípade, ak strategický dokument podlieha posudzovaniu, slúži tiež pre stanovenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a prípadne určenia časového harmonogramu.
VI. 1. 2 ZABEZPEČENIE VYPRACOVANIA OZNÁMENIA
Za vypracovanie oznámenia je zodpovedný obstarávateľ. Obstarávateľ si môže zvoliť spôsob, ako zabezpečí
spracovanie oznámenia, či si ho vypracuje sám, požiada iných odborníkov vrátane právnických osôb alebo fyzických osôb evidovaných ministerstvom v osobitnom zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie. Odporúča sa však hlavne u strategických dokumentov povinne podliehajúcich
procesu SEA už v tejto etape vytvoriť tím spracovateľov SEA a zainteresovať ich do tvorby oznámenia o strategickom dokumente.
VI. 1. 3 NÁLEŽITOSTI OZNÁMENIA
Pri spracovaní oznámenia o strategickom dokumente včítane územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) je potrebné riadiť sa prílohou č. 2 Obsah a štruktúra oznámenia o strategickom dokumente.
V oznámení je potrebné uviesť základné údaje o obstarávateľovi, základné údaje o strategickom dokumente v
tejto časti je potrebné predovšetkým charakterizovať strategický dokument, uviesť jeho hlavné ciele, uvažované
variantné riešenia, vzťah k iným strategickým dokumentom, jeho vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania, orgán, ktorý je kompetentný na jeho prijatie a druh schvaľovacieho dokumentu.
Vo väzbe na ďalší priebeh procesu posudzovania má veľký význam popis základných údajov o predpokladaných
vplyvoch a rizikách na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravotný stav obyvateľov pre každý variant uvedeného strategického dokumentu.
Veľmi je dôležité zachytiť všetky závažné súvislosti vplyvov strategického dokumentu na chránené územia a
vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice a navrhnúť opatrenia na ich zmiernenie.
Obstarávateľ, ktorý vypracuje oznámenie, uvedie v oznámení subjekty, ktoré môžu byť dotknuté vplyvom strategických dokumentov, návrh na ďalší postup hodnotenia, a to najmä, ktoré vplyvy sú najvýznamnejšie, ktoré
zložky životného prostredia môžu byť najviac dotknuté realizáciou strategického dokumentu, ktoré varianty, z
hľadiska súčasného poznania a výsledkov posúdenia, prichádzajú do úvahy na podrobnejšie hodnotenie. Tento
návrh by mal vychádzať tak z analýzy súčasných poznatkov o území a z identifikovaných stretov záujmov ako aj
z najvýznamnejších identifikovaných vplyvov. Je potrebné uviesť existujúce závažné neurčitosti a nedostatky v
poznaní, ktoré bude potrebné riešiť, aby boli zohľadnené environmentálne ciele so zreteľom na podporu trvalo
udržateľného rozvoja.
VI. 1. 4 Procesnosť kroku oznámenia
Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu (ministerstvo, krajský úrad, obvodný úrad) alebo ak sa jedná o strategický dokument s celoštátnym dosahom rezortnému orgánu oznámenie v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. Oznámenie k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom rezortný orgán doručí aj
ministerstvu.
Ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom; ak strategický dokument má dosah na viac obvodov, krajský úrad určí, ktorý obvodný úrad je
príslušným orgánom.
Príslušný (rezortný) orgán po prijatí oznámenia bez zbytočného odkladu preverí, či oznámenie obsahuje potrebné náležitosti. Oznámenie, ktoré nemá potrebné náležitosti, príslušný (rezortný) orgán bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 5 dní od jeho doručenia, vráti obstarávateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.
Príslušný (rezortný) orgán po prijatí úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie oznámenia formou informácie
o oznámení a zároveň do 5 dní od doručenia úplného oznámenia vystaví oznámenie na internetovej stránke
ministerstva (rezortného orgánu) a zároveň ho doručí dotknutému orgánu a dotknutej obci (pri strategických
dokumentoch miestneho dosahu). Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom rezortný orgán zverejní v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom formou informácie.
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Dotknutá obec do 3 dní od doručenia oznámenia informuje o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a
zároveň oznámi, kde a kedy je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od informácie o jeho doručení.
Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému (rezortnému) orgánu do
15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému (rezortnému) orgánu do 15 dní od dňa, keď bola o oznámení informovaná.
Písomné stanoviská sú dôležitým podkladom pre zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu,
ako aj na určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a časového harmonogramu a pre vypracovanie
správy o hodnotení strategického dokumentu.

VI. 2 Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu
Tento krok procesu sa uplatňuje v prípade fakultatívneho (nepovinného) charakteru procesu.
Podľa zákona jedná sa o posudzovanie:
I/ Zásadných zmien strategických dokumentov uvedených v prílohe č.1 zákona.
II/ Strategických dokumentov neuvedených v prílohe č. 1 zákona, ktoré vytvárajú rámec na schválenie
navrhovaných činností posudzovaných podľa zákona, vrátane tých, ktoré môžu mať vplyv na územia chránené podľa osobitných predpisov.
Skladá sa z dvoch častí. Prvou je predloženie a pripomienkovanie oznámenia. Pre jeho náležitosti a postupy
platia tie isté zásady ako v prípade obligatórneho (povinného) charakteru procesu. Druhou je rozhodnutie, či
sa daný strategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. V prípade, ak príslušný (rezortný)
orgán rozhodne, že sa strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona, proces SEA končí.
V prípade, ak príslušný (rezortný) orgán rozhodne, že sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona,
proces SEA pokračuje stanovením rozsahu a časového harmonogramu hodnotenia.
Zisťovacie konanie sa riadi kritériami uvedenými v prílohe č. 3 zákona a pri rozhodovaní o tom, či sa návrh strategického dokumentu bude alebo nebude posudzovať podľa zákona sa okrem významu očakávaných vplyvov
prihliada aj na písomné stanoviská účastníkov procesu, ktoré boli doručené príslušnému orgánu. Ak sa v procese
uskutočnili konzultácie medzi obstarávateľom a ďalšími subjektmi procesu, uvedie príslušný (rezortný) orgán v
odôvodnení rozhodnutia aj ich výsledky. Príslušný (rezortný) orgán ukončí zisťovacie konanie do 15 dní od doby
ukončenia podávania písomných stanovísk.
Príslušný orgán svoje rozhodnutie uverejní na internete a zároveň o ňom informuje všetkých účastníkov procesu
posudzovania (obstarávateľa, schvaľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec). Dotknutá obec informuje
verejnosť o rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

VI. 3 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový
harmonogram
Účelom tohto kroku je zabezpečiť primerané posudzovanie strategického dokumentu. Súčasne sa vytvára priestor na účinnú komunikáciu pred vlastným vypracovaním správy o hodnotení, a to medzi príslušným (rezortným)
orgánom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania (písomné stanoviská).
Tento krok v procese SEA zabezpečuje, aby sa v správe o hodnotení strategického dokumentu vykonalo komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Z dôvodu rozdielnosti jednotlivých strategických dokumentov nie je možné vykonávať ich posúdenie
rovnako. U každého prípadu je potrebné upozorniť na tie skutočnosti, ktoré úzko súvisia s vplyvom strategického dokumentu na životné prostredie. Pri stanovení rozsahu hodnotenia musí príslušný orgán prihliadať i na
stanoviská a požiadavky, ktoré boli doručené k oznámeniu od jednotlivých subjektov a od verejnosti.
Pri určovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, ktorým nie je územnoplánovacia dokumentácia, sa
vychádza z prílohy č. 4. zákona; pri určovaní rozsahu hodnotenia územnoplánovacej dokumentácie sa vychádza
z prílohy č. 5 zákona s upozornením, na ktoré kritériá je potrebné osobitne prihliadať a na stanoviská, doručené
k oznámeniu. Určí sa pritom najmä:
a) ktoré varianty riešeného navrhovaného strategického dokumentu je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b) na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať,
c) počet vyhotovení správy o hodnotení.
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Rozsah hodnotenia strategického dokumentu určí buď príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom a ak
ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na sústavu
chránených oblastí, aj po dohode s ministerstvom. Ministerstvom sa v tomto prípade rozumie Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody a krajiny. Pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym
dosahom rozsah hodnotenia určí rezortný orgán spolu s ministerstvom po prerokovaní s obstarávateľom.
Časový harmonogram sa určuje podľa potreby vtedy, ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou vplyv na sústavu chránených území, napr. v prípade potreby sledovať určité vplyvy na biotické zložky počas vegetačných období. V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť
a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov hodnotenia.
Príslušný orgán je povinný bezodkladne zverejniť rozsah hodnotenia strategického dokumentu na internetovej
stránke ministerstva alebo, v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, na internetovej stránke rezortného orgánu a zároveň oznámiť adresu, na ktorú je možné predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu.
Ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, je povinnosťou obstarávateľa zverejniť
rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, formou informácie spôsobom v
mieste obvyklým.
Tento krok procesu posudzovania je významný z časovej postupnosti procesu posudzovania, lebo vytvára možnosť pre verejnosť získať viac informácií medzi prvotnou informáciou o strategickom dokumente a verejným
prerokovaním správy o hodnotení strategického dokumentu.
Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia príslušnému orgánu,
ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

VI. 4 Správa o hodnotení strategického dokumentu
VI. 4. 1 Správa o hodnotení a jej význam
Správa o hodnotení strategického dokumentu je ďalším krokom v procese SEA, ktorý nasleduje bezprostredne
po určení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a časového harmonogramu. Jej hlavnou úlohou je sumarizovať hodnotenie vplyvu navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia
človeka v území, kde sa má strategický dokument realizovať a zároveň v mieste, ktorého ovplyvnenie v dôsledku
realizácie strategického dokumentu sa predpokladá.
Podklad pre obsah a rozsah správy o hodnotení strategického dokumentu sú:
•
•

rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový harmonogram určený príslušným orgánom,
príloha č. 4 zákona upravujúca podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení, alebo príloha č. 5
zákona, ak ide o strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.

Zákon neurčuje na vypracovanie správy o hodnotení časový limit.
Správu o hodnotení strategického dokumentu predloží obstarávateľ príslušnému (rezortnému) orgánu spolu s
návrhom strategického dokumentu.
Ak ide o strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, predloží obstarávateľ príslušnému
orgánu koncept alebo urbanistickú štúdiu spolu so správou o hodnotení. Ak sa zmení alebo doplní strategický
dokument, ktorým je koncepcia územného rozvoja Slovenska, územné plány regiónu, územné plány obcí nad
2000 obyvateľov, územné plány obcí do 2 000 obyvateľov, ktoré sú obcami so štatútom kúpeľného miesta, alebo
ktoré sú obcami, na ktorých území sa nachádza navrhované vtáčie územie, územie európskeho významu alebo
súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), predloží obstarávateľ príslušnému orgánu zmeny a
doplnky spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu.
Po doručení správy o hodnotení strategického dokumentu príslušný (rezortný) orgán v prvom rade preverí jej
úplnosť. Neúplnú správu o hodnotení príslušný(rezortný) orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5
dní od jej doručenia obstarávateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.
Príslušný (rezortný) orgán najneskôr do 5 dní od doručenia úplnej správy o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu doručí obidva dokumenty v písomnom vyhotovení a ak je to možné aj  na elektronickom nosiči dát
na zaujatie stanoviska dotknutému orgánu a ak ide o strategický dokument miestneho dosahu, aj dotknutej
obci, ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom aj ministerstvu.
Dotknuté orgány a dotknutá obec, (ministerstvo) doručia príslušnému (rezortnému) orgánu písomné stanovisko
k správe o hodnotení a k strategickému dokumentu najneskôr do 21 kalendárnych dní od ich doručenia. Náležitosti zverejnenia správy a verejného prerokovania sú podrobnejšie vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.
V  správe o hodnotení strategického dokumentu sa vyžaduje, aby obsahovala informácie, ktoré zodpovedajú
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súčasným poznatkom a metódam posudzovania. Miera konkrétnosti informácií bude priamo úmerná miere
konkrétnosti posudzovaného strategického dokumentu a odbornosti a skúsenostiam spracovateľa. Najnižšia
miera konkrétnosti bude pri všeobecne definovaných strategických dokumentoch. Vtedy ostáva iba možnosť
strategického hodnotenia vplyvov vo všeobecnej rovine. Kvantifikácia nie je vždy použiteľná, vtedy sa odporúča
využiť kvalitatívnu prognózu. Napríklad vplyvy môžu byť vyjadrené slovným ohodnotením.
Prognóza môže byť podložená faktami, ako sú referencie výskumov, odborné diskusie alebo konzultácie, ktoré
sú tiež podkladom pre dosiahnutie záverov v strategickom posudzovaní. Prognózy, napr. o základných trendoch
alebo detailoch činností, ktoré sú stanovené pred strategickým dokumentom, môžu byť jasne stanovené.
Strategický dokument, obsahujúci návrhy konkrétnych projektov hodnotených na dostatočnej úrovni, umožňuje predvídať presnejšie ich vplyv na životné prostredie. Kvantitatívne hodnotenie vplyvov, napr. stanovenie hlukovej záťaže, stanovenie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, je väčšinou možné až pri posudzovaní stavieb,
zariadení a činností (EIA).
Správu o hodnotení bude využívať veľa ľudí a mnohí z nich nie sú oboznámení so správami na túto tému. Preto
sa táto správa musí vypracovať vo forme, ktorej dokážu porozumieť aj neodborníci.
VI. 4. 2 Zabezpečenie vypracovania správy o hodnotení
Správa o hodnotení strategického dokumentu zahŕňa informácie z rôznych oblastí a kladie vysoké nároky na
odbornosť, preto je vhodné o vypracovanie požiadať odborne spôsobilé osoby, čo však nie je podmienkou. Na
vypracovanie správy o hodnotení je vhodné zostaviť kolektív spracovateľov, v ktorom budú zastúpení špecialisti
na rôzne oblasti životného prostredia, zároveň je potrebné, aby mali členovia kolektívu znalosti o posudzovaných aktivitách (energetika, poľnohospodárstvo, doprava a pod.). V kolektíve by malo byť zastúpenie širokého
spektra názorov na mieru a spôsob ochrany životného prostredia. Je vhodné do tímu prizvať miestnych znalcov,
ktorí dobre poznajú dotknuté územie.
VI. 4. 3 Náležitosti správy o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ následne po určení rozsahu hodnotenia vykoná alebo zabezpečí vykonanie hodnotenia vplyvu
strategického dokumentu na životné prostredie najmenej v rozsahu určenom v rozsahu hodnotenia. Okrem
určeného rozsahu hodnotenia je potrebné v správe o hodnotení strategického dokumentu rozpracovať všetky
položky uvedené v prílohe č. 4 zákona a  v prílohe č. 5 zákona, ak ide o strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.
Položky v prílohách je potrebné vyhodnotiť všetky aj v prípade, keď sa nepredpokladá, že strategický dokument
bude mať vplyv na niektorú z uvedených zložiek, taktiež je potrebné uviesť aj skutočnosť, že o danom vplyve nie
sú informácie, alebo tieto nie sú dostupné. Vyhodnotenie týchto skutočností dokazuje, že obstarávateľ sa daným
možným vplyvom zaoberal. Obstarávateľ by mal osobitný dôraz klásť na to, aby metódy na hodnotenie vplyvov
zvolil odborne správne. Správa o hodnotení strategického dokumentu zahŕňa informácie z rôznych oblastí a
je určená širokému spektru obyvateľov od laikov až po odbornú verejnosť, pre špecializované štátne správy a
odborníkov, preto musí byť na dostatočnej odbornej úrovni a zároveň musí byť zrozumiteľná a musí dostatočne názorne popisovať vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Pre lepšiu
názornosť sa odporúča používať situačné mapy a iné mapové prílohy, prehľadné tabuľky, fotodokumentáciu,
grafické prílohy a pod. V správe je potrebné uviesť všetky neurčitosti a nedostatky v získavaní údajov.
Závery správy musia byť jednoznačné, presne a jasne formulované. Zo záverov musí byť zrejmé, či sa odporúča
realizácia strategického dokumentu a ktorý variant je environmentálne najprijateľnejší. Návrh príslušných opatrení na odstránenie alebo aspoň na zmiernenie predpokladaných negatívnych javov musí byť realizovateľný.
VI. 4. 4 Procesnosť kroku správy o hodnotení
Obstarávateľ predloží správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu upraveného na základe výsledkov
posudzovania príslušnému orgánu (rezortnému orgánu v prípade strategického dokumentu s celoštátnym dosahom) a zabezpečí jeho zverejnenie:
• v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom rezortný orgán na internete (celé znenie) a v  hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom.
• v prípade strategických dokumentov s miestnym dosahom spôsobom v mieste obvyklým (miestna
tlač, miestna televízia, výveska) spolu s adresou, na ktorú sa môžu podávať stanoviská verejnosti.
Príslušný orgán tiež vystaví správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu na internetovej stránke ministerstva, spolu s uvedením adresy na podávanie stanovísk verejnosti a termínu, do ktorého je možné predkladať
stanoviská. Zároveň najneskôr do 5 dní doručí správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu dotknutému orgánu a dotknutej obci (pri strategických dokumentoch miestneho dosahu) v písomnej a ak je to možné aj
v elektronickej forme.
Dotknutá obec do 3 dní od doručenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu informuje o tom
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verejnosť v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kedy a kde je možné do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť a robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť
musí mať k dispozícii správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu najmenej 21 dní.

VI. 5 verejné prerokovanie
Pre obstarávateľa správy o hodnotení vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečiť v spolupráci s príslušným orgánom (pri strategických dokumentoch s celoštátnym dosahom rezortný orgán s ministerstvom) verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu a to do doby uplynutia sprístupnenia správy
o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Termín a miesto konania verejného prerokovania oznámi obstarávateľ (rezortný orgán) príslušnému orgánu (ministerstvu) najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň
ho zverejní na internetovej stránke obstarávateľa a v tlači najmenej 10 dní pred jeho konaním. Informáciu zašle
dotknutej obci a dotknutým orgánom najmenej 10 dní pred jeho konaním.
Príslušný (rezortný) orgán zabezpečí zverejnenie informácie o čase a mieste konania verejného prerokovania
na svojej internetovej adrese. Dotknutá obec informuje verejnosť o verejnom prerokovaní spôsobom v mieste
obvyklým.
Na verejnom prerokovaní obstarávateľ zabezpečí odborný výklad k správe o hodnotení a návrhu strategického
dokumentu a o jeho hlavných výsledkoch, ktoré správa priniesla. Celé verejné prerokovanie musí byť zorganizované formou otvoreného dialógu a odporúča sa zabezpečiť vedenie verejného zhromaždenia moderátorom a
to na usmernenie dialógu k téme verejného prerokovania. Na všetky otázky zúčastnených musí byť odpovedané
ústnou alebo písomnou formou.
Obstarávateľ spolu s príslušným (rezortným) orgánom urobí zápis z verejného prerokovania, a to najneskôr  7 dní
od jeho konania. Súčasne verejnosť môže doručiť stanovisko príslušnému (rezortnému) orgánu, a to najneskôr
do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu. Na písomné stanoviská doručené po tomto termíne nemusí príslušný (rezortný) orgán prihliadať. Všetky ostatné stanoviská by
mali byť zohľadnené pri vypracovaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu prípadne
v doložke vplyvov.
V tomto kroku posudzovania je pre obstarávateľa vytvorený priestor, kde popri verejnom prerokovaní môže formou iných druhov propagácie (prednášky, propagačné letáky, výstavy, osobitné rokovania so zainteresovanými
skupinami, ako aj s jednotlivcami) poskytnúť verejnosti čo najviac informácií k strategickému dokumentu.
Verejné prerokovanie je kľúčovou etapou účasti verejnosti v procese posudzovania, lebo cieľom verejného prerokovania je posúdenie objektívnosti záverov v správe o hodnotení. Na verejnom prerokovaní sa vyjadruje postoj verejnosti k návrhu strategického materiálu.

VI. 6 Odborný posudok
Odborný posudok k strategickému dokumentu môžu vypracovať iba odborne spôsobilé fyzické osoby alebo
právnické osoby. Na jeho vypracovaní sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov, ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti.
Na vypracovaní odborného posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní návrhu strategického dokumentu alebo správy o hodnotení strategického dokumentu.
Po doručení stanovísk k správe o hodnotení príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe
správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznam z verejného prerokovania a prijaté stanoviská, a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty pre doručenie písomného stanoviska k správe o hodnotení
strategického dokumentu. Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku, oznámi obstarávateľovi jeho
meno a požiada ho o objednanie posudku. V prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom určuje
spracovateľa odborného posudku vždy ministerstvo. Na základe tejto požiadavky obstarávateľ uzatvorí so spracovateľom odborného posudku  zmluvu na vypracovanie odborného posudku s určením požadovaného rozsahu a termínu dodania odborného posudku, ktorý je 30 dní od doručenia jej určenia za spracovateľa odborného
posudku. Obstarávateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi odborného posudku na jeho žiadosť doplňujúce
údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.
V odbornom posudku sa vyhodnocuje najmä:
a) úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,
b) stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu,  
c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, vrátane ich vzájomného pôsobenia,
21

d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e) varianty riešenia strategického dokumentu,
f) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu.

VI. 7 Stanovisko ministerstva k strategickému dokumentu s celoštátnym
dosahom
Ministerstvo okrem toho, že zabezpečí vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom, predloží rezortnému orgánu do zákonom stanovenej doby svoje stanovisko, ktoré rezortný
orgán zohľadní spolu s predloženými stanoviskami dotknutých orgánov, obsahom verejného prerokovania v
návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

VI. 8 Záver PROCESU posúdenia strategického dokumentu
Posledným krokom procesu SEA pre strategické dokumenty s miestnym a regionálnym dosahom je záverečné
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu (ďalej záverečné stanovisko).
Pre strategické dokumenty s celoštátnym dosahom je to doložka vplyvov.
VI. 8. 1 Záverečné stanovisko
Záverečné stanovisko vypracováva príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia podľa prílohy č.
6 zákona, kde sú stanovené podrobnosti o jeho obsahu a štruktúre. Pri vypracovávaní záverečného stanoviska
príslušný orgán dohliada na objektívnosť posúdenia všetkých podkladových informácií a na odbornú kvalitu
celkového zhodnotenia ekologických informácií. V záverečnom stanovisku sa vyhodnocujú doručené stanoviská
verejnosti a ostatných zúčastnených subjektov v procese posudzovania. V záverečnom stanovisku sa odporúča
alebo neodporúča prijatie strategického dokumentu, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah
jeho sledovania a vyhodnocovania.
V záverečnom stanovisku je potrebné zhodnotiť vecný a časový priebeh procesu posudzovania so zreteľom na
vypracovanie správy o hodnotení, jej prerokovania s verejnosťou (uvedie sa termín a miesto verejného prerokovania správy o hodnotení) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu. V záverečnom stanovisku je potrebné uviesť meno a pracovisko zodpovedného riešiteľa, prípadne mená hlavných autorov správy
o hodnotení a meno spracovateľa odborného posudku. Vecne a objektívne majú byť komentované závery, pripomienky a odporúčania uvedené v odbornom posudku a závery z verejného prerokovania správy o hodnotení
v jednotlivých dotknutých obciach.
V záverečnom stanovisku sa odporúča, aby boli uvedené aj najzávažnejšie otázky, o ktorých sa diskutovalo na
verejnom prerokovaní správy o hodnotení. Uvedie sa, aké ďalšie stanoviská, pripomienky a posudky občianskych iniciatív, občianskych združení a mimovládnych a odborných organizácii a občanov boli zaslané na ministerstvo ku správe o hodnotení.
Záverečné stanovisko vypracuje príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia do 15 dní od doručenia odborného posudku obstarávateľom.
Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, ak ide
o strategický dokument miestneho dosahu, dotknutej obci a zverejní ho na internetovej stránke ministerstva.
Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom
a oznámi, kde a kedy je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť
kópie. Tým sa zabezpečí informovanosť všetkých účastníkov procesu posudzovania o výsledku procesu – záverečnom stanovisku.
VI. 8. 2 Doložka vplyvov
Výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk spolu s ich vyhodnotením uvedie rezortný orgán v doložke
vplyvov, ktorú vypracuje podľa prílohy č. 7 zákona. Ak by sa zistilo, že strategický dokument s celoštátnym dosahom môže mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, ministerstvo je povinné postupovať podľa ustanovení v zákone týkajúcich sa posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice.
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VII. Schvaľovanie strategického dokumentu
Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu prípadne doložky vplyvov strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania v zmysle zákona, schváliť.
Výsledok posúdenia je podkladom pre schválenie konečného návrhu strategického dokumentu. Znamená to,
že v prípadoch, kedy sa posudzovanie strategického dokumentu zákonom vyžaduje, musí schvaľujúci orgán
prihliadať na záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu (doložku vplyvov) a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu.
Ak rozhoduje o schválení strategického dokumentu, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou
činnosťou na sústavu chránených území, je možné schváliť strategický dokument len ak sa na základe výsledku
posudzovania preukáže, že nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav takéhoto územia z hľadiska predmetu
jeho ochrany.
Ak sa na základe výsledku posudzovania preukáže negatívny vplyv na sústavu chránených území a ak neexistujú
alternatívne riešenia s menším negatívnym vplyvom alebo bez neho, tak sa strategický dokument môže schváliť
len z naliehavých dôvodov prevládajúceho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení nevyhnutných pre zabezpečenie ochrany a celistvosti sústavy chránených území.
V prípade, ak má strategický dokument negatívny vplyv na sústavu chránených území, na ktorých sa vyskytujú
prioritné biotopy alebo biotopy prioritných druhov, môže byť schválený iba z dôvodov týkajúcich sa ľudského
zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti Slovenskej republiky, významného vplyvu na zlepšenie životného prostredia, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi z hľadiska verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení nevyhnutných pre zabezpečenie ochrany a celistvosti
súvislej sústavy chránených území.
Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu (doložky vplyvov) a ide o dopracovanie strategického dokumentu, je povinný svoj postup zdôvodniť a
takéto odôvodnenie zverejniť a doložiť ho, spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu (doložky vplyvov), schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu.
Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona,
v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.
Príslušný (rezortný) orgán zverejní schválený strategický dokument na internetovej stránke ministerstva najneskôr do piatich  dní od jeho doručenia.

VIII. Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického
dokumentu na životné prostredie
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (monitoring) umožňuje
vo včasnom štádiu identifikovať nepriaznivé vplyvy implementácie strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľov a následne prijať a realizovať opatrenia na ich odstránenie, prípadne zmiernenie.
Predstavuje mechanizmus na korekciu neakceptovateľných aspektov implementácie strategických dokumentov.
Povinnosť zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného dokumentu na životné prostredie má
obstarávateľ strategického dokumentu a rezortný orgán. Za účelom predchádzania zdvojovania monitoringu je
možné na tento účel použiť v prípade vhodnosti už existujúci monitoring.
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva:
a) v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b) vo vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c) v zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení
strategického dokumentu so skutočným stavom.
Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu posudzovaného podľa tohto zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.
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IX. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov
presahujúcich štátne hranice
IX. 1 Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na
území Slovenskej republiky
Pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území Slovenskej republiky, presahujúcich štátne hranice, sa postupuje podľa ustanovení prvej a druhej časti tohto zákona, s odchýlkami uvedenými v
§ 40 až 52 tohto zákona, ak v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná, nie je ustanovené
inak.
Ak ministerstvo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu zistí, že implementácia strategického
dokumentu pravdepodobne bude mať významný cezhraničný vplyv, alebo ak dotknutá strana o to požiada,
informuje o týchto vplyvoch dotknutú stranu čo najskôr, ešte pred prijatím strategického dokumentu. Ministerstvo zariadi, aby dotknutá strana dostala nasledujúce dokumenty:
•
•
•

správu o hodnotení dokumentu a návrh strategického dokumentu, vrátane informácií o možných vplyvoch na životné prostredie,
informácie o priebehu schvaľovacieho procesu, vrátane lehoty na predloženie pripomienok,
požiadavku, či sa dotknutá strana zúčastní posudzovania so stanovením lehoty na doručenie odpovede
dotknutej strany.

Zainteresované strany nemajú povinnosť sa zúčastniť procesu posudzovania s vplyvmi presahujúcimi štátne
hranice. Dotknutá strana nemusí mať záujem sa zúčastniť posudzovania. Avšak sa predpokladá, že aj v prípade
nezáujmu to dotknutá strana výslovne oznámi. Môže však nastať aj ten prípad, že dotknutá strana v určenej
lehote neodpovie, napríklad z dôvodov nezáujmu, alebo v snahe zdržať proces posudzovania. V  prípade zamietavej odpovede dotknutej strany, ako aj pri nedodržaní lehoty určenej na odpoveď, sa proces posudzovania
cezhraničných vplyvov neuskutoční a právo dotknutej strany na účasť na ďalšom posudzovaní strategických
dokumentov na Slovensku zaniká, ak medzinárodná dohoda neustanoví inak.
Keď sa potvrdí záujem dotknutej strany o účasť na procese posudzovania, postupuje sa bez zbytočného odkladu
podľa týchto zásad:
Ak dotknutá strana oznámi, že sa zúčastní posudzovania, ministerstvo vyžiada od dotknutej strany údaje o stave
životného prostredia na dotknutom území, ktoré zašle do 7 dní od ich doručenia obstarávateľovi a zároveň ponúkne dotknutej strane konzultácie.
Ministerstvo oznámi miesto a termín konania verejného prerokovania v Slovenskej republike dotknutej strane
a umožní jej účasť na verejnom prerokovaní, vrátane verejnosti dotknutej strany, ak o to dotknutá strana požiada.
Ak dotknutá strana prejaví o konzultácie záujem, ministerstvo dohodne s dotknutou stranou termín, miesto
konania a obsah konzultácií. Na konzultáciách sa za slovenskú stranu zúčastnia zástupcovia ministerstva, obstarávateľa a spracovateľa správy o hodnotení dokumentu.
Ministerstvo je povinné vyzvať dotknutú stranu na uskutočnenie konzultácií, ale dotknutá strana nie je povinná
sa ich zúčastniť.
Konzultácie sa môžu konať v každom štádiu procesu posudzovania strategických dokumentov po vzájomnej
dohode medzi dvoma alebo viacerými subjektmi. Obsahom konzultácií môžu byť najmä:
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie, vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo spresnenie navrhovaných opatrení,
e) sledovanie a vyhodnotenie vplyvov schváleného strategického dokumentu.
Nevylučuje sa pozvať na konzultácie aj ďalšie subjekty, napr. zástupcov dotknutých obcí.
Stanoviská, pripomienky a závery konzultácií ministerstvo zohľadní pri vypracovaní záverečného stanoviska k
dokumentu.
Záverečné stanovisko k dokumentu zašle ministerstvo dotknutej strane do 14 dní od jeho vydania.
Záverečné stanovisko je výsledkom procesu posudzovania vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, ukladá sa preto ministerstvu, aby ho zaslalo dotknutej strane do 14 dní od jeho vydania, čím sa zohľadňuje
čas na jeho preklad do jazyka dotknutej strany.
Ministerstvo zašle dotknutej strane jedno vyhotovenie schváleného strategického dokumentu.
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IX. 2 Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na 
území iného štátu
Pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území iného štátu sa uplatňuje postup
posudzovania uvedený v nasledujúcom texte:
•

•

Ak strana pôvodu zašle ministerstvu informáciu o strategickom dokumente, ktorý môže mať závažný
vplyv na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu odpovedať na oznámenie. V odpovedi ministerstvo uvedie, či sa slovenská strana na posudzovaní zúčastní.
Ak bude ministerstvu doručená informácia o strategickom dokumente s predpokladanými vplyvmi na
územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v určenej dobe odpovedať, či sa zúčastní procesu
posudzovania. Zo zákonnej povinnosti odpovedať nevyplýva ministerstvu povinnosť odpovedať kladne.
Môže odpovedať aj záporne, čo znamená, že sa procesu posudzovania nezúčastní.

Avšak na žiadosť strany pôvodu poskytne ministerstvo dostupné informácie o stave životného prostredia predpokladaného dotknutého územia, ktoré sú potrebné k vypracovaniu správy o hodnotení dokumentu. Pritom
ministerstvo nie je povinné vykonať pre splnenie podmienky poskytnúť informácie osobitný prieskum alebo zisťovanie nových informácií. Prvotné posúdenie, či je informácia potrebná alebo nie, je vecou ministerstva, keďže
sa od neho informácia žiada. Postup v sporných prípadoch by mali upraviť príslušné medzinárodné dohovory.
Podmienky zverejnenia dokumentácie po jej doručení od strany pôvodu, možnosti pripomienkovania, konzultácií a verejného prerokovania sú uvedené v nasledujúcich bodoch:
Po doručení návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení dokumentu zverejní ministerstvo do 14 dní
od ich doručenia informáciu na internetovej stránke a zároveň ju zašle dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom a oznámi termín na doručenie pripomienok a stanovísk.
Doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých samosprávnych orgánov a verejnosti zašle strane pôvodu.
Ak je to potrebné, zástupcovia ministerstva, dotknutých orgánov a správnych orgánov sa zúčastnia konzultácií
so stranou pôvodu.
Ak ministerstvo dostane od strany pôvodu informáciu o mieste a čase verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu konaného na území strany pôvodu, zverejní túto informáciu na internetovej stránke ministerstva a doručí ju v písomnej podobe dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom.
Ak ministerstvo dostane od strany pôvodu záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu a
schválený strategický dokument, zverejní ich na internetovej stránke ministerstva. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov presahujúcich štátne hranice je v plnom súlade s platnou legislatívou EÚ.
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X. SchEmatické znázornenie krokov procesu posuzovania
VPYVOV strategickÝch dokumentov
X. 1 schEmat	ické znázornenie POSTUPNOSTI krokov posudzovania VPLYVOV
strategickÝch dokumentov S REGIONÁLNYM A MIESTNYM DOSAHOM PODĽA
X. ZÁKONA
1. SCHEMATICKÉ ZNÁZORNENIE POSTUPNOSTI KROKOV POSUDZOVANIA
VPLYVOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S REGIONÁLNYM A MIESTNYM

PrO zverejní úplné
oznámenie na IntS
Ministerstva a doruþí ho
DO a Obci

do 5 dní

1. KROK

O predloží oznámenie PrO

PREDLOŽENIE
OZNÁMENIA
SD podlieha
povinnému
hodnoteniu
(Príloha þ. 1 zákona)

SD podlieha
zisĢovaciemu
konaniu

Doruþenie
stanovísk PrO
do 15 dní

Obec
informuje
verejnosĢ

do 15 dní

2. KROK

ZISġOVACIE
KONANIE

do
10
dní

do 3 dní

PrO zverejní rozhodnutie na IntS
Ministerstva a zašle ho O, DO, Obci

PrO rozhodne, þi
SD podlieha
posudzovaniu
podĐa zákona
Áno

Nie

Proces posudzovania
konþí

3. KROK

ROZSAH
HODNOTENIA
A ýASOVÝ
HARMONOGRAM

4.KROK

SPRÁVA O
HODNOTENÍ

5. KROK

PRIPOMIEN KOVANIE
SPRÁVY
O HODNOTENÍ
A VEREJNÉ
PREROKOVANIE

PrO po prerokovaní s O, urþí rozsah
a þasový harmonogram hodnotenia

PrO doruþí rozsah O, bez
zbytoþného odkladu

bez þasového limitu

PrO, O a Obec zverejní
rozsah hodnotenia SD
a umožní jeho
pripomienkovanie do 10 dní

O zabezpeþí hodnotenie SD
a vypracovanie správy o hodnotení
vplyvov

PrO bezodkladne zverejní správu
o hodnotení a návrh SD na IntS
Ministerstva a do 5 dní ich doruþí DO
a Obci

O doruþí správu o hodnotení
s návrhom SD PrO a zverejní ich

do 3 dní od doruþenia
Obec informuje
verejnosĢ

Doruþenie písomných
stanovísk PrO do 21 dní

do uplynutia doby
sprístupnenia správy

do 10 dní

6. KROK

PrO urþí spracovateĐa posudku z OSO

ODBORNÝ
POSUDOK

do 30 dní

O v spolupráci s PrO zabezpeþí
VP a vyhotoví z neho záznam,
ktorý doruþí PrO do 7 dní od jeho
konania

OSO vypracuje odborný posudok a O ho
doruþí PrO

7. KROK

ZÁVEREýNÉ
STANOVISKO

PrO v súþinnosti s orgánom na ochranu
zdravia vypracuje závereþne stanovisko

do 15 dní od doruþenia posudku

PrO doruþí závereþné stanovisko O, SO, DO,
Obci a zverejní ho na IntS Ministerstva

do 3 dní

Obec zverejní závereþne
stanovisko

SD – strategický dokument, O – obstarávateĐ, PrO – príslušný orgán, DO – dotknutý orgán, Obec – dotknutá obec,
SO – schvaĐujúci orgán, OSO – odborne spôsobilá osoba, IntS – internetová stránka, Ministerstvo – Ministerstvo
životného prostredia SR, VP – verejné prerokovanie
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X. 2 SCHEMATICKÉ ZNÁZORNENIE POSTUPNOSTI KROKOV POSUDZOVANIA VPLYVOV
STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM (§ 17 ZÁKONA)
X. 2. SCHEMATICKÉ ZNÁZORNENIE POSTUPNOSTI KROKOV POSUDZOVANIA
VPLYVOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM (§ 17
ZÁKONA)

1. KROK

PREDLOŽENIE
OZNÁMENIA

Rezortný orgán predloží oznámenie Ministerstvu a zverejní
ho v HIP s CD

Doruþenie stanovísk Rezortnému orgánu do 15 dní
od zverejnenia

SD s CD podlieha
povinnému hodnoteniu
(Príloha þ. 1 zákona)

SD s CD podlieha
zisĢovaciemu konaniu

do 15 dní

2.KROK

ZISġOVACIE
KONANIE

3. KROK

ROZSAH
HODNOTENIA
A ýASOVÝ
HARMONOGRAM

4. KROK

SPRÁVA O
HODNOTENÍ

5. KROK

PRIPOMIEN KOVANIE
SPRÁVY
O HODNOTENÍ
A VEREJNÉ
PREROKOVANIE

6. KROK
ODBORNÝ
POSUDOK

7. KROK

STANOVISKO
MINISTERSTVA

8. KROK
DOLOŽKA
VPLYVOV

Rezortný orgán
bezodkladne zverejní
rozhodnutie na svojej
IntS

Rezortný orgán
rozhodne þi SD s CD
podlieha
posudzovaniu podĐa
zákona
do
10
dní

Áno

Nie

Proces posudzovania
konþí

Rezortný orgán zverejní rozsah
hodnotenia bezodkladne na
svojej IntS a informáciu o Ėom
zverejní v HIP s CD

Rezortný orgán v spolupráci
s Ministerstvom, urþí rozsah
hodnotenia a þasový harmonogram

bez þasového limitu
Rezortný orgán zabezpeþí hodnotenie SD s CD a vypracovanie
správy o hodnotení vplyvov

Rezortný orgán zverejní správu o hodnotení
s návrhom SD s CD na svojej IntS a informáciu
o ich vypracovaní zverejní v HIP s CD

7 dní pred
VP

Rezortný orgán predloží
Ministerstvu správu
o hodnotení, návrh SD a kópie
stanovísk

Rezortný orgán v spolupráci s Ministerstvom zabezpeþí VP správy a návrhu SD s CD do 21
dní od ich zverejnenia a informuje o termíne konania VP na svojej IntS a v HIP s CD najmenej
10 dní pred jeho konaním

Do 10 dní Ministerstvo urþí spracovateĐa posudku z OSO a OSO do 30
dní spracuje posudok

Ministerstvo do 15 dní od doruþenia posudku predloží rezortnému
orgánu svoje stanovisko, ktoré rezortný orgán zohĐadní v návrhu
SD s CD

Rezortný orgán uvedie výsledky posudzovania v doložke vplyvov na ŽP

SDsCD – strategický dokument s celoštátnym dosahom, Ministerstvo – Ministerstvo životného prostredia SR,
Rezortný orgán – príslušné ministerstvo, ktoré vypracovanie SDsCD zabezpeþuje, VP – verejné prerokovanie,
HIP s CD – hromadný informaþný prostriedok s celoštátnym dosahom, OSO – odborne spôsobilá osoba
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I. ÚVOD
I. 1 ÚČEL A CIEĽ

Príručka posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení
alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov (EIA – Environmental Impact Assessment) je spracovaná
v nadväznosti na zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 (ďalej len zákon).
Predkladaná príručka je všeobecného charakteru. Je koncipovaná tak, aby priblížila proces posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie všetkým potenciálnym účastníkom procesu, jeho ciele, predmet posudzovania, kroky procesu posudzovania, úlohy jednotlivých účastníkov, charakter spracovávaných dokumentov v priebehu procesu ako aj výsledky procesu.

I. 2 PREDMET

Príručka sa vzťahuje na posudzovanie vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo
pred ich povolením podľa osobitných predpisov.
Navrhovaná činnosť podľa zákona je projekt, stavba, prevádzka, zariadenie a iný zásah do životného prostredia.

II. PRÁVNY RÁMEC
II. 1 PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI EIA V MEDZINÁRODNOM MERADLE
Právne predpisy Európskeho spoločenstva (http://eia.enviroportal.sk/legislativa)
•

Smernica Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov
na životné prostredie v znení Smernice Rady 97/11/ES, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES 
o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a v
znení smernice 2003/35/ES Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti
pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia
a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/EHS a
96/61/ES.

Medzinárodné dohovory (http://eia.enviroportal.sk/legislativa)
•

Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice (Dohovor Espoo).

II. 2 PRÁVNY RÁMEC EIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Právny rámec EIA v Slovenskej republike (http://eia.enviroportal.sk/legislativa)
•

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
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Proces EIA podľa príslušných paragrafov zákona.
TRETIA ČASŤ
Posudzovanie navrhovaných činností
Predmet a rozsah posudzovania navrhovaných činností
§ 18, § 19, § 20, § 21
Zámer
§ 22, § 23
Účasť zainteresovanej verejnosti
§ 24, § 25, § 26, § 27, § 28
Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti
§ 29
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a časový harmonogram
§ 30
Správa o hodnotení
§ 31, § 32, § 33, § 34, § 35
Odborný posudok k navrhovanej činnosti
§ 36
Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti
§ 37
Rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti
§ 38
Poprojektová analýza
§ 39
PRÍLOHA
Príloha č.8
Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvov na životné prostredie
Príloha č.9
Obsah a štruktúra zámeru
Príloha č.10
Kritéria pre zisťovacie konanie podľa §29 zákona
Príloha č.11
Obsah a štruktúra správy o hodnotení navrhovanej činnosti
Príloha č.12
Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
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III. ÚČEL EIA
Účelom EIA je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie;
objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane jej variantov a to aj v porovnaní s nulovým
variantom; určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného
prostredia, alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov.

IV. PREDMET A ROZSAH EIA
Predmetom EIA sú činnosti uvedené v zozname činností, ktorý tvorí prílohu č. 8 zákona. Zoznam činností je
rozdelený na 2 časti. V časti A sú uvedené prahové hodnoty pre činnosti, ktoré vždy podliehajú povinnému hodnoteniu. V časti B sú uvedené prahové hodnoty pre činnosti podliehajúce zisťovaciemu konaniu.
Posudzovaniu podliehajú aj zmeny činnosti uvedenej v časti A a B  prílohy č. 8 zákona ak
•
•

•

v ich dôsledku dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty,
pri činnosti, ktorá už prekračuje prahovú hodnotu, súčet zmien  zväčšujúcich rozsah činnosti za posledných päť rokov prekročí 50 % prahovej hodnoty, alebo ak sa v dôsledku zmeny zväčší rozsah činnosti
najmenej o 25%,
pri činnosti, pre ktorú nebola určená prahová hodnota a súčet zmien zväčšujúcich rozsah činnosti za posledných päť rokov prekročí 50% pôvodne posudzovaného rozsahu činnosti.

Príklad z prílohy č. 8 zákona
12. Potravinársky priemysel
Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

Prahové hodnoty
Časť A
(povinné hodnotenie)

Časť B
(zisťovacie konanie)

1.

Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne
nealkoholických nápojov

bez limitu

2.

Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody
s kapacitou

od 50 t/deň živej váhy

bez limitu

3.

Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu
(škrobárne)

od 50 000 t/rok
vstupnej suroviny

od 10 000 t/rok
do 50 000 t/rok
vstupnej suroviny

V odôvodnených prípadoch podliehajú posudzovaniu aj činnosti a ich zmeny neuvedené v prílohe č. 8 zákona,
najmä ak sa má činnosť vykonávať v území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom
území, a to na základe rozhodnutia ministerstva.
Právnická osoba alebo fyzická osoba zamýšľajúca vykonať činnosť v území chránenom podľa osobitných predpisov, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona, je povinná požiadať príslušný orgán o rozhodnutie, či sa táto činnosť považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a
funkcii ekosystémov. V prípade, ak štátny orgán ochrany prírody a krajiny rozhodne, že uvažovaná činnosť môže
spôsobiť zmeny, tak takáto činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona.
Zákon umožňuje aj spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti. Účelom tohto ustanovenia je v odôvodnených prípadoch umožniť:
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•
•
•

zracionálnenie celého procesu posudzovania,
komplexnejšie posúdenie priamych i nepriamych, ale najmä kumulatívnych a synergických vplyvov navrhovaných činností,
zníženie celospoločenských nákladov súvisiacich s realizáciou navrhovaných činností.

Kvalitné a pokiaľ možno čo najkomplexnejšie informácie o stave životného prostredia sú základným východiskom pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Preto sa v zákone ukladá povinnosť všetkým právnickým a fyzickým osobám poskytnúť navrhovateľovi na jeho žiadosť všetky dostupné a nevyhnutné informácie
o životnom prostredí. Informácie získavané z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu sa poskytujú len za
náklady spojené s ich odovzdaním.
Zákon rieši účasť verejnosti a to tým, že stavia verejnosť do úlohy subjektu rovnocenného s ostatnými subjektmi
procesu posudzovania. V takejto polohe majú všetky zúčastnené subjekty povinnosť viesť s verejnosťou dialóg
a prijímať jej stanoviská.
Podľa zákona je možné posudzovať okrem činností, ktoré sú uvedené v zozname, ktorý je v prílohe č. 8 zákona,
i činnosti neuvedené v zozname na základe podnetu (napr. činnosť v chránenom území alebo v značne zaťaženom území). Môže to byť z vlastného podnetu ministerstva alebo na podnet povoľujúceho orgánu, krajského
úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia, rezortného orgánu, organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia, navrhovateľa.
Podľa zákona na činnosť, ktorú nie je potrebné posudzovať, vydá príslušný orgán vyjadrenie, že uvedenú činnosť
nie je potrebné posudzovať.

V. ÚČASTNÍCI PROCESU POSUDZOVANIA, ICH PRÁVA A POVINNOSTI
V procese posudzovania sa zúčastňujú tieto subjekty:
• príslušný orgán  je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné
prostredie (riadi a organizuje celý proces posudzovania a v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia vypracováva záverečné stanovisko). Je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republike (ďalej len ministerstvo), obvodný úrad životného prostredia (ďalej len obvodný úrad), krajský úrad životného prostredia
(ďalej len krajský úrad),
• navrhovateľ  je právnická alebo fyzická osoba, zamýšľajúca vykonávať činnosť, ktorá má byť posudzovaná
podľa zákona,
• rezortný orgán je orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť,
• povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov,
• dotknutý orgán  je orgán verejnej správy, ktorého súhlas, stanovisko, záväzný posudok  alebo vyjadrenie,
vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti,
• dotknutá obec  je obec, na území ktorej sa má navrhovaná činnosť realizovať a obec, ktorej územie vplyv
navrhovanej činnosti zasahuje,
• verejnosť  je v najširšom slova zmysle jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, ich združenia,
organizácie alebo skupiny,
• zaiteresovaná verejnosť  je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania (občianska iniciatíva, občianske združenie, mimovládna organizácia),
• odborne spôsobilá osoba je fyzická alebo právnická osoba evidovaná v zozname odborne spôsobilých
osôb pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
• ostatní účastníci sú odborníci z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe.
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Práva a povinnosti jednotlivých účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovaných
činností sú znázornené v tabuľke:
Príslušný orgán
- ministerstvo

a) zabezpečuje
 štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a riadi jej
výkon,
 posudzovanie vplyvov navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona
v časti A (povinné hodnotenie),
 posudzovanie vplyvov navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom
krajský úrad, ak si túto pôsobnosť v jednotlivých prípadoch vyhradí,
 posudzovanie vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice,
 komplexný informačný systém posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
b) rozhoduje
 z vlastného podnetu, alebo na podnet povoľujúceho orgánu, krajského úradu,
obvodného úradu, rezortného orgánu, organizácie podporujúcej ochranu
životného prostredia a navrhovateľa, či posudzovaniu bude v odôvodnenom
prípade podliehať aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v prílohe
č. 8 zákona,
 o upustení od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti,
 v prípade pochybnosti, či ide o zmenu činnosti, ktorá podlieha posudzovaniu,
či ide o dotknutú obec, či niektoré náklady znáša navrhovateľ,
 o predĺžení platnosti záverečného stanoviska,
c) určuje
 spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej
alebo priestorovej súvislosti,
 v prípade, ak je navrhovaná činnosť na území viacerých krajov, ktorý krajský
úrad je príslušným orgánom,
 rozsah hodnotenia a podľa potreby aj časový harmonogram,
 že nie je potrebné v osobitných prípadoch vypracovať správu o hodnotení,
 ktorej obci sa v prípade veľkého počtu obcí zašle zámer a správa o hodnotení,
príp. záverečné zhrnutie,
 odborne spôsobilé osoby na vypracovanie odborného posudku,
 rozsah dopracovania neúplného odborného posudku,
 uznanie odbornej kvalifikácie v oblasti posudzovania vplyvov,
d) zisťuje
 či dokumentácia predložená navrhovateľom obsahuje potrebné náležitosti a
podľa potreby nariadi jej doplnenie,
 úplnosť odborného posudku,
e) zasiela
 ostatným subjektom posudzovania zámer, rozsah hodnotenia, správu o hodnotení resp. záverečné zhrnutie a záverečné stanovisko,
 Európskej komisii v súlade s predpismi Európskeho spoločenstva informácie v
oblasti posudzovania vplyvov,
f) prihliada na
 písomné stanoviská od subjektov procesu posudzovania k zámeru a správe o
hodnotení,
 pripomienky k rozsahu hodnotenia,
 záznamy z verejného prerokovania správy o hodnotení,
g) zúčastňuje sa
 podľa potreby a možností na verejnom prerokovaní správy o hodnotení,
 konzultácií,
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h) vypracováva
 záverečné stanovisko,
i) plní
 úlohy kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie
presahujúcich štátne hranice,
j) vedie
 centrálnu evidenciu navrhovaných činností a uchováva dokumentáciu spojenú
s procesom posudzovania v dokumentačnom centre a na požiadanie poskytuje
z nej informácie,
 zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Príslušný orgán
– krajský úrad

a) zabezpečuje
 zisťovacie konanie navrhovaných činností s dosahom na územie svojho
územného obvodu, tzn., či posudzovaniu bude podliehať navrhovaná činnosť,
uvedená v časti B prílohy č. 8 zákona,
 posudzovanie vplyvov navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplýva zo
zisťovacieho konania,
 vkladanie informácii o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného
systému,
 uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania navrhovaných činností,
pre ktoré je príslušným orgánom, a poskytuje z nej informácie,
b) rozhoduje
 o upustení od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti,
 v prípade pochybnosti, či niektoré náklady znáša navrhovateľ,
 o predĺžení platnosti záverečného stanoviska, ktoré ako príslušný orgán vydal,
c) určuje
 v prípade, ak je navrhovaná činnosť na území viacerých obvodov, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom,
 rozsah hodnotenia a podľa potreby aj časový harmonogram,
 že nie je potrebné v osobitných prípadoch vypracovať správu o hodnotení,
 ktorej obci sa v prípade veľkého počtu obcí zašle zámer a správa o hodnotení,
príp. záverečné zhrnutie,
 odborne spôsobilé osoby na vypracovanie odborného posudku,
 rozsah dopracovania neúplného odborného posudku,
d) zisťuje
 či dokumentácia predložená navrhovateľom obsahuje potrebné náležitosti a
podľa potreby nariadi jej doplnenie,
 úplnosť odborného posudku,
e) zasiela
 ostatným subjektom posudzovania zámer, rozsah hodnotenia, správu o hodnotení, resp. záverečné zhrnutie a záverečné stanovisko,
 v odôvodnenom prípade na ministerstvo podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 zákona na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území,
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f) prihliada na
 písomné stanoviská od subjektov procesu posudzovania k zámeru a správe o
hodnotení,
 pripomienky k rozsahu hodnotenia,
 záznamy z verejného prerokovania správy o hodnotení,
g) zúčastňuje sa
 podľa potreby a možností na verejnom prerokovaní správy o hodnotení,
 konzultácií,
h) vypracováva
 rozhodnutie zo zisťovacieho konania,
 rozsah hodnotenia a jeho časový harmonogram,
 záverečné stanovisko.
Príslušný orgán
– obvodný úrad

a) zabezpečuje
 zisťovacie konanie navrhovaných činností s dosahom na svoj územný obvod,
tzn., či posudzovaniu bude podliehať navrhovaná činnosť, uvedená v časti B
prílohy č. 8 zákona,
 posudzovanie vplyvu navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplýva zo
zisťovacieho konania,
 vkladanie informácií o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného
systému,
 uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania navrhovaných činností,
pre ktoré je príslušným orgánom, a poskytuje z nej informácie,
b) rozhoduje
 o upustení od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti,
 v prípade pochybnosti, či niektoré náklady znáša navrhovateľ,
 o predĺžení platnosti záverečného stanoviska, ktoré ako príslušný orgán vydal,
c) určuje
 rozsah hodnotenia a podľa potreby aj časový harmonogram,
 že nie je potrebné v osobitných prípadoch vypracovať správu o hodnotení,
 ktorej obci sa v prípade veľkého počtu obcí zašle zámer a správa o hodnotení,
príp. záverečné zhrnutie,
 odborne spôsobilé osoby na vypracovanie odborného posudku,
 rozsah dopracovania neúplného odborného posudku,
d) zisťuje
 či dokumentácia predložená navrhovateľom obsahuje potrebné náležitosti a
podľa potreby nariadi jej doplnenie,
 úplnosť odborného posudku,
e) zasiela
 ostatným subjektom posudzovania zámer, rozsah hodnotenia, správu o hodnotení, resp. záverečné zhrnutie a záverečné stanovisko,
 v odôvodnenom prípade na ministerstvo podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 zákona na území chránenom podľa osobitných predpisov, alebo v značne zaťaženom území,
f) prihliada na
 písomné stanoviská od subjektov procesu posudzovania k zámeru a správe o
hodnotení,
 pripomienky k rozsahu hodnotenia,
 záznamy z verejného prerokovania správy o hodnotení,

37

g) zúčastňuje sa
 podľa potreby a možností na verejnom prerokovaní správy o hodnotení,
 konzultácií,
h) vypracováva
 rozhodnutie zo zisťovacieho konania,
 rozsah hodnotenia a jeho časový harmonogram
 záverečné stanovisko.
Navrhovateľ

a) vypracúva
 príslušnú dokumentáciu pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, najmä zámer, správu o hodnotení, príp. ďalšiu dokumentáciu,
b) poskytuje
 príslušnému orgánu, resp. odborníkom, potrebné informácie o navrhovanej
činnosti,
c) informuje
 v spolupráci s dotknutou obcou verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia a o
jeho časovom harmonograme,
d) spolupracuje
 s dotknutou obcou pri uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a vyhotovení záznamu z verejného prerokovania,
e) zúčastňuje sa
 na konzultáciách ministerstva s dotknutou stranou,
 na verejnom prerokovaní,
f) zabezpečuje
 poprojektovú analýzu posudzovanej činnosti,
g) uchováva
 dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania,
h) znáša
 väčšinu nákladov spojených s procesom posudzovania,
i) žiada
 príslušný orgán o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej
činnosti,
j) prerokováva
 s príslušným orgánom rozsah hodnotenia a jeho časový harmonogram,
k) požaduje
 od právnických resp. fyzických osôb informácie o životnom prostredí potrebné
pre vypracovanie správy o hodnotení,
l) zasiela
 v odôvodnenom prípade na ministerstvo podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 zákona na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území.
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Rezortný orgán

a) spolupracuje s príslušným orgánom pri
 určovaní rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu,
 určení, že nie je potrebné v osobitných prípadoch vypracovať správu o hodnotení,
b) zúčastňuje sa
 na konzultáciách príslušného orgánu s navrhovateľom,
 na verejnom prerokovaní,
c) zasiela
 stanoviská k zámeru a správe o hodnotení,
 v odôvodnenom prípade na ministerstvo podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 zákona na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území.

Povoľujúci orgán

a) spolupracuje s príslušným orgánom pri
 určovaní rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu,
 určení, že nie je potrebné v osobitných prípadoch vypracovať správu o hodnotení,
b) nemôže vydať
 bez záverečného stanoviska rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti,
c) doručuje
 rozhodnutie o povolení činnosti príslušnému a rezortnému orgánu,
d) zasiela
 stanoviská k zámeru a správe o hodnotení,
 v odôvodnenom prípade na ministerstvo podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 zákona.

Dotknutý orgán

a) zasiela
 stanoviská k zámeru a k správe o hodnotení z hľadiska svojej pôsobnosti,
 pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti,
b) zúčastňuje sa
 na verejnom prerokovaní.

Dotknutá obec

a) vystupuje v procese ako
 orgán samosprávy, ktorý sleduje a zastáva záujmy samosprávnej jednotky,
 koordinátor, ktorý zabezpečuje väzbu medzi verejnosťou a navrhovateľom či
príslušným orgánom,
 povoľujúci orgán podľa stavebného zákona,
 dotknutý orgán, ak obec plní úlohy orgánu štátnej správy,
 navrhovateľ, ak podniká ako právnická osoba,
b) informuje spôsobom v mieste obvyklým
 verejnosť o zámere, správe o hodnotení a záverečnom stanovisku a umožňuje
verejnosti do nich nahliadnuť a robiť si z nich výpisy, príp. kópie,
 verejnosť o rozhodnutí zo zisťovacieho konania, rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho časovom harmonograme,
c) vypracováva
 stanovisko k zámeru a správe o hodnotení,
 pripomienky k rozsahu hodnotenia,
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d) spolupracuje
 s navrhovateľom pri uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a
vyhotovení záznamu z verejného prerokovania.
Verejnosť

a) zapája
 sa do procesu posudzovania priamo alebo prostredníctvom dotknutej obce,
b) má možnosť
 združovať sa do občianskeho združenia, občianskej iniciatívy a organizácie
podporujúcej ochranu životného prostredia,
c) zasiela
 stanoviská k zámeru a správe o hodnotení,
 pripomienky k rozsahu hodnotenia,
 v odôvodnenom prípade na ministerstvo podnet na posudzovanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny neuvedenej v prílohe č. 8 zákona na území chránenom podľa osobitných predpisov alebo v značne zaťaženom území.

Odborne
spôsobilé osoby

a) vypracúvajú
 dokumentáciu, ktorú zabezpečuje navrhovateľ,
 na základe určenia príslušným orgánom odborné posudky.  

Okrem uvedených subjektov sa posudzovania vplyvov na životné prostredie v SR zúčastňujú aj ďalšie subjekty:
Slovenská agentúra
životného prostredia

 prevádzkuje Informačný systém procesu posudzovania vplyvov (IS EIA/SEA),
 vypracúva odborné stanoviská k zámeru a správe o hodnotení na požiadanie
príslušného orgánu,
 prevádzkuje Dokumentačné centrum EIA,
 poskytuje konzultácie účastníkom procesu posudzovania vplyvov,
 vypracováva dokumentácie (zámer, správa o hodnotení) pre navrhovateľa.

Centrá EIA

 vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti posudzovania vplyvov na
životné prostredie,
 poskytujú konzultácie účastníkom procesu posudzovania,
 vypracovávajú  dokumentácie (zámer, správa o hodnotení) pre navrhovateľa.

Odborníci z rôznych
oblastí vedy, techniky a praxe

 vypracovávajú dokumentácie (zámer, správu o hodnotení) pre navrhovateľa,
 vypracovávajú odborné posudky, vyjadrenia, stanoviská a pod. podľa požiadaviek účastníkov procesu posudzovania,
 zúčastňujú sa konzultácií s dotknutou stranou na základe požiadavky príslušného orgánu.

VI. KROKY PROCESU EIA
Podľa závažnosti vplyvu na životné prostredie sa  vykonáva povinné hodnotenie alebo zisťovacie konanie.
Povinné hodnotenie pozostáva z nasledovných krokov:
•
•
•
•
•
•
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Zámer.
Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu.
Správa o hodnotení.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení.
Odborný posudok.
Záverečné stanovisko.

Jednotlivé kroky procesu posudzovania sú vzájomne previazané a už od počiatočnej fázy sa do procesu zapájajú všetci účastníci. Prakticky pre každý krok posudzovania (okrem vypracovania správy o hodnotení) sú určené
záväzné lehoty, ktoré sa musia dodržať. V zákone sa tiež uvádza, aké informácie musia jednotlivé dokumentácie
(zámer, správa o hodnotení) obsahovať.
Zisťovacie konanie taktiež začína predložením zámeru a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa zákona. V prípade, ak sa činnosť nebude
posudzovať podľa zákona, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov. V prípade, keď príslušný
orgán rozhodne, že sa činnosť bude posudzovať podľa zákona, proces posudzovania pokračuje ako v povinnom
hodnotení.
Zisťovacie konanie pozostáva z nasledovných krokov:
•
•

Zámer a jeho pripomienkovanie.
Vydanie rozhodnutia.

v prípade rozhodnutia o neposudzovaní navrhovanej činnosti proces EIA končí,
v prípade rozhodnutia o posudzovaní navrhovanej činnosti sú realizované nasledovné kroky:
•
•
•
•
•

Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu.
Správa o hodnotení a jej pripomienkovanie.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení.
Odborný posudok.
Záverečné stanovisko.

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov okrem konania, ak sú pochybnosti o
tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ.

VI.1 ZÁMER

Navrhovateľ už pri zamýšľaní vykonať činnosť, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na životné prostredie, zistí,
či činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona. V prípade neistoty môže písomne požiadať príslušný orgán o
vyjadrenie, či činnosť podlieha alebo nepodlieha posudzovaniu podľa zákona. V žiadosti o vyjadrenie stručne
popíše charakteristiku navrhovanej činnosti, uvedie najmä jej navrhovanú kapacitu a v prípade rozširovania aj
pôvodnú kapacitu.
V prípade, ak navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu, navrhovateľ vypracuje alebo zabezpečí vypracovanie
zámeru.
VI.1.1 ZÁMER A JEHO VÝZNAM
Zámer je prvá dokumentácia, ktorá sa vypracováva v počiatočnej (predprojektovej) fáze prípravy alebo zmeny
činnosti. Za vypracovanie zámeru je zodpovedný navrhovateľ, ktorý ho doručí na príslušný orgán.
Účelom zámeru je poskytnúť základnú informáciu o navrhovanej činnosti, o životnom prostredí, v ktorom sa má
navrhovaná činnosť realizovať, o vplyvoch činnosti na životné prostredie a o návrhoch opatrení na ich vylúčenie,
zníženie alebo kompenzáciu. Zámer má obsahovať, okrem formálnych náležitostí, informácie o základnej charakteristike navrhovanej činnosti, z ktorých vyplynie, aké budú jej predpokladané vplyvy na životné prostredie v
konkrétnom území. Dôraz sa kladie najmä na posúdenie, do akej miery sa zvýši celková antropogénna záťaž, či
sa zhorší kvalita životného prostredia a do akej miery bude navrhovaná činnosť pre územie environmentálnym
prínosom. V zámere je potrebné uviesť, akú kvalitu má dotknuté územie, do akej miery je už v súčasnosti antropogénne zaťažené, ako je ekologicky významné a zraniteľné a akou mierou môže toto prostredie navrhovaná
činnosť ovplyvniť.
VI.1.2 ZABEZPEČENIE VYPRACOVANIA ZÁMERU
Zámer môže vypracovať sám navrhovateľ, alebo si jeho vypracovanie zabezpečí u fyzických alebo právnických
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osôb evidovaných ministerstvom v osobitnom zozname odborne spôsobilých osôb, alebo u iných odborníkov.
VI.1.3 NÁLEŽITOSTI ZÁMERU
Pri spracovaní zámeru je potrebné sa riadiť prílohou č. 9 zákona Obsah a štruktúra zámeru.
V zámere je potrebné uviesť základné údaje o navrhovateľovi a základné údaje o navrhovanej činnosti. V tejto
časti je potrebné predovšetkým charakterizovať navrhovanú činnosť, uviesť jej účel a časový harmonogram výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, dotknutú obec, dotknuté orgány, rezortný orgán a povoľujúce orgány.
V zámere musia byť uvedené základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia,
základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a možnosti opatrení na ich zmiernenie.
Predložený zámer musí byť vypracovaný najmenej v dvoch variantoch navrhovanej činnosti okrem variantu stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila, tzv. nulový variant. Príslušný orgán môže na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa upustiť od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti, ale v
žiadnom prípade nemôže upustiť od požiadavky uvedenia nulového variantu. Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti sa predkladá na príslušný orgán pred vypracovaním zámeru. Keďže
zámer je verejným dokumentom, ktorý sa zasiela aj do dotknutých obcí, kde je k dispozícií širokej verejnosti, je
potrebné pri jeho vypracovaní klásť dôraz na zrozumiteľnosť a grafickú názornosť.

VI.1.4 PROCESNOSŤ KROKU ZÁMERU
VI.1.4.1 Predloženie zámeru
Navrhovateľ predloží príslušnému orgánu zámer v listinnom vyhotovení v počte, ktorý si navrhovateľ vopred dohodne s príslušným orgánom a jedenkrát na elektronickom nosiči dát. Predložený zámer, ktorý nemá potrebné
náležitosti, vráti príslušný orgán navrhovateľovi bez zbytočného odkladu na dopracovanie, najneskôr však do 7
dní s určením rozsahu jeho dopracovania.
VI.1.4.2 Rozoslanie zámeru
Príslušný orgán do 7 dní od doručenia úplného zámeru  zašle tento na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu
životného prostredia, ak podala podnet. Príslušný orgán bez zbytočného odkladu zverejní na internetovej stránke ministerstva oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými
sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo
sídlo navrhovateľa.
V prípade veľkého počtu dotknutých obcí príslušný orgán môže určiť, ktorým vybraným obciam zašle zámer a
ostatným dotknutým obciam písomne oznámi, kde bude pre nich zámer k nahliadnutiu. Tieto obce nestrácajú
však charakter dotknutej obce.
VI.1.4.3 Pripomienkovanie zámeru
Subjekty posudzovania majú na zaslanie stanoviska zákonom stanovenú lehotu. Písomné stanoviská signalizujú
navrhovateľovi a príslušnému orgánu odozvu z daného územia na navrhovanú činnosť a sú dôležitým podkladom pre ďalší priebeh posudzovania, najmä pre zisťovacie konanie a určenie rozsahu hodnotenia a časového
harmonogramu pre vypracovanie správy o hodnotení.
Dotknutá obec musí do 3 dní od doručenia zámeru alebo oznámenia informovať o zámere verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámiť, kde a kedy je možné do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť
verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje stanoviská k zámeru príslušnému
orgánu do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná, alebo od zverejnenia oznámenia.
Verejnosť v rámci diskusií, konzultácií, písomných stanovísk a pod. poskytuje doplňujúce informácie o území,
možných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie, upozorňuje na možné varianty navrhovanej činnosti.
Verejnosť v procese pripomienkovania zámeru predstavujú:
•
•
•
•

42

fyzické a právnické osoby, alebo ich skupiny,
dotknutá obec (ako sprostredkovateľ verejnosti),
občianska iniciatíva,
občianske združenie,

•

organizácie podporujúce ochranu životného prstredia (mimovládne organizácie).

V etape pripomienkovania zámeru nastáva formovanie názorov a skupín verejnosti, vytváranie záujmových skupín a artikulovanie prvých oficiálnych stanovísk verejnosti. Záujmové skupiny, tzn. zainteresovaná verejnosť, je
tvorená občianskou iniciatívou, občianskym združením a mimovládnou organizáciou. Tieto subjekty dostávajú
informácie a ďalšie materiály v procese posudzovania podľa zákona priamo. Už v tomto štádiu je mimoriadne
potrebná a dôležitá práca navrhovateľa s verejnosťou, pričom je nevyhnutné zabezpečiť pravidelné a objektívne informovanie, napr. využívaním nezávisle fungujúceho miestneho informačného strediska. Dosiahne sa
tým včasná obojstranná informovanosť, dôvera a spolupráca a odstránia sa už v zárodku mnohé dezinformácie,
rozpory a predchádza sa zbytočným konfliktom.
Občianskou iniciatívou
sa rozumie najmenej 500 fyzických osôb, starších ako 18 rokov, z toho aspoň 250 osôb s trvalým pobytom
v dotknutej obci, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona.
Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt,
rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú. Podpisová listina so stanoviskom musí
byť doručená príslušnému orgánu v požadovanej lehote do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná,
alebo od zverejnenia oznámenia.
Občianska iniciatíva si zvolí tzv. splnomocnenca, ktorý je oprávnený konať jej menom a prijímať písomnosti.
Ide o fyzickú osobu, ktorá je uvedená v podpisovej listine. Pokiaľ takýto údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom je fyzická osoba, ktorá je uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže
písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia. Splnomocnenca je možné
nahradiť inou fyzickou osobou na základe písomného prehlásenia doručeného príslušnému orgánu, ktoré
musí podpísať väčšina členov občianskej iniciatívy. Rovnaký postup platí aj pre prípad odstúpenia splnomocnenca občianskej iniciatívy.
Občianska iniciatíva po jej vzniku ustanoveným spôsobom dostáva informácie, dokumentáciu, rozhodnutia,
vyrozumenia a záverečné stanovisko a zúčastňuje sa na procese posudzovania. Tým sa ale nevylučuje možnosť jednotlivých členov občianskej iniciatívy ako súčasti verejnosti využívať tiež sprostredkujúcu funkciu
dotknutej obce.

Občianskym združením
sa rozumie združenie občanov podľa zákona o združovaní občanov s najmenej 250 fyzickými osobami staršími ako 18 rokov, z toho aspoň 150 osôb s trvalým pobytom v dotknutej obci, založené na ďalšiu podporu
stanoviska občianskej iniciatívy alebo priamo za účelom ochrany životného prostredia pri navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona . Podpisovú listinu, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú a doklad o zaregistrovaní občianskeho
združenia predloží občianske združenie príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu najneskôr s podaním
písomného stanoviska. Občianske združenie predloží príslušnému orgánu na nahliadnutie podpisovú listinu, kde je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a podpis osôb, ktoré stanovisko podporujú. Občianske združenie je zúčastnenou osobou povoľovacieho procesu pre tie navrhované činnosti
uvedené v prílohe č. 8 zákona, na ktoré podalo príslušnému orgánu písomné stanovisko, pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva, že je účastníkom konania. Zúčastnená osoba má právo byť upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov konania, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke,
navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Osobitný zákon môže ustanoviť zúčastnenej osobe
viac práv (§ 15a zákona č.71/1967 Zb., v znení zákona č.527/2003 Z. z.).
Občianske združenie môže vzniknúť buď z občianskej iniciatívy (jej časti) alebo priamo. Musí byť založené
podľa zákona o združovaní občanov, musí mať svoje stanovy, svoj názov odlišný od názvu právnickej osoby,
ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky a musí byť zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
Postavenie účastníkov občianskeho združenia v procese posudzovania je obdobné ako postavenie účastníkov občianskej iniciatívy a mimovládnych organizácií.
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Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia
je v zákone definovaná ako organizácia podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov, s viac ako dvojročnou pôsobnosťou. V procese posudzovania podáva stanoviská k zámeru,
správe o hodnotení, ako aj pripomienky k rozsahu hodnotenia. Doklad o zaregistrovaní mimovládna organizácia predloží príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu spoločne s podaním stanoviska k zámeru
navrhovanej činnosti. Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je zúčastnenou
osobou povoľovacieho procesu pre tie navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona, na ktoré podala
príslušnému orgánu písomné stanovisko, pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva, že je účastníkom konania.
Zúčastnená osoba má právo byť upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov konania,
zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Osobitný zákon môže ustanoviť zúčastnenej osobe viac práv (§ 15a zákona č.71/1967 Zb., v znení
zákona č.527/2003 Z. z.).  
Pravidlá pre vypracovanie, predkladanie a pripomienkovanie zámeru sú rovnaké tak pri povinnom hodnotení
navrhovanej činnosti, ako aj pri zisťovacom konaní.

VI.2 ZISŤOVACIE KONANIE

Zisťovacie konanie je samostatným krokom procesu posudzovania a týka sa činností uvedených v časti B prílohy č. 8 zákona, pričom sa zisťuje, či vplyvy navrhovanej činnosti, s ohľadom na jej povahu a rozsah, miesto
vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu, význam očakávaných vplyvov a
písomné stanoviská verejnosti budú také, že je alebo nie je potrebné ich podrobnejšie posúdenie podľa zákona.
Zisťovacie konanie vykonáva ako príslušný orgán krajský úrad alebo obvodný úrad s dosahom na územie svojho
územného obvodu. Zisťovacie konanie pozostáva z predloženia zámeru, pripomienkovania zámeru a vydania
rozhodnutia. Kritériá pre zisťovacie konanie sú uvedené v prílohe č.10 zákona.
Pri posudzovaní toho, či navrhovaná činnosť bude posudzovaná podľa zákona, príslušný orgán prihliada aj na
písomné stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutého orgánu, dotknutej obci a verejnosti
(vrátane občianskej iniciatívy, občianskeho združenia a mimovládnej organizácie), ak boli ich písomné stanoviská doručené v zákonom stanovenej lehote.
Príslušný orgán pri rozosielaní zámeru pre činnosti, ktoré podliehajú zisťovaciemu konaniu, vždy upozorňuje
dotknuté subjekty, že ide o zámer podliehajúci zisťovaciemu konaniu a zároveň ich požiada, aby sa vyjadrili, či
požadujú, alebo nepožadujú navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona. V takom prípade subjekty, ktoré
vypracovávajú stanovisko k zámeru, najmä v zisťovacom konaní, musia dobre zvážiť svoje pripomienky.
Ak vyplynie z vypracovaného zámeru, zo stanovísk dotknutých subjektov, vlastných zistení a ďalších informácií,
že u navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú závažné vplyvy na životné prostredie, príslušný orgán rozhodnutím ukončí posudzovanie a navrhovateľ môže podať žiadosť povoľujúcemu orgánu o povolenie činnosti podľa
osobitných predpisov (napr. o územné rozhodnutie a stavebné povolenie).
V prípade, ak z priebehu posudzovania vyplynie potreba ďalšieho podrobnejšieho posudzovania navrhovanej
činnosti, príslušný orgán rozhodne, že sa bude navrhovaná činnosť ďalej posudzovať.
Zisťovacie konanie sa končí vydaním rozhodnutia. Príslušný orgán má povinnosť doručiť rozhodnutie o tom,
či činnosť bude alebo nebude posudzovaná podľa zákona, navrhovateľovi a tiež ostatným subjektom procesu
posudzovania, tzn. rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zainteresovanej verejnosti (občianskej iniciatíve, občianskemu združeniu, mimovládnej organizácii). Dotknutá obec
informuje, bez zbytočného odkladu, verejnosť o rozhodnutí v mieste obvyklým spôsobom.

VI.3 ROZSAH HODNOTENIA A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Ak príslušný orgán v zisťovacom konaní rozhodne, že navrhovaná činnosť bude posudzovaná podľa zákona,
nasleduje určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a určenie časového harmonogramu.
Rozsah hodnotenia a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určuje príslušný orgán v spolupráci s rezortným a povoľujúcim orgánom a ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na sústavu chránených území, aj po dohode s ministerstvom a po prerokovaní s navrhovateľom a doručí ho navrhovateľovi spolu so stanoviskami k zámeru do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty
na podanie stanovísk k zámeru. Navrhovateľ spolu s dotknutou obcou informuje verejnosť spôsobom v mieste
obvyklým o určenom rozsahu hodnotenia a časovom harmonograme. Cieľom rozsahu hodnotenia je určiť, ktorý
variant riešenia navrhovanej činnosti je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť, na ktoré body prílohy je
potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať. Dôležitú úlohu zohráva dialóg medzi príslušným
orgánom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania. V rozsahu hodnotenia sa určuje najmä:
•
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na ktoré body prílohy č. 11 zákona je potrebné v správe o hodnotení prihliadať,

•
•
•

ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností zákona sa budú posudzovať spoločne,
počet a forma vyhotovenia správy o hodnotení činnosti.

Rozsah hodnotenia sa určuje vždy, časový harmonogram sa určuje iba v prípade potreby, napr. v prípade nutnosti sledovania určitých vplyvov na biotické zložky životného prostredia počas vegetačného obdobia, biologických cyklov a pod. V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých
etáp hodnotenia.

VI.4 SPRÁVA O HODNOTENÍ
VI.4.1 SPRÁVA O HODNOTENÍ A JEJ VÝZNAM
Navrhovateľ následne po určení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti vykoná alebo zabezpečí vykonanie
hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie najmenej v rozsahu určenom v rozsahu hodnotenia. Výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení, ktorú spolu so záverečným zhrnutím predloží príslušnému orgánu v počte listinných vyhotovení určenom v rozsahu hodnotenia a na elektronickom nosiči dát. Zároveň
oznámi príslušnému orgánu, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu, potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti, požiadal alebo bude žiadať.
VI.4.2 ZABEZPEČENIE VYPRACOVANIA SPRÁVY O HODNOTENÍ
Samotné posudzovanie a vypracovanie správy o hodnotení môže vypracovať navrhovateľ sám, ale vzhľadom
na skutočnosť, že táto činnosť kladie vysoké nároky na odbornosť, vo väčšine prípadov si navrhovateľ dáva posudzovanie vplyvu navrhovanej  činnosti vykonať odborne spôsobilými osobami, ktoré sú zapísané v zozname
odborne spôsobilých osôb pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorý vedie ministerstvo.
VI.4.3 NÁLEŽITOSTI SPRÁVY O HODNOTENÍ
Správa o hodnotení predstavuje najdôležitejšiu časť dokumentácie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie. Jej vypracovanie zaberá podstatnú časť z celého procesu posudzovania a obyčajne nie je
časovo obmedzené. Základná šírka problematiky, ktorá má byť posudzovaná, je určená rozsahom hodnotenia a
navrhovateľ je povinný daný rozsah dodržať. Okrem určeného rozsahu hodnotenia je žiaduce do správy o hodnotení zapracovať vlastné zistenia riešiteľov a taktiež priebežné informácie od obyvateľov, miestnych znalcov a
od miestnej štátnej správy v dotknutom území. Všeobecný rozsah pre vypracovanie správy o hodnotení je stanovený v prílohe č. 11 zákona, kde sú uvedené jednotlivé položky pre vyhodnotenie. Položky uvedené v prílohe
č. 11 je potrebné vyhodnotiť všetky aj v prípade, keď sa nepredpokladá, alebo je zrejmé, že navrhovaná činnosť
nebude mať vplyv na niektorú z uvedených zložiek. Taktiež je potrebné uviesť aj skutočnosť, že nie sú o danom
vplyve informácie, alebo tieto nie sú dostupné. Vyhodnotenie takýchto skutočností dokazuje, že sa navrhovateľ
daným možným vplyvom zaoberal. Pretože správa o hodnotení zahŕňa informácie z rôznych oblastí, pričom
je určená širokému spektru obyvateľov od laikov cez odbornú verejnosť až po špecializované štátne správy a
odborníkov, je žiaduce, aby správa o hodnotení bola spracovaná zrozumiteľne a aby dostatočne názorne popisovala konkrétne dopady navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Obohatenie správy
o hodnotení môže priniesť vhodná fotodokumentácia, počítačovou grafikou vytvorené predpokladané zmeny
v území, mapové prílohy a situačné mapy. Veľmi účinné je tabuľkové vyhodnotenie jednotlivých dopadov a ich
závažnosť. Záver správy musí vždy vyústiť do návrhu environmentálne najprijateľnejšieho variantu navrhovanej
činnosti s návrhom príslušných opatrení na odstránenie alebo aspoň na zmiernenie predpokladaných negatívnych vplyvov. V osobitných prípadoch sú súčasťou správy o hodnotení aj sprievodné štúdie o najzávažnejších
okruhoch problémov.
VI.4.4 PROCESNOSŤ KROKU SPRÁVY O HODNOTENÍ
VI.4.4.1 Upustenie od vypracovania správy o hodnotení
V určitých výnimočných prípadoch môže príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracovať. Sú to výnimočné prípady, najmä pri činnostiach
s menej závažnými vplyvmi alebo s vopred vyriešenými stretmi záujmov. Je to možné aj vtedy, ak je zámer
spracovaný v takom rozsahu, že i s ohľadom na písomné stanoviská nie je potrebné rozšíriť hodnotenie o ďalšie
údaje. O  upustenie od vypracovania správy o hodnotení v žiadnom prípade nežiada navrhovateľ. V  prípade,
že sa upustilo od vypracovania správy o hodnotení, proces pokračuje ďalej podľa zákona s tým, že sa zámer
považuje za správu o hodnotení. O tejto skutočnosti príslušný orgán informuje navrhovateľa, povoľujúci orgán,
rezortný orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty na podanie stanovísk
k zámeru.
45

VI.4.4.2 Predloženie správy o hodnotení
Navrhovateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení v listinnom vyhotovení v počte určenom v rozsahu hodnotenia a na elektronickom nosiči dát. Neúplnú správu o hodnotení príslušný orgán vráti bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 7 dní navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia. Povinnosťou
navrhovateľa je poskytnúť príslušnému orgánu, pokiaľ o to požiada, nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej správe o hodnotení, najneskôr však do 14 dní od uplynutia poslednej lehoty od podania stanovísk k
správe o hodnotení. V etape vypracovania správy o hodnotení a jej verejného prerokovania sa ustanovuje povinnosť pre štátne orgány (vrátane orgánov štátnej správy životného prostredia) resp. dotknuté orgány, inštitúcie
verejného charakteru a verejnosť (právnické aj fyzické osoby) poskytnúť navrhovateľovi na jeho žiadosť všetky
dostupné informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto
informácie nevyhnutné pre vypracovanie správy o hodnotení. Pritom ostávajú nedotknuté osobitné predpisy
o ochrane štátneho, hospodárskeho, služobného a obchodného tajomstva. Informácie sa poskytujú za úhradu
nákladov spojených s ich odovzdaním. Niektoré osobitosti v poskytovaní informácií z dokumentácie evidovanej
a uchovávanej na príslušnom orgáne ustanovuje zákon. V prípade, keď pre navrhovateľa vypracúva správu o
hodnotení iná právnická alebo fyzická osoba, musí byť navrhovateľom splnomocnená na získanie informácií v
jeho mene.
VI.4.4.3 Rozoslanie správy o hodnotení
Príslušný orgán bez zbytočného odkladu doručí správu o hodnotení na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zároveň správu o hodnotení zverejní na internetovej stránke ministerstva. Príslušný orgán je splnomocnený v odôvodnených prípadoch určiť, že s ohľadom na
veľký počet dotknutých obcí bude správa o hodnotení doručená len niektorým z nich (spravidla najviac dotknutým obciam, spádovým obciam a pod.). Ostatným dotknutým obciam sa doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. V uvedenej lehote doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie zainteresovanej verejnosti
(občianska iniciatíva, občianske združenie, mimovládna organizácia), ak tieto v priebehu procesu posudzovania
navrhovanej činnosti vznikli.
VI.4.4.4 Pripomienkovanie správy o hodnotení
Dotknutá obec do 3 dní od doručenia správy o hodnotení alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia informuje verejnosť a vystaví ich na dobu 30 dní spôsobom v mieste obvyklým a oznámi verejnosti, kde a
kedy je možné do správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť
kópie.
Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení do 30 dní od jej doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje stanoviská k správe o hodnotení príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa
zverejnenia záverečného zhrnutia alebo správy o hodnotení priamo, alebo prostredníctvom dotknutej obce.
Zainteresovaná verejnosť (občianska iniciatíva, občianske združenie, mimovládna organizácia) môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko do 30 dní od doručenia záverečného zhrnutia.

VI.5 VEREJNÉ PREROKOVANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ

Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí verejné prerokovanie správy o hodnotení. V prípade, ak bolo upustené od vypracovania správy o hodnotení, zabezpečí prerokovanie zámeru v primeranom čase, po oboznámení príslušného
orgánu o tejto skutočnosti.
Termín a miesto verejného prerokovania oznámi dotknutá obec verejnosti najneskôr 10 dní pred jeho konaním
spôsobom v mieste obvyklým a prizve naň tiež zástupcov príslušného orgánu, rezortného orgánu a dotknutého
orgánu. Na verejnom prerokovaní je povinnosťou navrhovateľa zabezpečiť kvalifikovaný výklad o problematike,
ktorú správa o hodnotení riešila a o hlavných výsledkoch, ktoré sú jej obsahom.
Celé verejné prerokovanie je odporučené viesť moderátorom formou otvoreného dialógu, aby diskusia neskĺzla
do iných problémov ako tých, ktoré súvisia s prerokovaním správy o hodnotení a taktiež kvôli tomu, aby vplyvy
na životné prostredie boli prerokované zo všetkých hľadísk.
Verejné prerokovanie je dôležitým krokom v procese posudzovania. Stoja tu proti sebe záujmy dobre informovaného investora a možno menej informovaného, ale osobné záujmy si chrániaceho občana. Keď je navrhovaná
činnosť v záujme väčšiny obyvateľov, verejné prerokovanie môže mať bezkonfliktný priebeh. V prípade, ak záujmy občanov nie sú v zhode so záujmami navrhovateľa, je veľmi dôležité osobitne dôkladne sa na verejné prerokovanie pripraviť a podľa možnosti požiadať o vedenie verejného prerokovania nezávislého moderátora (napr.
odborníka z oblasti sociológie, prípadne psychológie) s dobrými vedomosťami o navrhovanej činnosti.
Formu a spôsob verejného prerokovania stanovuje a zabezpečuje dotknutá obec v spolupráci s navrhovate46

ľom.
Cieľom verejného prerokovania správy o hodnotení je aj posúdenie objektívnosti  záverov, ktoré sú v správe o
hodnotení uvedené. Efektívnosť verejného prerokovania je priamo úmerná kvalite predchádzajúceho dialógu
verejnosti a navrhovateľa, príp. orgánov štátnej správy. Z toho vyplýva, že verejné prerokovanie neslúži na to,
aby vyriešilo podstatné spory nevyriešené počas posudzovania. Je skôr akýmsi čiastočným záverom procesu
posudzovania, ktorého cieľom je vyjadriť postoje verejnosti k navrhovanej činnosti.
Na verejnom prerokovaní sa môžu zúčastniť všetci občania, občianska iniciatíva, občianske združenie a mimovládna organizácia a záujmové zväzy. Na všetky otázky prítomnej verejnosti a zástupcov záujmových skupín
musí byť jasne a jednoznačne odpovedané, a to buď ústnou alebo písomnou formou.
Popri verejnom prerokovaní správy o hodnotení sa ale nevylučuje pre navrhovateľa možnosť využiť aj ďalšie
formy práce s verejnosťou (odborné prednášky, výstavy, osobitné rokovania s jednotlivcami alebo skupinami,
využitie masmédií a pod.).
Verejné zhromaždenia by mali podporiť výmenu názorov medzi verejnosťou a orgánmi štátnej správy ohľadom
požiadaviek na posúdenie jednotlivých častí správy o hodnotení. Cieľom tohto opatrenia je posúdiť existenciu a
závažnosť vplyvov, resp. iných skutočností, ktoré neboli brané do úvahy pri príprave správy o hodnotení. Keďže
posúdenie je zamerané na komplexnosť správy o hodnotení, malo by vychádzať z výsledkov viacerých stretnutí
alebo zhromaždení, ktorých cieľom bolo posúdenie:
•
•
•
•

novovzniknutých vplyvov (posúdenie ich dôležitosti vzhľadom k už uvažovaným vplyvom),
alternatív a opatrení na zmiernenie účinkov (technické riešenia a lokalita),
kompenzačných opatrení (kompenzácie za spôsobené škody na životnom prostredí),
poprojektového monitoringu.

Povinnosťou dotknutej obce je v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť záznam z verejného prerokovania. Záznam podpísaný zástupcom dotknutej obce a zástupcom navrhovateľa doručí dotknutá obec príslušnému orgánu do 7 dní od verejného prerokovania. Súčasťou záznamu musí byť i prezenčná listina s uvedením termínu
a miesta konania verejného prerokovania, prípadne i zvukový alebo obrazový záznam priebehu verejného prerokovania. Na to, aby tento záznam bol vyčerpávajúci a presný, je vhodné, aby dotknutá obec spolu s navrhovateľom počas verejného prerokovania využila rôzne formy zaznamenávania stanovísk, komentárov, dotazov a
poznámok kladených účastníkmi verejného prerokovania, napr. písomné zaznamenávanie, zvukový záznam s
využitím stabilných resp. mobilných mikrofónov.
Podľa zákona o obecnom zriadení je možné uskutočniť tzv. miestne referendum, ktoré môže vyhlásiť obecné
zastupiteľstvo pri rozhodovaní o dôležitých veciach, týkajúcich sa obce, tzn. aj o environmentálnych vplyvoch
navrhovanej činnosti na územie obce a život jej obyvateľov. Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce, oprávnených voliť. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté vtedy,
ak dostalo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
Referendum je možné vyhlásiť aj na základe petície skupiny obyvateľov obce, v počte 30 % oprávnených voličov.
Postup pri zostavovaní petície ustanovuje zákon o petičnom práve.

VI.6 ODBORNÝ POSUDOK

Po doručení stanovísk k správe o hodnotení príslušný orgán zabezpečí spracovanie odborného posudku navrhovanej činnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že náklady na vypracovanie posudku znáša navrhovateľ, príslušný
orgán určí posudzovateľa najneskôr do 10 dní od uplynutia podania stanovísk k správe o hodnotení na príslušný
orgán, alebo ak ide o požiadavku o doplnenie správy o hodnotení, tak do 5 dní od doručenia doplnenia správy o
hodnotení. Túto skutočnosť písomne oznámi navrhovateľovi a spracovateľovi odborného posudku. Spracovateľ
odborného posudku môže od vypracovania odborného posudku odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného písomne, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa príslušným orgánom. Na
základe tejto požiadavky navrhovateľ uzatvorí so spracovateľom odborného posudku zmluvu na vypracovanie
odborného posudku s určením požadovaného rozsahu a termínu dodania posudku v zmysle zákona.
V posudku sa vyhodnocujú najmä:
• úplnosť správy o hodnotení,
• stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutej obce, dotknutého orgánu, verejnosti
a zainteresovanej verejnosti,
• úplnosť zistenia kladných a záporných  vplyvov činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,
• použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
• návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo
obmedzenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia,
• varianty riešenia navrhovanej činnosti,
• návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti.
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Posudok môže spracovať iba odborne spôsobila osoba evidovaná v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý
vedie ministerstvo podľa § 62 zákona a vyhlášky MŽP SR č.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Na vypracovaní posudku sa nemôžu
podieľať tie fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní zámeru, alebo správy o hodnotení.
Náklady na vypracovanie odborného posudku znáša vždy navrhovateľ. Odborný posudok slúži príslušnému orgánu ako jeden z hlavných podkladov pre vypracovanie záverečného stanoviska. Odborný posudok musí vždy
obsahovať návrh záverečného stanoviska.

VI.7 ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

Po doručení odborného posudku príslušný orgán v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia vypracuje záverečné stanovisko do 20 dní od doručenia odborného posudku. Záverečné stanovisko je konečným zhrnutím celého
procesu posudzovania. Pripomienky verejnosti a ostatných subjektov procesu posudzovania zároveň poukazujú
na mieru kontroverzie, ktorú vyvoláva navrhovaná činnosť. Všetky doručené pripomienky musia byť v záverečnom stanovisku zodpovedne posúdené a po potrebných konzultáciách rozdelené na:
•
•

nepodstatné, tzn. tie, ktoré nevyžadujú odpoveď,
opodstatnené, tzn. vyžadujúce zohľadnenie vzhľadom na ich závažnosť resp. existenciu nových faktov, ktoré neboli brané do úvahy pri príprave správy o hodnotení.

Každý občan alebo zástupca subjektu, ktorý podal písomné pripomienky k správe o hodnotení, je zainteresovaný na posudzovaní činnosti a bude vyžadovať vyjadrenie, ako bolo naložené s jeho pripomienkou. Príslušný orgán môže organizovať na základe pripomienok verejné i neverejné stretnutia na objasnenie jednotlivých
problémov.
V záverečnom stanovisku sa okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či sa odporúča,
alebo neodporúča jej realizácia; v prípade odporúčania za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania. Odporúčané podmienky musia byť podrobne a jasne sformulované a zdôvodnené.
Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska sú uvedené v prílohe č. 12 zákona.
Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zainteresovanej verejnosti (občianska iniciatíva, občianske združenie, mimovládna organizácia), ak v procese posudzovania vznikli.
Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko do 3 dní od jeho doručenia spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi verejnosti, kde a kedy možno doň nahliadnuť a robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie.
Platnosť záverečného stanoviska je 3 roky odo dňa jeho vydania. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa
počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Platnosť záverečného stanoviska môže byť na žiadosť navrhovateľa predĺžená o ďalšie 2 roky, a to i opakovane,
ak navrhovateľ písomne preukáže, že nedošlo k podstatným zmenám navrhovanej činnosti, podmienok v dotknutom území, k novým skutočnostiam súvisiacim s vecným obsahom správy o hodnotení a k vývojom nových
technológií na realizáciu navrhovanej činnosti. O predĺžení platnosti záverečného stanoviska k činnosti rozhodne príslušný orgán.

VII. POVOĽOVANIE POSUDZOVANEJ ČINNOSTI
Povoľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska vydať rozhodnutie podľa osobitných predpisov o povolení činnosti, ktorá je predmetom posudzovania. Pri rozhodovaní o povolení činnosti musí povoľujúci orgán na
záverečné stanovisko prihliadať a v odôvodnení rozhodnutia uviesť, do akej miery sa riadil záverečným stanoviskom. V prípade, ak povoľujúci orgán rozhoduje o povolení navrhovanej činnosti, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácií s inou činnosťou na sústavu chránených území, možno povoliť navrhovanú činnosť len
v prípade, ak sa na základe výsledku posudzovania preukáže, že nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav
takéhoto územia z hľadiska jeho ochrany.
V  prípade, ak na základe výsledku posudzovania sa preukáže, že navrhovaná činnosť má negatívny vplyv na
sústavu chránených území, môže sa navrhovaná činnosť povoliť:
•

•
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ak neexistuje alternatívne riešenie s menším negatívnym vplyvom alebo bez neho a prevláda verejný
záujem. Pri povolení navrhovanej činnosti sa určia kompenzačné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie ochrany a celistvosti sústavy chránených území.
iba z dôvodov týkajúcich sa ľudského zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti Slovenskej republiky,
významného vplyvu na zlepšenie životného prostredia alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie
súvisí s inými naliehavými dôvodmi z hľadiska verejného záujmu a za podmienok uloženia kompenzačných opatrení nevyhnutných na zabezpečenie ochrany a celistvosti sústavy chránených území.

Povoľujúci orgán doručí rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti, ktorá bola posudzovaná podľa zákona,
príslušnému orgánu a rezortnému orgánu a zároveň vhodným spôsobom zverejní časť rozhodnutia a podstatnú
časť jeho odôvodnenia týkajúcu sa vplyvu na životné prostredie a to pred nadobudnutím jeho právoplatnosti.

VIII. POPROJEKTOVÁ ANALÝZA
Ten, kto vykonáva navrhovanú činnosť posudzovanú podľa zákona, je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie najmä:
• systematicky sledovať a merať jej vplyvy,
• kontrolovať plnenie podmienok určených v povolení činností a vyhodnocovať ich účinnosť,
• zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov zo správy o hodnotení so skutočným
stavom.
Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania poprojektovej analýzy určí povoľujúci orgán s prihliadnutím na
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy činnosti posudzovanej podľa zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného stavu s vplyvom
uvedeným v správe o hodnotení v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
V prípade, ak predpoveď nezodpovedá skutočnosti, keď výsledky monitorovania jasne ukazujú, že dopady na
prostredie sú horšie, ako bolo predpovedané, môže povoľujúci orgán navrhnúť opatrenia na zmenu prispôsobenia alebo zrušenia rozhodnutia.
Môže byť však situácia aj opačná, t.j. že výsledky monitorovania môžu byť lepšie, ako sa predpokladalo, vtedy
môže povoľujúci orgán od určitých uložených opatrení ustúpiť.
Vlastné vykonávanie poprojektovej analýzy presahuje rámec zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a spadá pod režim osobitných zákonov upravujúcich oblasť povoľovania, vykonávania, kontroly a likvidácie
danej činnosti, ako aj ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Preto zákon  ustanovuje len základné povinnosti pre navrhovateľa, resp. budúceho realizátora posudzovanej činnosti. Kontrolu týchto základných
povinností a opatrení, uložených v povoľovacom rozhodnutí, i ďalších povinností vyplývajúcich z osobitných
predpisov, vrátane ukladania sankcií, budú vykonávať orgány štátnej a verejnej správy (napr. stavebné úrady a
Slovenská inšpekcia životného prostredia, banské úrady a Úrad jadrového dozoru).

IX. POSUDZOVANIE VPLYVOV PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE
Zákon rieši aj posudzovanie vplyvov činností presahujúcich štátne hranice. Obsahuje postup pre proces posudzovania vplyvov činností vykonávaných na území Slovenskej republiky a presahujúcich za jej hranice, ako
aj postup pre posudzovanie činností vykonávaných na území iného štátu, ktoré svojimi vplyvmi zasahujú na
územie Slovenskej republiky. Posudzovanie vplyvov činností presahujúcich štátne hranice je v plnom súlade s
Dohovorom Espoo.
Postupnosť krokov procesu posudzovania sa odlišuje podľa toho, či ide o činnosť realizovanú na území SR alebo
na území iného štátu. Subjektmi procesu posudzovania vplyvov činností presahujúcich hranice štátu sú:
• strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje vykonávať navrhovaná činnosť, ktorá môže mať
značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,
• dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý značne nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti
presahujúcim štátne hranice,
• príslušný orgán na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je ministerstvo.
Predmetom posudzovania činností presahujúcich štátne hranice sú činnosti navrhované na území Slovenskej
republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona, ktoré môžu mať závažný
vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, navrhované činnosti, ak o to požiada dotknutá strana a
navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažné vplyvy na životné prostredie
Slovenskej republiky.
Všeobecné kritériá na posúdenie, či činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, sú uvedené v prílohe č. 14 zákona.
Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice môžu byť upravené v
bilaterálnych zmluvách medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou.
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X. SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE KROKOV PROCESU POSUDZOVANIA
VPLYVOV NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
X. SCHEMATICKÉ ZNÁZORNENIE POSTUPNOSTI KROKOV
POSUDZOVANIA VPLYVOV NAVRHOVANÝCH ýINNOSTÍ
1. KROK

PrO zverejní oznámenie
o predložení zámeru na
IntS Ministerstva a doruþí
zámer RO, PO,DO a Obci

do 7 dní

N predloží zámer PrO

ZÁMER A JEHO
PRIPOMIENKOV
ANIE
ýinnosĢ podlieha
povinnému
hodnoteniu

ýinnosĢ
podlieha
zisĢovaciemu
konaniu

ZISġOVACIE
KONANIE

3. KROK

ROZSAH
HODNOTENIA
A ýASOVÝ
HARMONOGRAM

4. KROK

SPRÁVA O
HODNOTENÍ

5. KROK

PRIPOMIENKOV
ANIE SPRÁVY
O HODNOTENÍ
A VEREJNÉ
PREROKOVANIE

Doruþenie
stanovísk PrO
do 21 dní

PrO rozhodne, þi
þinnosĢ
podlieha
posudzovaniu
podĐa zákona
do
15
dní

do 3 dní

Obec
informuje
verejnosĢ

do 15 dní

2. KROK

PROCESU

PrO rozhodnutie zverejní a
zašle N, RO, PO, DO, Obci

Áno

Nie

Proces posudzovania
konþí

PrO s RO a PO urþí rozsah
hodnotenia a þasový harmonogram

PrO doruþí rozsah N, bez
zbytoþného odkladu

N a Obec informujú verejnosĢ
o rozsahu hodnotenia
a umožnia jeho
pripomienkovanie do 10 dní

bez þasového limitu
N zabezpeþí hodnotenie þinnosti
a vypracovanie správy o hodnotení
vplyvov

PrO bezodkladne zverejní správu
o hodnotení na IntS Ministerstva
a bezodkladne ju doruþí RO, PO,DO a
Obci

N doruþí správu o hodnotení PrO

Obec informuje
verejnosĢ

Doruþenie písomných
stanovísk PrO do 30 dní

do uplynutia doby
sprístupnenia správy

6. KROK
ODBORNÝ
POSUDOK

PrO urþí spracovateĐa odborného
posudku

do 60 dní

N v spolupráci s Obcou
zabezpeþia VP a vyhotoví z neho
záznam, ktorý doruþí PrO do 7 dní
od jeho konania

OSO vypracuje odborný posudok a N ho
doruþí PrO

7. KROK

ZÁVEREýNÉ
STANOVISKO

PrO s orgánom na ochranu zdravia
vypracuje závereþne stanovisko

PrO doruþí závereþné stanovisko
RO, PO, DO, Obci

do 20 dní od doruþenia odborného
posudku

do 3 dní

Obec zverejní závereþne
stanovisko

PrO – príslušný orgán, N – navrhovateĐ, DO – dotknutý orgán, RO – rezortný orgán, PO – povoĐujúci orgán,
Obec – dotknutá obec, OSO – odborne spôsobilá osoba, IntS – internetová stránka, Ministerstvo – Ministerstvo
životného prostredia SR, VP – verejné prerokovanie

50

C. ZOZNAM ODBORNE SPôSOBILÝCH OSôB NA POSUDZOVANIE
VPLYVOV ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo podľa zákona zabezpečuje odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb. Podrobnosti o zapísaní osôb do tohto
zoznamu, o ich odbornej príprave, o skúške o odbornej spôsobilosti, o vystavení osvedčenia o odbornej spôsobilosti, o vedení zoznamu odborne spôsobilých osôb sú ustanovené vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Zoznam sa vedie podľa odborov a oblastí činností, osobitne pre fyzické osoby a právnické osoby.
Zoznam v prvom rade slúži príslušnému orgánu pri určovaní odborníkov na spracovanie odborného posudku.
Taktiež je pomôckou pre navrhovateľa, nakoľko si z neho môže vybrať spracovateľov pre vypracovanie dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (zámer, správa o hodnotení).
Žiadosti o zapísanie do zoznamu sa predkladajú na ministerstvo, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie.
Zoznam odborne spôsobilých osôb je vystavený na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/sposobile-osoby.
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D. Evidencia, uchovávanie dokumentácie z procesov
posudzovania a Informačný systém EIA/SEA
Zákon ustanovuje príslušnému orgánu povinnosť vedenia centrálnej evidencie všetkých navrhovaných činností
a uchovávania dokumentácie spojenej s procesom posudzovania vrátane zámeru, správy o hodnotení, odborného posudku, záverečného stanoviska a rozhodnutia o povolení činnosti po dobu jej aktuálnosti, najmenej
však 15 rokov od skončenia procesu posudzovania.
V súčasnosti sú všetky dokumentácie od nadobudnutia účinnosti zákona uložené v archíve na MŽP SR, odbore
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, KÚ ŽP, OÚ ŽP a v Dokumentačnom centre pri Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici.
Informácie z dokumentácií sa poskytujú na základe požiadania za úhradu nákladov spojených s ich odovzdaním.
MŽP SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov životné prostredie na základe požiadaviek zákona ako aj
zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje komplexný informačný systém posudzovania vplyvov. Podľa piatej časti zákona „Pôsobnosť orgánov
štátnej správy“ orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie majú za povinnosť zabezpečovať a poskytovať informácie do komplexného informačného systému a bez zbytočného odkladu zverejniť
informácie o procese posudzovania vplyvov na internetovej stránke MŽP SR.
Komplexný informačný systém posudzovania vplyvov (IS EIA/SEA) tvoria štyri základné moduly vzájomne prepojené:
•
•
•
•

Modul MŽP SR,
Modul OÚŽP a KÚ ŽP,
Modul SAŽP,
Modul Verejnosť

a tri hlavné časti:
•
•
•

EIA,
SEA,
Informácie.

Prevádzkou IS EIA/SEA sa:
•
•
•
•
•

zabezpečia informačné toky medzi účastníkmi procesu posudzovania vplyvov,
zjednotia a automatizujú odborné činnosti orgánov štátnej správy na posudzovanie vplyvov,
sprístupnia dokumenty v procese posudzovania vplyvov na úrovni celého Slovenska,
zjednoduší evidencia a urýchli proces vyhľadávania dokumentov,
sprístupnia informácie pre širokú  verejnosť.

MŽP SR poverilo prevádzkou IS EIA/SEA Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) Banská Bystrica. Dáta
pre IS EIA/SEA sú uložené v jednotnej centrálnej databáze typu Oracle na databázovom serveri v SAŽP Banská
Bystrica.
Informácie z IS EIA/SEA o procese posudzovania vplyvov pre odbornú a laickú verejnosť sú sprístupnené cez
modul Verejnosť, portál http://eia.enviroportal.sk. V časti Informačný systém sú poskytnuté informácie o prebiehajúcich a ukončených akciách v procese posudzovania v SR.
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PRÍLOHA

Zoznam  vybraných  záväzných  právnych  predpisov z oblasti životného
prostredia  zohľadňovaných  v procese posudzovania  vplyvov na  životné
prostredie
Zdroj: http://www.enviro.gov.sk/
VŠEOBECNÁ STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
•  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
, zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z.
•  Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
•  Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 277/2005 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č.
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
•  Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR č. 318/2004 Z.z. o úprave dispozičných oprávnení správcov
majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní
s majetkom štátu.
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 535/2005 Z.z. o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Slovenskej republiky (výnos č. 5 /2005).
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 550/2005 Z.z. o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (výnos č. 6/2005), príloha 1
a 3, príloha 2 a 4
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
•  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona č. 205/2004 Z. z.,
zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č.
24/2006 Z.z.
Poznámka: Pozri redakčné oznámenie v čiastke 48/2003 Z. z. .
•  Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
Poznámka: Článok I a II. bol zrušený zákonom č. 15/2005 Z. z.
•  Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
•  Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z.z. o Národnom parku Nízke Tatry.
•  Nariadenie vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku v znení nariadenia vlády SR č. 335/2004 Z.z.
•  Nariadenie vlády SR č. 258/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny.
•  Nariadenie vlády SR č. 259/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina.
•  Nariadenie vlády SR č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
•  Nariadenie vlády Nariadenie vlády SR č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.
•  Nariadenie vlády SR č. 58/2003 Z. z., ktorých sa vyhlasuje Tatranský národný park
•  Nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzovanie
bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady
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•  Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v znení
zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie v znení
zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. o o chránenej krajinnej oblasti Záhorie v znení zákona NR SR
č. 287/1994 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v znení zákona
NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 81/1998 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1999 Z.z., ktorou sa územie Vihorlat
ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a
chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti
Malé Karpaty.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 292/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú národné
prírodné pamiatky.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 431/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti
Poľana
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti
Cerová vrchovina.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 530/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti
Východné Karpaty.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné
prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z.z.
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb uverejnené v čiastke č. 49/2003.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 396/2003 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti
Biele Karpaty
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 122/2004 Z.z. o chránenej krajinnej oblasti Latorica
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 319/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 173/2005 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Horná Orava
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé
Karpaty
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie
•  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb. o uzavretí Dohovoru o mokradiach
majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor).
•  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o uzavretí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 34/1996 Z.z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
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•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 91/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský dohovor).
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 93/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne
žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor).
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z. z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný
zoznam území európskeho významu
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 82/2004 Z.z. o prijatí Kartagenského protokolu o biologickej
bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 515/2005 Z.z. o uzavretí Európskeho dohovoru o krajine
•  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).
OCHRANA OVZDUŠIA, KLÍMY A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
•  Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z. zákona č. 553/2001
Z.z. ,zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z. zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č.
479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z. z. a zákona č. 571 /2005 Z.z.
•  Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. zákona č.
525/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z.z.,
zákona č. 230/2005 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné
emisné stropy a emisné kvóty
Poznámka: Vyhláška bude platiť len do 31.12.2006 (Pozri Čl. VI. zákona č. 572/2004 Z.z.).
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania, o
emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií
znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z.z.  
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.408/2003 Z.z., o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
Poznámka: § 12 ods. 11 bude platiť len do 31.12.2006 (Pozri Čl. VI. zákona č. 572/2004 Z. z.).
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné
limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z.z.
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŽP SR č. 409/2003 Z.z. (Uverejnené v čiastke č.
191/2003). Oprava sa týka § 7 ods. 2 a Prílohy č. 2 bod 1.
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŽP SR č. 132/2006 Z.z. (Uverejnené v čiastke č.
83/2006). Oprava sa týka Čl. II. – účinnosť
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah
programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie v znení vyhlášky č. 102/2005 Z. z. a vyhlášky č. 488/2006 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/1998 Z.z. o Protokole k Dohovoru o
diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry.
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2003 Z. z. o vydávaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia
•  Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z., zákona č. 553/2001
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Z.z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o
ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon ) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 437/2000 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o
ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných
výrobkoch
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z.z. o Kodanskom protokolu o
látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 140/2000 Z.z. o Dodatku k Montrealskému
protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.
•  Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 733/2004 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
OCHRANA VÔD A ICH RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE
•  Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z.z.,
zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z.
•  Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení
nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.
•  Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
•  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
•  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb,
výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z. (uverejnené v čiastke 16 zo 4. februára 2005).
•  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z.z. (uverejnené v čiastke 207 zo 16. novembra 2005).
•  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program
poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. (vykonáva vodný zákon).
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických
úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení
mimoriadneho zhoršenia vôd
Poznámka: zrušuje § 11 až 13 vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení
evidencie o vodách a o vodnej bilancii
Poznámka: Zrušuje vyhlášku MŽP SR č. 556/2002 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní
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•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
Poznámka: Vyhláška vykonáva § 31 ods. 5 zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpeočnostného dozoru
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č 131/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách
•  Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona
č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 230/2005 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu
množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných kanalizácií
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah
a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške – Čiastka 29 z 24.2.2005
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z.z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie  
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a
verejných kanalizácií
•  Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 598/2002 Z.z.o rozsahu vecne regulovanej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
•  Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č.
587/2004 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č.
139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
Poznámka: zrušuje vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 238/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o rybárstve.
•  Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 384/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 387/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác,
škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami
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OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE HORNINOVÉHO PROSTREDIA
•  Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon ) v znení zákona č. 525/2003 Z. z. ,zákona č. 205/2004 Z. z, zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 497/2005 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
ODPADY, OBALY A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
•  Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z.,
zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. ,zákona č. 188/2003
Z.z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. , zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č.
587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č.571/2005 Z.z. a
zákona č. 127/2006 Z.z.
•  Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
•  Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre
rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich
recyklácie
•  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z. , ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z. a vyhlášky č. 599/2005 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydanie posudkov a o overovaní
odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do
Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v
znení vyhlášky č. 359/2005 Z.z.
Poznámka: redakčné oznámenie o oprave chyby, čiastka č. 162/2005 - v Čl. II namiesto slova „ piateho“ má byť
správne uvedené slovo „štvrtého
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s
obsahom polychlórovaných bifenylov
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroopadom
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 60/1995 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému
dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
•  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 593/2004 Z.z. o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
•  Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
, zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č.
733/2004 Z.z.
•  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2005 Z. z. , ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných
obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane
použiteľné obaly
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
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ENVIRONMENTÁLNE POSUDZOVANIE A INTEGROVANÉ PÔSOBENIE
•  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: zrušuje zákon č. 127/1994 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely
posudzovania vplyvov na životné prostredie
Poznámka: zrušuje vyhlášku č. 52/1995 Z.z.
•  Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 220/2004 Z.z. , zákona č. 572/2004 Z. z.,
zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z.z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ A ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ
•  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 277/2005 Z.z.
•  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch v znení
zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 77/2005 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v v znení neskorších
predpisov
•  Vyhláška č. 489/2002 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 451/2005 Z. z.
•  Vyhláška č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne v znení vyhlášky č. 452/2005 Z. z.
•  Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
•  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
environmentálnom označovaní výrobkov
•  Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•  Vyhláška MŽP SR č. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácií v
schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 159/2004 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2004,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 160/2004 Z. z. o vydaní výnosu č. 2/2004,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Drôtovo kamenné konštrukcie
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov dosky na báze dreva
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 18/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 2/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 19/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 3/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov prostriedky na zimnú údržbu
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 114/2005 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov stavebné stroje na zemné práce
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 103/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mleté vápence
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 104/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrob62

kov oceľové smaltované vane a sprchovacie misy
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 105/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické automatické práčky pre domácnosť
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 106/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 107/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2005,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov kvapalné detergenty
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 573/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 6/2006,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu textilné
výrobky
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 574/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 7/2006,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov cementy
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 575/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 8/2006,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mazacie oleje
•  Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 576/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 9/2006,
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom a atmosferickým horákom
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