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ZÁKON  NR SR č. 359/2007 Z.z.
o prevencii a náprave environmentálnych škôd
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
________________________________________________

Účinnosť:  od  1. 9. 2007
Zákon upravuje

Práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave 
environmentálnych škôd vrátane nákladov

Úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a náprave EŠ

Zodpovednosť za porušenie povinnosti



PRINCÍPY, ZÁSADY, CIELE

znečisťovateľ platí

prevencia environmentálnych škôd

náprava environmentálnych škôd v každom prípade

povinné zabezpečenie finančného krytia zodpovednosti

zastavenie straty biodiverzity

minimalizácia dopadov na ŽP



Závažné poškodenie vybraných prírodných 
zdrojov

Činnosti prevádzkovateľov - §1 ods.2

Iné činnosti prevádzkovateľov len zavineným 
konaním - EŠ na NATURE 2000

KEDY IDE O ENVIŠKODY ?
________________________________________________________





ZÁKLADNÉ POJMY
_________________________________________________________

ŠKODA
- merateľná nepriaznivá zmena PZ  
- merateľné zhoršenie funkcií PZ

ZÁKLADNÝ STAV
- stav PZ a jeho funkcií v čase vzniku EŠ, ktorý by 

existoval, keby nedošlo k EŠ

BEZPROSTREDNÁ HROZBA ENVIRONMENT. ŠKODY
- dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti 

môže dôjsť k EŠ



DEFINÍCIA ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY
_________________________________________________________

CHRÁNENÉ DRUHY A BIOTOPY EÚ VÝZNAMU
je škoda, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na    dosahovanie 
alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany
NATURA 2000 sa rozumejú: CHD RaŽ, sťah. vtáky a ich biotopy, 
CHVÚ, SKÚEV

PÔDA
je znečistenie, ktoré predstavuje závažné riziko nepriaznivých účinkov 
na zdravie ľudí následkom priameho alebo nepriameho zavedenia 
látok, prípravkov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod 
jej povrch

Pôdou sa rozumejú: poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, 
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy



DEFINÍCIA ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY
__________________________________________________________

VODA
je škoda, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, 
chemický alebo kvantitatívny stav alebo ekologický potenciál vôd 

Vodou sa rozumejú všetky  vody  v zmysle
§ 3 – Rozdelenie vôd, zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. 
v znení zák. č. 384/2009 Z.z.

EŠ na vode - výnimky
• dočasné zhoršenie stavu VÚ v dôsledku nepredvídateľných 

okolností (povodne, suchá) al. MZV 
• zmena fyzikálnych vlastností Ú PvV
• zmena úrovne hladiny Ú PzV
• zhoršenie stavu Ú PvV z veľmi dobrého stavu na dobrý stav



PREVÁDZKOVATEĽ
______________________________________________

VYKONÁVA PREVENTÍVNU  A NÁPRAVNÚ
ČINNOSŤ

Povinnosti 
predchádzať vzniku environmentálnej škody 
bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody

Zodpovednosť
posúdenie EŠ a BHEŠ

Možnosti 
využitie konzultácie  nezbavuje prevádzkovateľa povinnosti konať



PREVÁDZKOVATEĽ
_______________________________________________________________

je povinný

PREVENCIA ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY
posúdiť BHEŠ
bezodkladne prijať a vykonať preventívne opatrenia
bezodkladne oznámiť úradu okolnosti BHEŠ, ak ju neodstráni aj 
napriek vykonaným PO 
oznámiť BHEŠ MŽP SR v prípade ohrozenia územia i. štátu

VZNIK ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY
posúdiť EŠ a bezodkladne ju oznámiť PÚ
prijať a vykonať zmierňujúce opatrenia
vypracovať návrh NO
podať žiadosť o schválenie návrhu NO 
vykonať analýzu rizík v prípade EŠ na pôde



PRÍSLUŠNÝ ÚRAD
__________________________________________________

príslušný úrad je oprávnený

PREVENCIA ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY
požadovať informácie o BHEŠ od P 
rozhodnutím uložiť prevádzkovateľovi prijať a vykonať PO
sám prijať a vykonať PO, ak si P neplní povinnosti,
nie je známy, nemá právneho nástupcu, 
ak P nie je povinný znášať náklady na PO

VZNIK ENVIRONMENTÁLNEJ  ŠKODY
požadovať informácie o EŠ
rozhodnutím uložiť prev. prijatie a vykonanie NO, 
vrátane zmierňujúcich OP
prijať a vykonať NO, ak si prevádzkovateľ neplní povinnosti,
nie je prevádzkovateľ známy, nemá právneho nástupcu, nie je 
povinný znášať náklady na NO



OZNAMOVATEĽ
ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY
_________________________________________________________

vlastník , správca, nájomca nehnuteľnosti, PO, FO, MVO
podá oznámenie písomne alebo elektronicky prísl. úradu ŽP
doloží potvrdzujúce informácie o zistenej skutočnosti
oznamovateľ je zúčastnenou osobou                                            
(nie je účastníkom konania) 

príslušný úrad 
preskúma oznámenie a požiada prevádzkovateľa o 
vyjadrenie 
ak sa preukáže, že nedošlo k EŠ – PÚ odloží oznámenie  
záznamom a upovedomí oznamovateľa 
ak sa preukáže, že došlo k EŠ – PÚ začne nápravnú
činnosť a písomne upovedomí oznamovateľa 



Meno prevádzkovateľa
Prevažujúca činnosť prevádzkovateľa (ŠKEČ)
Miesto vzniku EŠ
Opis zistených skutočností – dátum a príčina vzniku EŠ
Dôkazy potvrdzujúce obsah oznámenia
Údaje o oznamovateľovi (FO) - verejnosť
meno, priezvisko  a miesto trvalého pobytu 
Názov a sídlo oznamovateľa (PO) - prevádzkovateľ
údaje a kontakty o štatutárovi

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
Údaje o prevádzke - obchodné meno a adresa
Údaje o ďalšom prevádzkovateľovi
Typ a rozsah EŠ/ BHEŠ a pravdepodobné následky na PZ

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENIA - § 26
________________________________________________________



VEREJNOSŤ
písomne
podnet on-line

PREVÁDZKOVATEĽ
písomne 
oznámenie on-line

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
formuláre vzniku EŠ, BHEŠ (pdf)
formulár pre konzultácie (pdf)

PODANIE PODNETU A OZNÁMENIA -
FORMY
________________________________________________________



INFORMAČNÝ SYSTÉM  - IS PaNEŠ
ŠTRUKTÚRA
___________________________________________________________

Súčasťou IS sú :

4 registre
Register: Oznámení
Register: Environmentálne škody
Register: Prevádzkovatelia
Register: Súdne a správne konania

Zisťovanie základného stavu prírodných zdrojov

Modul verejnosť - web aplikácia pre podnet

Modul pre registrované osoby ObÚŽP, SIŽP , MŽP SR, správca
- web aplikácia pre oznámenie



INFORMAČNÝ SYSTÉM PREVENCIE  A NÁPRAVY EŠ
PODNETY onPODNETY on--lineline http://http://globus.enviroportal.skglobus.enviroportal.sk//pnespnes//default.aspxdefault.aspx

Register
oznámení

Podnety od 
verejnosti a 

Inštitúcií



INFORMAČNÝ SYSTÉM PREVENCIE  A NÁPRAVY EŠ
OZNOZNÁÁMENIE onMENIE on--lineline http://http://globus.enviroportal.skglobus.enviroportal.sk//pnespnes//oznamenie.aspxoznamenie.aspx









INFORMAČNÝ SYSTÉM PREVENCIE  A NÁPRAVY EŠ
PaNEPaNEŠŠ –– klientskklientskáá aplikaplikááciacia



InformaInformaččný systný systéém m 
REGISTER OZNREGISTER OZNÁÁMENMENÍÍ

Formulár  datasnapovej klientskej aplikácie na 
vyplňovanie údajov z oznámení o vzniku 

environmentálnej škody

Register
oznámení

Údaje o vzniku
a rozsahu EŠ

Údaje o
oznamovateľovi

Zoznam
príloh



Súčasťou formulára oznámení sú
údaje o oznamovateľovi ako aj zoznam 

príloh.

Register
oznámení

Údaje o vzniku
a rozsahu EŠ

Údaje o
oznamovateľovi

Zoznam
príloh

InformaInformaččný systný systéém m 
REGISTER OZNREGISTER OZNÁÁMENMENÍÍ



InformaInformaččný systný systéém  m  
REGISTER OZNREGISTER OZNÁÁMENMENÍÍ

Súčasťou formulára 
oznámení sú údaje o 

polohe na základe 
zadaných súradníc.

Register
oznámení

Údaje o
polohe v

oznámení



INFORMAČNÝ SYSTÉM PREVENCIE  A NÁPRAVY EŠ



Ďakujem za pozornosť

enviskody@sazp.sk


