
 
Manažment environmentálnych 

záťaži  

Ing. Katarína Paluchová, SAŽP 



Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 

 
1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov  

2. Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický 
zákon (2010, 2014 novelizovaná) 

3. Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých 
zákonoch 

4. Smernica MŽP SR č. 1/2015 – 7 na vypracovanie analýzy 
rizika znečisteného územia  

5. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010 – 
2015 

6. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 
2021 

 

 

 



Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov  

 
     Environmentálna záťaž  - znečistenie územia spôsobené 

činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre 
ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú 
vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody  

          

         Pravdepodobná environmentálna záťaž – stav územia, 
kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť  
environmentálnej záťaže (za dôvodné predpoklady: zdroje 

znečistenia, ohniská znečistenia, indície znečistenia a pozorované 
prejavy znečistenia) 

 

 

 

 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
  

• práva a povinnosti osôb pri identifikácii 
environmentálnej záťaže,  

• spôsob určenia povinnej osoby na úseku 
environmentálnej záťaže, 

• práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže, 
povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť súvisí 
s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej 
záťaže,  

• pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku 
environmentálnej záťaže, 

• sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona. 

 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
 • práva a povinnosti osôb pri identifikácii 

environmentálnej záťaže,  

Oznámenie podozrenia o existencii environmentálnej záťaže 

(MŽP SR, okresný úrad (odbor starostlivosti o ŽP) 

Informačný systém environmentálnych záťaží 

Ukončenie identifikácie environmentálnej záťaže  

(ISEZ, kataster nehnuteľnosti, vlastní a užívateľ nehnuteľnosti) 

           
 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
  

 
• spôsob určenia povinnej osoby na úseku 

environmentálnej záťaže, 
• práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže, 

povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť súvisí 
s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej 
záťaže,  



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
  

 

Zodpovednosť za environmentálnu záťaž  

 

a) pôvodca environmentálnej záťaže alebo 

b)    určená povinná osoba alebo 

c)    štát zastúpený príslušným ministerstvom. 

 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
  

       Pôvodcom je každý, kto svojou činnosťou spôsobil 
environmentálnu záťaž.  

       Pôvodca zodpovedá za environmentálnu záťaž prioritne a 
priamo zo zákona, jeho zodpovednosť nie je potrebné 
potvrdzovať rozhodnutím okresného úradu.  

        Oslobodenie od zodpovednosti: 

a)  sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy 
uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe 
rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, alebo 

b)  environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré 
bolo v súlade s právoplatným povolením.  

 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
 
 

Povinná osoba 
Pôvodca nie je známy – vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa environmentálna záťaž  nachádza 

 

Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá preukáže aspoň jednu z nasledujúcich skutočností:  

a)  vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve 
uzatvorenej podľa § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné 
osoby (zákon o veľkej privatizácii) na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia; vynaložené 
finančné prostriedky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek životného prostredia, 

b)  vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli splnené všetky záväzky na zlepšenie stavu zložiek 
životného prostredia podľa § 6a a § 15 zákona o veľkej privatizácii; splnené záväzky sa 
preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek životného prostredia,  

c)  štát sa zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou 
tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, alebo 

d)  environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s 
právoplatným povolením.  



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
          Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá je vlastníkom 

nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, ak táto 
osoba preukáže, že: 

 

a)  nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala 
v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže,  

b) po nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá viedla 
k vzniku environmentálnej záťaže a v čase nadobudnutia nehnuteľnosti 
o environmentálnej záťaži nemohla vedieť, alebo 

c) po nadobudnutí nehnuteľnosti pokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku 
environmentálnej záťaže, ale nepoškodzovala horninové prostredie, 
podzemnú vodu a pôdu alebo ľudské zdravie. 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
  

Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad: 

a)  z vlastného podnetu alebo 

b) na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa 
nachádza environmentálna záťaž. 

Rozhodnutie okresného úradu o určení povinnej osoby okrem všeobecných 
náležitostí bude obsahovať: 

a) názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej 
záťaže, 

b) názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, 
v ktorom sa environmentálna záťaž nachádza, 

c) lehotu na predloženie návrhu plánu prác, 

d) ak je viac povinných osôb, tak aj mieru plnenia povinností jednotlivých osôb. 

 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
  

       Ak povinnú osobu nemožno určiť, okresný úrad 

zastaví konanie o určení povinnej osoby a doručí 

rozhodnutie o zastavení konania MŽP SR, ktoré 

predloží vláde Slovenskej republiky návrh na 

určenie príslušného ministerstva. Vládou určené 

príslušné ministerstvo bude zabezpečovať vo 

vzťahu ku konkrétnej environmentálnej záťaži 

plnenie povinností potrebných na jej odstránenie. 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
         Povinnosti pôvodcu, povinnej osoby a príslušného ministerstva 

 

  Osoba, ktorá je zo zákona zodpovedná alebo bola určená ako zodpovedná za 
environmentálnu záťaž (pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo), je 

povinná zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie 
environmentálnej záťaže.  

 

Zároveň je táto osoba povinná uhradiť všetky náklady súvisiace s vypracovaním a 
realizáciou plánu prác. 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
         Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní predložiť okresnému úradu na 

schválenie návrh plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže: 

a)  s vysokou prioritou riešenia 

1. pôvodca – do 1 roka odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona  

2. povinná osoba – do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení 
povinnej osoby, 

3. príslušné ministerstvo – do 1 roka odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej 
republiky o jeho určení,  

 b) so strednou prioritou riešenia alebo s nízkou prioritou  

1. pôvodca – do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona 

2. povinná osoba – do 5 rokov, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o určení povinnej osoby, 

3. príslušné ministerstvo – do 5 rokov odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej 
republiky o jeho určení.  



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
 Schvaľovanie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  

 

- okresný úrad rozhodnutím podľa zákona o správnom konaní 
(právoplatné rozhodnutie) 

- schválenie zmeny plánu prác (právoplatné rozhodnutie) 

- aktualizácia plánu prác (6 rokov od doby ukončenia realizácie plánu 
prác) (právoplatné rozhodnutie) - ministerstvo 

- kontrola realizácie plánu prác (najmenej 1 krát ročne) 

 

Právoplatné rozhodnutia - ministerstvo – aktualizácia ISEZ 

 

 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
 Ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  

 

Realizácia plánu práce sa považuje za ukončenú, až keď o nej rozhodne okresný úrad 
na základe žiadosti toho, komu bol plán práce schválený. Žiadateľ k žiadosti 
o vydanie rozhodnutia prikladá: 

a) záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže (podľa § 16 geologického 
zákona), 

b) záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov životného prostredia (podľa 
§ 16 ods. 7 geologického zákona), 

c) správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy vypracovanú odborným geologickým 
dohľadom.  

 

ZS s analýzou rizika znečisteného územia – ministerstvo  



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
 Špecifikácia správneho konania  

Zákon ustanovuje, kto môže byť (okrem navrhovateľa, ktorý podáva návrh na 

začatie konania) účastníkom konania. 

a) obec, v ktorej katastrálnom území sa nachádza environmentálna záťaž, 

b) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, 
užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je súčasne jej 
užívateľom alebo správca tejto nehnuteľnosti, 

c) vlastník nehnuteľností, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, 
plánom prác alebo realizáciou plánu prác, 

d) združenie s právnou subjektivitou pôsobiace najmenej jeden rok na úseku 
ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek, ak o to požiada. 



 
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej  

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonoch  
 
  

       Špecifikácia správneho konania  

 

         Okresný úrad zverejní informáciu o začatí správneho konania na svojom 
webovom sídle a na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní, 
Správny orgán zároveň požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby 
zverejnila tieto informácie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na 
svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.  



 
 
 

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží  
2016 – 2021 

 
 

Cieľ 1 Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží; 

Cieľ 2 Identifikácia a prieskum pravdepodobných  
 environmentálnych záťaží; 

Cieľ 3 Podrobný prieskum environmentálnych záťaží; 

Cieľ 4 Sanácia environmentálnych záťaží; 

Cieľ 5 Monitoring environmentálnych záťaží. 

 

Krátkodobý časový horizont: obdobie rokov 2016–2017 

Strednodobý časový horizont: obdobie rokov 2018–2020 

Dlhodobý časový horizont: obdobie rokov 2021 a viac 

 

 
 



Informačný  systém environmentálnych záťaží 

      

Register environmentálnych záťaží: 

REG A obsahujúci evidenciu pravdepodobných environmentálnych záťaží 

REG B obsahujúci evidenciu environmentálnych záťaží 

REG C obsahujúci evidenciu sanovaných a rekultivovaných lokalít 

 

Register dokumentov environmentálnych záťaží 

Register odborne spôsobilých osôb 

Register geologických oprávnení 

Atlas sanačných metód 



 
 

Informačný  systém environmentálnych záťaží  
 

integrované aplikačné rozhranie 



Projekty  
 
 

 

Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR   

(54 lokalít, MŽP SR, OPŽP, 2011 – 2015) 

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR   

      (161 lokalít, ŠGÚDŠ, OPŽP, 2012 -2015) 

Sanácia environmentálnych záťaží po Sovietskej armáde  

(6 lokalít, MO SR, OPŽP, 2013 – 2015) 

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR 

      (13 lokalít, MŽP SR, OPŽP, 2012 – 2015) 

Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách SR 

(87 lokalít, MŽP SR, OPŽP, 2013 – 2015) 

Atlas sanačných metód  

 (80 metód, ŠGÚDŠ, OPŽP, 2008 - 2010) 

 

 

 

 

 



Projekty  
 
  

Systematická identifikácia environmentálnych záťaží  

(SAŽP, 2006 – 2009) 

Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží   

      (SAŽP, OPŽP, 2013 – 2015) 

Osveta, práca s verejnosťou ako podpora riešenia environmentálnych 
záťaží  

(SAŽP, OPŽP, 2012 – 2015) 

Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží  

      (SAŽP, OPŽP, 2014 – 2015) 

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 - 2021 

      (SAŽP, OPŽP, 2015) 

 

 

 

 



Projekty  
 
  

Systematická identifikácia environmentálnych záťaží  

(SAŽP, 2006 – 2009) 

Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží   

      (SAŽP, OPŽP, 2013 -2015) 

Osveta, práca s verejnosťou ako podpora riešenia environmentálnych 
záťaží  

(SAŽP, OPŽP, 2012 – 2015) 

Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží  

      (SAŽP, OPŽP, 2014 – 2015) 

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 - 2021 

      (SAŽP, OPŽP, 2015) 

 

 

 

 



  
 
  

 

 

 


