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Problematika EZ Problematika EZ –– stav riestav rieššeniaenia

Definovanie cieDefinovanie cieľľov ov NapNapĺňĺňanie cieanie cieľľovov
1. Zistenie aktu1. Zistenie aktuáálneho stavu lneho stavu InventarizInventarizáácia EZcia EZ

2. Pr2. Prííprava legislatprava legislatíívy vy 
a relevantných dokumentova relevantných dokumentov Novela geologickNovela geologickéého zho záákona kona 

Vypracovanie strategickVypracovanie strategickéého ho 
dokumentudokumentu

Novela vykonNovela vykonáávacej vyhlvacej vyhlášáškyky
MetodickMetodickéé pokynypokyny
Atlas sanaAtlas sanaččných metných metóódd

3. Prieskum, san3. Prieskum, sanáácia EZ cia EZ ŠŠPS EZ (2010 PS EZ (2010 –– 2015)2015)
aa

zdroje financovaniazdroje financovania OPOPŽŽP (2007 P (2007 –– 2013)2013)
ššttáátny rozpotny rozpoččet od r. 2013et od r. 2013
vlastnvlastnéé zdroje podnikovzdroje podnikov

MMŽŽP SRP SR



ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(2010 (2010 –– 2015)2015)

SchvSchváálený 3. 3. 2010 vllený 3. 3. 2010 vláádou SR dou SR –– Uznesenie vlUznesenie vláády SR dy SR čč. 1. 15353/2010/2010

Definuje:Definuje:
1.1. Postup prPostup práác, prioritnc, prioritnéé EZEZ
2.2. ZodpovednosZodpovednosťť jednotlivých rezortov  jednotlivých rezortov  
3.3. Financie Financie 

MMŽŽP SRP SR

ČČlenenie lenenie ŠŠPS EZ:PS EZ:
1.1. ZZáákladnkladnéé úúdaje o SRdaje o SR
2.2. ZZáákladnkladnéé pojmy, definpojmy, definíície a princcie a princíípypy
3.3. LegislatLegislatííva a relevantnva a relevantnéé dokumentydokumenty
4.4. ZZáávvääznznáá ččasasťť -- priority, ciele a opatreniapriority, ciele a opatrenia

-- zoznam prioritných EZ zoznam prioritných EZ –– zodpovednzodpovednéé rezortyrezorty
-- financiefinancie

5.5. SmernSmernáá ččasasťť -- momožžnosti nosti ššttáátnej pomocitnej pomoci
-- zoznam prioritných EZ zoznam prioritných EZ –– zodpovednoszodpovednosťť neurneurččenenáá



ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(2010 (2010 –– 2015)2015)

ZZáákladnkladnéé princprincíípy py ŠŠPS EZ:PS EZ:
1.1. PrincPrincííp p „„znezneččisisťťovateovateľľ platplatí“í“
2.2. Trvalo udrTrvalo udržžateateľľný rozvojný rozvoj
3.3. PrPráávo na priaznivvo na priaznivéé žživotnivotnéé prostredieprostredie
4.4. SSubsidiarita a proporcionalitaubsidiarita a proporcionalita
5.5. SSuverenitauverenita
6.6. SSúúlad s Rlad s Ráámcovou smernicou o vodemcovou smernicou o vode
7.7. SSúúlad s programom opatrenlad s programom opatreníí VodnVodnéého plho pláánu Slovenskanu Slovenska
8.8. PrincPrincííp znip znižžovania zneovania zneččistenia priamo pri zdrojiistenia priamo pri zdroji



ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(2010 (2010 –– 2015)2015)

Priority Priority ŠŠPS EZ PS EZ 
1.1. KomplexnKomplexnéé aa systsystéémovmovéé rierieššenie enie 
2.2. Ochrana zdravia Ochrana zdravia ľľududíí aa žživotnivotnéého prostredia   ho prostredia   

vv zazaťťaažžených oblastiachených oblastiach
3.3. Plnenie opatrenPlnenie opatreníí vyplývajvyplývajúúcich zo smerncich zo smernííc Ec EÚÚ
4.4. PostupnPostupnéé odstraodstraňňovanie EZ aovanie EZ a zniznižžovanie rizovanie rizíík k 

zz nich vyplývajnich vyplývajúúcichcich
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ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(2010 (2010 –– 2015)2015)
záväzná časť

Ciele Ciele ŠŠPS EZPS EZ

MMŽŽP SRP SR

CieCieľľ 1:1: ZlepZlepššenie manaenie manažžmentu EZmentu EZ
CieCieľľ 2:2: IdentifikIdentifikáácia acia a prieskum PEZ prieskum PEZ 
CieCieľľ 3:3: Prieskum EZ Prieskum EZ 
CieCieľľ 4:4: SanSanáácia EZcia EZ
CieCieľľ 5:5: Monitoring EZMonitoring EZ



ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(2010 (2010 –– 2015)2015)
záväzná časť

ProgramovProgramovéé opatrenia opatrenia ŠŠPS EZPS EZ
ččasovasovéé horizonty horizonty 2010 2010 –– 20112011

2012 2012 –– 20152015
2016 a viac2016 a viac

-- LegislatLegislatíívne opatreniavne opatrenia
-- FinanFinanččnnéé opatreniaopatrenia
-- OdbornOdbornéé opatreniaopatrenia
-- Osvetovo Osvetovo –– vzdelvzdeláávacie opatreniavacie opatrenia
-- OrganizaOrganizaččnnéé opatreniaopatrenia

MMŽŽP SRP SR



ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(2010 (2010 –– 2015)2015)

záväzná časť – zoznam prioritných EZ

P, RA P, RA (2010 (2010 ––2012)2012)RezortRezort PoPoččet et 
lokallokalíítt

P EZP EZ EZEZ
MMŽŽP P 
SRSR

217217 6 + 266 + 26 77 1313 55 173173

MH SRMH SR 66 33 33 66 00 00
MDPaTMDPaT
SRSR

1919 1010 11 1111 88 00

MO SRMO SR 1515 88 00 88 77 00
MP SRMP SR 66 55 11 66 00 00
ΣΣ popoččetet 237237 3232 1212 4444 2020 173173
ΣΣ €€ 137 137 

mil.mil.
1,165 1,165 
mil.mil.

1,558 1,558 
mil.mil.

57,402 mil.57,402 mil. 69,375 mil.69,375 mil. 7,5 mil.7,5 mil.

S S (2012 (2012 –– 2015)2015) RA, S RA, S (2010 (2010 –– 2015)2015) M M (2010 (2010 –– 2015)2015)



ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(2010 (2010 –– 2015)2015)

záväzná časť – zoznam prioritných EZ

Financie Financie –– 137 mil. EUR 137 mil. EUR (2010 (2010 –– 2015)2015)

1.1.Fondy EFondy EÚÚ -- 116,4 mil. EUR 116,4 mil. EUR (2010 (2010 –– 2013)2013)

2.2.ŠŠR a R a EnviroEnviro. Fond . Fond –– 18,5 mil. EUR 18,5 mil. EUR (2013(2013-- 2015)2015)

3.3.VlastnVlastnéé zdroje przdroje práávnych subjektov s vnych subjektov s úúččasasťťou ou 
ššttáátu tu –– 2,1 mil. EUR  2,1 mil. EUR  (2011(2011-- 2015)2015)

MMŽŽP SRP SR



Programový manuProgramový manuáál OPl OPŽŽP 5.0 P 5.0 –– ciecieľľ čč. 4.4. 4.4
RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí vrvráátane ich tane ich 

odstraodstraňňovaniaovania

OprOpráávnenvnenéé aktivity:aktivity:
I. skupina: Monitorovanie a prieskum EZ a spracovanie AR:
A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie, 

programy sanácie a audity environmentálnych záťaží,
B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží,
C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších environmentálnych 

záťaží v súlade s určenými prioritami,
D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie,
E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie 

environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.

II. skupina: Sanácia najrizikovejších EZ:
A. projekty zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží, predstavujúcich vysoké

riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, v súlade s určenými prioritami.

III. skupina: Dobudovanie IS EZ:
A. dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti informačného 

systému verejnej správy,
B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti Informačného systému 

environmentálnych záťaží,
C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou.



Programový manuProgramový manuáál OPl OPŽŽP 5.0 P 5.0 –– ciecieľľ čč. 4.4. 4.4
RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí vrvráátane ich tane ich 

odstraodstraňňovaniaovania

Oprávnené výdavky – projekty:
1. kde je naplnený princíp „znečisťovateľ platí“:

a) znečisťovateľ je štát,
b) znečisťovateľ alebo jeho právny nástupca alebo právnická/fyzická
osoba, ktorá podľa §15 zákona č. 92/1991 Zb. prevzala zodpovednosť za 
EZ nie je známy alebo ho nemožno prinútiť znášať náklady na 
obmedzenie, zníženie alebo odstránenie EZ a kúpna cena tejto 
nehnuteľnosti bola znížená z dôvodu existencie EZ, ak nehnuteľnosť s EZ 
bola nadobudnutá kúpou,
c) právnická/fyzická osoba, ktorá podľa §15 zákona č. 92/1991 Zb. 
prevzala zodpovednosť za EZ a mala vyčíslené prostriedky na nápravu 
škôd na životnom prostredí, zodpovedajú len vo výške vyčíslených 
prostriedkov

2. kde sa nerieši problematika environmentálnych škôd,
3. zamerané na sanáciu EZ majú územie, na ktorom sa EZ nachádza, 

vymedzené v Záverečnej správe z prieskumu EZ podľa zákona          
č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach.



Programový manuProgramový manuáál OPl OPŽŽP 5.0 P 5.0 –– ciecieľľ čč. 4.4 . 4.4 
RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí vrvráátane ich tane ich 

odstraodstraňňovaniaovania

OprOpráávnenvneníí prijprijíímatelia:matelia:
100% na prieskum pravdepodobných EZ100% na prieskum pravdepodobných EZ
-- MMŽŽP a nP a níím zriadenm zriadenéé rozporozpoččtovtovéé alebo pralebo prííspevkovspevkovéé organizorganizááciecie

100% na prieskum EZ, RA, San100% na prieskum EZ, RA, Sanááciu EZ a Monitoring EZciu EZ a Monitoring EZ
-- MMŽŽP a ostatnP a ostatnéé ministerstvministerstváá vrvráátane nimi zriadenými rozpotane nimi zriadenými rozpoččtovými alebo tovými alebo 

prprííspevkovými organizspevkovými organizááciamiciami

95% na prieskum EZ, RA, San95% na prieskum EZ, RA, Sanááciu EZ a Monitoring EZciu EZ a Monitoring EZ
-- obce alebo nimi zriadenobce alebo nimi zriadenéé rozporozpoččtovtovéé alebo pralebo prííspevkovspevkovéé

organizorganizááciecie
-- vyvyššššie ie úúzemnzemnéé celky alebo nimi zriadencelky alebo nimi zriadenéé rozporozpoččtovtovéé alebo pralebo prííspevkovspevkovéé

organizorganizááciecie
-- zdruzdružženia miest a obcenia miest a obcíí
-- fyzickfyzickéé alebo pralebo práávnickvnickéé osoby oprosoby opráávnenvnenéé na podnikanie = na podnikanie = individuindividuáálna lna 

notifiknotifikáácia jednotlivých cia jednotlivých žžiadostiadostíí o neno nenáávratný finanvratný finanččný prný prííspevok Eurspevok Euróópskou pskou 
komisiou.komisiou.



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť
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