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Témy prednášky

• Novela zákona 39/2013 o IPKZ 

� Tvorba – vytvorenie pracovnej skupiny – prvý polrok 2014 – MŽP SR, SIŽP, 
prevádzkovateľ

� Legislatívny proces - február 2015 – interné pripomienkové konanie, apríl 
2015 medzirezortné pripomienkové konanie, máj – vláda SR , jún NR SR, 
august – september schvaľovanie v NR SR
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august – september schvaľovanie v NR SR

� Základné prvky novely 

• Novela vyhlášky 183/2013, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ

• Legislatívny proces – máj 2015 - PV, jún 2015 – MPK, september 2015 -
komisia pre LRV SR

• Základné prvky novely 



Základné prvky novely zákona 

• Návrh zákona rieši požiadavky vyplývajúce z praktických skúseností pri 
uplatňovaní zákona č 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

• Do uvedeného zákona bola implementovaná smernica Európskej 
rady a parlamentu 2010/75/EÚ. Okrem zmien vyplývajúcich z aplikačnej 
praxe sa do novely zákona dostáva presnejšie definovanie 
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praxe sa do novely zákona dostáva presnejšie definovanie 

�východiskovej správy, jej obsahu a podmienok jej vypracovania, 

�definovanie pojmu odchylné hodnoty §22 ods.6 – v zmysle BAT  
vymedzenie pojmu výnimka §22 – určenie emisného limitu

�upresnenie § 3 ods. 3 a 4 – upresnenie konaní o vydanie IP, kolaudácia nie je 
súčasťou IP, inšpekcia postupuje ako špecializovaný stavebný úrad -

�Ruší sa predbežné prerokovanie z dôvodu nevyužívania

�V §5 ods.5 sa ruší dôvod zániku osvedčenia z dôvodu ukončenia 
pracovného vzťahu



Základné prvky novely zákona

• §6 inšpekcia vyzve na doplnenie podkladov a určí po konzultácii primeranú 
lehotu

• Zmeny vo východiskovej správe

• §11 začatie konania – definovanie začatia konania

• §16 zastavenie konania – skrátenie
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• §16 zastavenie konania – skrátenie

• V § 19 vydanie povolenia ohlásenie inšpekcii každú zmenu – nie podstatnú

• § 31 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie: “d) spôsobe určenia 
podmienok kritérií pre určenie odchylných hodnôt emisných limitov z 
dôvodu geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného 
prostredia príslušnej prevádzky alebo technických charakteristík príslušnej 
prevádzky a ich vyhodnotenia, s prihliadnutím na neúmerné zvýšenie 
nákladov v porovnaní s environmentálnym prínosom.“.



Základné prvky novely zákona

• Presné podmienky sú definované v novele vyhlášky v § 3b

• § 37 správne delikty – dve kategórie 

- od 100 eur do 33 000 eur

- od 1000 eur do 333 000 eur
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• navrhovaná účinnosť od 1.1.2016

• Súčasťou zákona je návrh čl. III, pozmeňujúci návrh zákona 223/2001 o 
odpadoch – s účinnosťou 1.12.2015



OZNÁMENIE KOMISIE usmernenie Európskej komisie k východiskovým 
správam podľa článku 22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných 
emisiách (2014/C 136/03) 
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V článku 3 ods. 19 smernice o priemyselných emisiách sa objasňuje, že vo 
východiskovej správe sa musia poskytnúť informácie o stave kontaminácie pôdy a 
podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami.

V článku 22 ods. 2 sa uvádza, že východisková správa musí obsahovať aspoň tieto 
informácie:
• informácie o súčasnom a v prípade dostupnosti i o minulom využití lokality, a• informácie o súčasnom a v prípade dostupnosti i o minulom využití lokality, a
• v prípade dostupnosti existujúce informácie o meraniach pôdy a podzemných vôd, 
ktoré odrážajú stav v čase vypracovania správy alebo namiesto toho nové merania 
pôdy a podzemných vôd s ohľadom na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných 
vôd tými nebezpečnými látkami, ktoré sa použijú, vyrobia alebo vypustia v 
dotknutom zariadení.“

Uvedené usmernenia sú vypracované v tomto oznámení, aby sa nimi členské štáty 
riadili pri vykonávaní smernice o priemyselných emisiách. Podobne ich bude používať 
Komisia pri posudzovaní informácií, ktoré sa týkajú východiskovej správy, v správach 
členských štátov o vykonávaní smernice o priemyselných emisiách.



Východisková správa v novele zákona o IPKZ § 8
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• Prevádzkovateľ východiskovú správu nevypracúva ak

• je preukázateľné, že vzhľadom na množstvo nebezpečných látok, ktoré 
prevádzka používa, vyrába alebo vypúšťa, alebo vzhľadom na vlastnosti 
pôdy a podzemných vôd v danej lokalite neexistuje významná možnosť 
kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd, alebo

• existujúca prevádzka prijala opatrenia, ktorými sa znemožňuje • existujúca prevádzka prijala opatrenia, ktorými sa znemožňuje 
kontaminácia pôdy alebo podzemných vôd.

• Prevádzkovateľ je povinný vypracovať záznam o preukázaní existencie 
skutočností uvedených v odseku 6 (ďalej len „záznam“) a uviesť v zázname  
celý proces preukazovania týchto skutočností vrátane dôvodov prečo 
východiskovú správu podľa odseku 1 nie je potrebné vypracovať. Záznam 
inšpekcia posudzuje v rámci integrovaného povoľovania. 



Východisková správa v novele vyhlášky k zákonu o IPKZ v §3a 

• Východisková správa obsahuje: 

• a) informácie o súčasnom a v prípade dostupnosti i o minulom využití 
lokality,

• b) v prípade dostupnosti existujúce informácie o meraniach parametrov 
v pôde, horninovom prostredí a podzemných vodách, ktoré odrážajú stav v 
čase vypracovania východiskovej správy alebo informácie o nových 
meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných 
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meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných 
vodách s ohľadom na možnosť kontaminácie pôdy, horninového prostredia 
a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré sa použijú, vyrobia alebo 
vypustia v dotknutom zariadení.

• Pri vypracovaní východiskovej správy sa postupuje podľa nasledujúcich fáz:

• fázy 1 – 3 v ktorých sa určí, či je východisková správa potrebná,

• fázy 4 – 7 v ktorých sa určí, ako má byť východisková správa vypracovaná,

• fáza 8 v ktorej sa určí obsah správy.



Odchylné hodnoty z Emisných limitov definovaných BAT vo 

vyhláške  v §3b

• Medzi základné hodnotiace kritériá patria:

1. ekonomické aspekty:

• peňažné toky,

• investičná náročnosť,

• investícia do zníženia množstva príslušných znečisťujúcich látok,

• počet požadovaných BAT technológií na prevádzku.
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• počet požadovaných BAT technológií na prevádzku.

2. environmentálne aspekty:

• náklady na jednu tonu znečisťujúcich látok, 

• množstvo vypustených emisií v súčasnosti, po zavedení BAT techniky alebo inej 
dodatočnej techniky,

• percento zníženia emisií po zavedení opatrení.

3. Podporné hodnotiace kritériá k žiadosti podľa ods. 1

• informácia o strategickom postavení priemyselného celku v regióne,

• sociálno-hospodársky index,

• sekundárne efekty.



Uplatňovanie§19 ods.4) – predĺženie lehoty na vydanie 
povolenia

Rok 2015

Počet žiadostí o predĺženie lehoty na vydanie /zmeny/ IP
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Počet žiadostí o predĺženie lehoty na vydanie /zmeny/ IP

Ústredie - útvar IP a kontroly, BRATISLAVA 3

Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko NITRA 7

SIŽP Inšpektorát ŽP ŽILINA 5

SIŽP Inšpektorát ŽP KOŠICE 47
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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