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V Y H L Á � K A

Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky

z 13. marca 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpeènými látkami,
o nále�itostiach havarijného plánu a o postupe pri rie�ení

mimoriadneho zhor�enia vôd

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 81 ods. 2 písm. g) zákona è. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích
predpisov (vodný zákon) (ïalej len �zákon�) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhlá�ka upravuje podrobnosti
a) o zaobchádzaní s nebezpeènými látkami,
b) o nále�itostiach plánov preventívnych opatrení na

zamedzenie vzniku neovládate¾ného úniku nebez-
peèných látok do �ivotného prostredia a na postup
v prípade ich úniku (ïalej len �havarijný plán�),

c) o postupe pri rie�ení mimoriadneho zhor�enia kvali-
ty vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd
(ïalej len �mimoriadne zhor�enie vôd�).

§ 2

(1) Zaobchádza� s nebezpeènými látkami mo�no len
v stavbách a zariadeniach, ktoré sú
a) stabilné,
b) nepriepustné,
c) odolné a stále voèi mechanickým, tepelným, chemic-

kým, biologickým a poveternostným vplyvom; ak ide
o pou�ité umelé látky, musia by� aj odolné proti star-
nutiu,

d) zabezpeèené proti vzniku po�iaru,
e) zabezpeèené mo�nos�ou vizuálnej kontroly netes-

ností, vèasného zistenia úniku nebezpeèných látok,
ich zachytenia, zu�itkovania alebo vyhovujúceho
zne�kodnenia,

f) technicky rie�ené spôsobom, ktorý umo�òuje zachy-
tenie nebezpeèných látok, ktoré unikli pri technickej
poruche alebo pri de�trukcii alebo sa vyplavili pri
hasení po�iaru vodou,

g) kon�truované v súlade s po�iadavkami slovenských
technických noriem.

(2) Stavbami a zariadeniami pod¾a odseku 1 sú naj-
mä �a�obné objekty a s nimi súvisiace zariadenia, skla-
dy, plochy vrátane príslu�ných zariadení, na ktorých
sa skladujú nebezpeèné látky v prepravných nádr�iach
alebo v obaloch, nádr�e, rozvody, manipulaèné plochy,
produktovody, preèerpávacie stanice, dotláèacie stani-

ce, èerpacie stanice na hor¾avé kvapaliny a vykurovacie
oleje, nádr�e a kontajnery umiestnené na dopravných
prostriedkoch.

(3) Zaobchádza� s nebezpeènými látkami v inundaè-
ných územiach vodných tokov mo�no len v stavbách
a zariadeniach, ktoré musia by� navrhnuté tak, aby
a) sa ich poloha nemohla zmeni� ani pri najvy��ích

vodných stavoch, prièom musia ma� najmenej
1,3-násobné zabezpeèenie proti vztlaku prázdneho
zariadenia alebo prázdnej èasti zariadenia,

b) voda nemohla vniknú� do plniaceho, odvzdu�òova-
cieho alebo iného otvoru ani pri najvy��om mo�nom
vodnom stave a vyplavi� z nich nebezpeèné látky,

c) sa ich mechanické po�kodenie vylúèilo napríklad
plávajúcimi predmetmi alebo ¾adochodom.

§ 3

Opatreniami pod¾a § 39 ods. 2 a 3 zákona, ktoré sa
musia vykona� na stavbách a zariadeniach, v ktorých
sa zaobchádza s nebezpeènými látkami, sú
a) vykonanie skú�ok tesnosti nádr�í, záchytných vaní,

rozvodov, produktovodov
1. pred ich uvedením do prevádzky,
2. ka�dých pä� rokov od vykonania prvej úspe�nej

skú�ky,
3. ka�dých desa� rokov pri �kodlivých látkach uvede-

ných v prílohe è. 1 zozname II bode 8 zákona okrem
nádr�í vizuálne kontrolovate¾ných a dvojplá��o-
vých vizuálne nekontrolovate¾ných s trvalou indi-
káciou medziplá��ového priestoru,

4. po ich rekon�trukcii alebo oprave,
5. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlh�ej

ako jeden rok,
b) vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových po-

riadkov, plánov údr�by a opráv a plánov kontroly,
c) pravidelné oboznamovanie obsluhy stavieb a zaria-

dení s poriadkami uvedenými v písmene b) a s plán-
mi pod¾a osobitného predpisu,1)

d) vykonávanie pravidelných kontrol ich technického
stavu a funkènej spo¾ahlivosti pri nádr�iach, ktoré
sú zvonku vizuálne nekontrolovate¾né, raz za desa�
rokov a pri nádr�iach, ktoré sú vizuálne kontrolova-
te¾né, raz za 20 rokov a pod¾a výsledku prija� opatre-
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nia na odstránenie zistených nedostatkov a násled-
ne urèi� termín ich ïal�ej kontroly,

e) riadne prevádzkovanie vybudovaných monitorova-
cích systémov na zis�ovanie a sledovanie vplyvu sta-
vieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpeèenie
vyhodnotenia výsledkov monitorovania,

f) vedenie záznamov o skú�kach nepriepustnosti, pre-
vádzke, údr�be, opravách a kontrolách a ich predlo-
�enie na po�iadanie orgánu �tátnej vodnej správy,

g) riadne vyèistenie stavieb a zariadení po ukonèení ich
prevádzky a vykonanie takých opatrení, aby sa nemohli
opätovne uvies� do prevádzky ani náhodným spôsobom
a na nevyhnutný èas zabezpeèi� naïalej prevádzkova-
nie vybudovaného monitorovacieho systému.

§ 4

(1) Jednoplá��ové nadzemné nádr�e na skladovanie
nebezpeèných látok musia by� umiestnené v záchytnej
vani. Objem záchytnej vane musí by� rovnaký ako ob-
jem nádr�e. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac
nádr�í, je na urèenie objemu záchytnej vane rozhodu-
júci objem najväè�ej z nich, najmenej 10 % zo súètu ob-
jemov v�etkých nádr�í v záchytnej vani, ak slovenská
technická norma2) neurèuje inak. Záchytná vaòa ne-
mô�e ma� �iadny odtok; prípadný prepad musí by� bez-
peène zaústený do nádr�e urèenej na zachytenie nebez-
peèných látok na úèely ïal�ieho vyu�itia alebo
zne�kodnenia.

(2) Jednoplá��ové nadzemné nádr�e na skladovanie
hospodárskych hnojív sa umiestòujú v záchytných va-
niach, len ak sa nachádzajú v ochranných pásmach vo-
dárenských zdrojov, v blízkosti vodných tokov, odkry-
tých podzemných vôd a na území s ve¾mi priepustným
podlo�ím.

(3) Jednoplá��ové podzemné nádr�e na skladovanie
nebezpeèných látok uvedených v prílohe è. 1 zozname II
bodoch 7 a 8 zákona mo�no zriaïova� bez mo�nosti vizu-
álnej kontroly netesností nádr�e.

(4) Bez záchytných nádr�í mo�no prevádzkova� výko-
nové transformátory do 630 kVA umiestnené na sto�ia-
roch, prúdové a napä�ové prístrojové transformátory
a väzobné kondenzátory s olejovou náplòou s menovi-
tým napätím 110 kV, 220 kV a 400 kV umiestnené vo von-
kaj�ích rozvodniach ve¾mi vysokého napätia.

(5) Potrubie na prepravu nebezpeèných látok sa musí
vies� nad zemou; nevz�ahuje sa to na podzemné rozvo-
dy, ktoré spájajú nádr�e so zariadeniami na spotrebu
vykurovacieho oleja v budovách alebo v zariadeniach
s výdajnými miestami na èerpacej stanici pohonných
látok. V týchto prípadoch podzemné rozvody musia by�
kon�trukène rie�ené tak, aby sa mo�ný únik nebezpeè-
ných látok zachytil a nedostal sa do prostredia súvisia-
ceho s vodou okrem rozvodov slú�iacich na prepravu
urèitých nebezpeèných látok uvedených v prílohe è. 1
zozname II bodoch 7 a 8 zákona. Ak nemo�no z bezpeè-
nostných dôvodov vies� potrubie nad zemou, mo�no ho
ulo�i� v zemi.

(6) Rozoberate¾né spoje a armatúry na potrubí ulo�e-

nom v zemi sa musia ulo�i� vo vodotesných
kontrolných �achtách a musia by� pravidelne vizuálne
kontrolované alebo vybavené signalizáciou netesnosti
spojov.

(7) Kontrolný systém na zis�ovanie prípadných úni-
kov nebezpeèných látok zo stavieb a zariadení tvorí
s nimi jeden kon�trukèný celok.

§ 5

(1) Návrh havarijného plánu je potrebné pred jeho
predlo�ením Slovenskej in�pekcii �ivotného prostredia
(ïalej len �in�pekcia�) na schválenie prerokova� so
správcom vodohospodársky významných vodných to-
kov, prípadne s prevádzkovate¾om verejnej kanalizácie.
Havarijný plán sa aktualizuje pri organizaènej zmene
a pri zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby.
Aktualizovaný havarijný plán sa predkladá in�pekcii
na schválenie.

(2) Nále�itosti a zásady spracovania havarijného plá-
nu sú uvedené v prílohe.

§ 6

(1) In�pekcia pre�etrí opodstatnenos� ohláseného
mimoriadneho zhor�enia vôd a upovedomí o tom orgá-
ny �tátnej správy, obec, správcu vodného toku a iné
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré mô�u prispie�
k zne�kodneniu mimoriadneho zhor�enia vôd a k od-
stráneniu jeho �kodlivých následkov; súèasne oznámi,
èi bude vy�adova� spoluprácu a èi je známy pôvodca
mimoriadneho zhor�enia vôd.

(2) In�pekcia upovedomí o mimoriadnom zhor�ení
vôd právnické osoby, ktorých práva mô�u by� dotknuté
pri nakladaní s vodami, a pri mimoriadnom zhor�ení
vôd v ochranných pásmach prírodných lieèivých zdro-
jov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pod¾a potreby po�iada obce, na ktorých území sa mô�u
�kodlivé následky prejavi�, aby zverejnili vznik mimo-
riadneho zhor�enia vôd aj s predpokladanými úèinka-
mi a ochranou pred nimi v mieste obvyklým spôsobom.

(3) Ak in�pekcia ustanoví zo zástupcov právnych
subjektov, ktorých po�iadala o spoluprácu, pracovnú
skupinu, oznámi jej èlenom miesto a èas stretnutia
pracovnej skupiny.

(4) Ak je pôvodca mimoriadneho zhor�enia vôd zná-
my, postupuje pôvodca mimoriadneho zhor�enia vôd
pri jeho zne�kodòovaní pod¾a havarijného plánu. In-
�pekcia v prípade potreby vydáva pôvodcovi mimoriad-
neho zhor�enia vôd nevyhnutné príkazy na zne�kodne-
nie mimoriadneho zhor�enia vôd a na odstránenie jeho
�kodlivých následkov.

(5) Pracovná skupina
a) posúdi mimoriadne zhor�enie vôd a jeho vplyv na

vodný tok a na podzemné vody,
b) vykoná obhliadku miesta a overí pôvodcu mimoriad-

neho zhor�enia vôd,
c) preskúma vykonané bezprostredné opatrenia na

zne�kodnenie mimoriadneho zhor�enia vôd,
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d) navrhne postup a opatrenia na zne�kodnenie mimo-
riadneho zhor�enia vôd a na odstránenie jeho �kod-
livých následkov,

e) skontroluje plnenie opatrení pod¾a havarijného plá-
nu pôvodcu, plnenie opatrení ulo�ených in�pekciou
pôvodcovi mimoriadneho zhor�enia vôd, prípadne
právnym subjektom, ktorých po�iadala o spoluprá-
cu pri rie�ení mimoriadneho zhor�enia vôd,

f) poskytuje informácie verejnosti,

g) vypracuje koneènú správu o mimoriadnom zhor�ení
vôd.

§ 7

Zru�uje sa § 11 a� 13 vyhlá�ky Ministerstva �ivotné-
ho prostredia Slovenskej republiky è. 556/2002 Z. z.
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

§ 8

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. apríla 2005.

László Miklós v. r.
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Príloha
k vyhlá�ke è. 100/2005 Z. z.

NÁLE�ITOSTI A ZÁSADY SPRACOVANIA HAVARIJNÉHO PLÁNU

Havarijný plán sa skladá z týchto èastí:

A. Titulný list
B. Organizaèné opatrenia
C. Technické opatrenia

A. Titulný list

Titulný list obsahuje

1. presný názov a sídlo organizaènej jednotky, pre ktorú je havarijný plán spracovaný,
2. dátum spracovania havarijného plánu,
3. meno a priezvisko autora havarijného plánu,
4. schválenie havarijného plánu vedúcim organizácie � dátum, meno, priezvisko a podpis,
5. dátum, èíslo rozhodnutia a názov príslu�ného in�pektorátu in�pekcie, ktorým bol havarijný plán schválený.

B. Organizaèné opatrenia

I. Hlásenie mimoriadneho zhor�enia vôd

1. Hlásenie v rámci organizácie.

1. Opis hlásenia mimoriadneho zhor�enia vôd.
Uvedú sa menovite osoby a ich funkcie, ktoré majú by� o mimoriadnom zhor�ení vôd neodkladne informované,
spôsob podania informácie a spôsob spojenia v pracovnom èase a mimopracovnom èase. Pri kontaktných oso-
bách sa uvedie telefónne èíslo a adresa.

2. Spôsob hlásenia mimoriadneho zhor�enia vôd nadriadenému orgánu s uvedením osôb a spôsobu spojenia v pra-
covnom èase a mimopracovnom èase.

2. Opis hlásenia mimoriadneho zhor�enia vôd mimo organizácie.
Opis hlásenia mimoriadneho zhor�enia vôd mimo organizácie s uvedením názvu orgánov a organizácií, ako aj
osôb, ktorým sa musí mimoriadne zhor�enie vôd bezodkladne nahlási�, spôsob podania informácie a spojenia
v pracovnom èase a mimopracovnom èase s uvedením telefónneho èísla, elektronickej po�ty a adresy.

II. Zabezpeèenie èinnosti pri mimoriadnom zhor�ení vôd

1. Urèenie technika pre mimoriadne zhor�enie vôd a jeho zástupcu zodpovedného za riadenie zásahu pri mimoriad-
nom zhor�ení vôd, spôsob jeho aktivácie v pracovnom èase a mimopracovnom èase.

2. Zoznam zamestnancov zaradených do tejto èinnosti pri mimoriadnom zhor�ení vôd a spôsob ich aktivácie v pra-
covnom èase a mimopracovnom èase.

3. Spôsob zabezpeèenia zne�kodnenia mimoriadneho zhor�enia vôd najmä potrebnou technikou, sledovaním kvality
vody, dostupnos�ou energetických zdrojov, zdrojom pitnej vody, zdravotníckou slu�bou.

4. Pokyny na doplòovanie zásob a prostriedkov potrebných na zne�kodòovanie mimoriadneho zhor�enia vôd a ich
kontrolu s urèením zodpovednej osoby.

5. �kolenie zamestnancov a pravidelné nácviky zásahov.
1. Obsah �kolenia zamestnancov zaradených do èinnosti pri zne�kodòovaní mimoriadneho zhor�enia vôd.
2. Spôsob pravidelného �kolenia zamestnancov zaradených do slu�by pri zne�kodòovaní mimoriadneho zhor�e-

nia vôd s mo�nos�ami cvièenia pri zásahu.

6. Aktualizácia havarijného plánu.
1. Aktualizácia priebe�ne pri ka�dej zmene údajov uvádzaných v havarijnom pláne.
2. Urèenie povinnosti a osobnej zodpovednosti za pravidelnú aktualizáciu havarijného plánu, predov�etkým úda-

jov týkajúcich sa èinnosti pri zne�kodòovaní mimoriadneho zhor�enia vôd.

7. Správa o vykonaných opatreniach pri mimoriadnom zhor�ení vôd.
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8. Zoznam miest ulo�enia ïal�ích exemplárov havarijného plánu.

9. Doklad o oboznámení v�etkých zamestnancov s havarijným plánom a s povinnos�ami z neho vyplývajúcimi; uve-
die sa miesto �kolenia, dátum konania �kolenia, meno osoby, ktorá vykonala �kolenie, menný zoznam za�kole-
ných zamestnancov, podpisy za�kolených zamestnancov.

C. Technické opatrenia

I. V�eobecné údaje

1. Znaky mimoriadneho zhor�enia vôd.

2. Hydrologické a hydrogeologické pomery územia.
1. Hydrogeologické zhodnotenie územia lokality vrátane stavby podlo�ia, håbky hladiny podzemnej vody, smer

prúdenia podzemných vôd.
2. Opis �ir�ích vz�ahov lokality územia organizaènej jednotky najmä vo vz�ahu k povrchovým vodám a podzem-

ným vodám, vodárenským zdrojom, prírodným lieèivým zdrojom, prírodným minerálnym vodám a k ich
ochranným pásmam.

3. Spôsob odkanalizovania najmä do vodného toku, verejnej kanalizácie.

4. Zoznam nebezpeèných látok, s ktorými sa v organizaènej jednotke zaobchádza, s uvedením
1. zaradenia nebezpeènej látky do skupiny pod¾a prílohy è. 1 k zákonu,
2. roèného obratu (nákup alebo produkcia),
3. maximálnej skladovacej kapacity a predpokladaného maximálneho havarijného úniku.

Uvedú sa tie látky, ktoré sú pod¾a prílohy è. 1 k zákonu uvedené ako obzvlá�� �kodlivé látky, �kodlivé látky a lát-
ky im príbuzné.

5. Charakteristika nebezpeèných látok.
1. Fyzikálno-chemické vlastnosti nebezpeèných látok a ich vlastnosti pri zlúèení s vodou.
2. Ich charakteristika z h¾adiska toxicity na èloveka a vodné organizmy pri únikoch a vniknutí do povrchových

vôd, podzemných vôd, prípadne do pôdy.
3. Charakteristické znaky mimoriadneho zhor�enia vôd spôsobeného urèitou nebezpeènou látkou.
4. Informácie o spôsobe zne�kodòovania nebezpeèných látok v urèitom prostredí, najmä vo vode a pôde.

6. Opis skladovania a zaobchádzania s nebezpeènými látkami v organizaènej jednotke.
Uvedú sa
1. stavby a zariadenia, v ktorých sa nebezpeèné látky skladujú pod¾a ve¾kosti a ich technického zabezpeèenia,

so struèným opisom ich stavebnej úpravy z h¾adiska potrebných havarijných objemov, nepriepustnosti a odol-
nosti proti skladovaným nebezpeèným látkam, kontrolných a zabezpeèovacích systémov,

2. manipulaèné a skladovacie plochy, ich ve¾kos�, ochrana proti vode z povrchového odtoku, stavebná úprava
z h¾adiska ich ochranných a izolaèných vlastností. Taktie� sa uvedie informácia o poèetnosti ich vyu�ívania
a protihavarijné zabezpeèenie v prípade ne�elate¾ného úniku pri zaobchádzaní s nebezpeènými látkami,

3. potrubné rozvody, uvedie sa ich då�ka, kon�trukèný materiál, druh spojov, spôsob ulo�enia a kontroly mo�ných
únikov.

7. Predpokladané mo�nosti havarijných únikov nebezpeèných látok z priestorov ich skladovania, z priestorov ich
manipulácie, pri doprave potrubím, pri doprave kolesovými a ko¾ajovými dopravnými prostriedkami.

8. Vytypovanie mo�ných únikových ciest nebezpeèných látok s okam�itou identifikáciou miesta a príèiny vzniku mi-
moriadneho zhor�enia vôd. Únikovými cestami nebezpeèných látok sú kanalizaèný systém organizaènej jednotky,
verejná kanalizácia, vodný tok, podzemná voda a pôda.

9. Pomôcky, náradie a technika, ktoré mo�no pou�i� pri havarijných únikoch nebezpeèných látok. Uvedie sa zoznam
pomôcok, náradia a techniky, miesto ich uskladnenia a spôsob ich dostupnosti.

10. Zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré mô�u poskytnú� pomôcky, náradie, techniku a personál, a opis
predpokladanej pomoci z h¾adiska odborného posúdenia technického vybavenia, materiálového zabezpeèenia
a výkonu èinnosti, najmä kontaktné adresy a mená zodpovedných zamestnancov týchto organizácií, na ktoré sa
mo�no obráti� v prípade potreby.

11. Preprava nebezpeèných látok mimo areálu organizaènej jednotky.
Ak organizaèná jednotka zabezpeèuje prepravu nebezpeèných látok vlastnými dopravnými prostriedkami, podrob-
ne sa rozpracujú pokyny a zásady pre postup pri havarijnom úniku nebezpeèných látok poèas prepravy.

12. Grafická príloha, ktorá obsahuje
1. plán èinnosti organizácie na zamedzenie mimoriadnemu zhor�eniu vôd,
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2. situaèný plán, ktorý obsahuje
1. topografické situaèné znázornenie areálu organizaènej jednotky vzh¾adom na vodné toky, zdroje podzem-

ných vôd, prírodných lieèivých zdrojov, prírodných minerálnych vôd v ich ochranných pásmach,
2. situáciu stokovej siete nachádzajúcej sa v areáli organizácie s jej napojením buï na vlastnú èistiareò odpa-

dových vôd, na verejnú stokovú sie�, alebo na vodný tok s vyznaèením uzáverov a záchytných nádr�í na za-
chytenie mo�ných únikov nebezpeèných látok v areáli a s vyznaèením miest mo�ného vniknutia nebezpeè-
ných látok do stokovej siete nachádzajúcej sa v areáli organizácie,

3. situaèné zobrazenie rozmiestnenia skladov manipulaèných plôch a rozvodov nebezpeèných látok v areáli or-
ganizaènej jednotky; mo�nosti vyplavenia nebezpeèných látok hasiacimi látkami a ich vniknutia do stokovej
siete nachádzajúcej sa v areáli organizácie,

4. situaèné zobrazenie skladu pomôcok, náradia a techniky na zásahy pri mimoriadnom zhor�ení vôd.

V situaènom pláne sa zvýraznia objekty, ktoré potrebujú zvý�enú ochranu.

II. Bezprostredné opatrenia na zne�kodnenie mimoriadneho zhor�enia vôd

1. Odstránenie príèin mimoriadneho zhor�enia vôd a zamedzenie ïal�iemu úniku.
Podrobný opis technických opatrení a pracovných postupov pri zamedzovaní ïal�iemu unikaniu nebezpeèných
látok z objektov, v ktorých sa skladujú, potrubných rozvodov, èerpacích a preèerpávacích staníc, manipulaèných
plôch pri mo�ných vytypovaných poruchách.

2. Zachytávanie uniknutých látok.
Podrobný opis technických opatrení a zásahov na zachytenie únikov nebezpeèných látok v havarijných nádr�iach,
manipulaèných a nádvorných plochách, vo vo¾nom teréne, v stokovej sieti nachádzajúcej sa v areáli organizácie,
vo verejnej stokovej sieti, v povrchových vodách a v podzemných vodách; tento postup platí aj v prípade vyplavenia
nebezpeèných látok hasiacimi látkami.
Opatrenia na lokalizáciu nebezpeèných látok uniknutých do podzemných vôd mo�no vykona� len v úzkej spolu-
práci s odbornou hydrogeologickou organizáciou.

III. Následné opatrenia na odstránenie �kodlivých následkov mimoriadneho zhor�enia vôd

1. Zber uniknutých nebezpeèných látok.
Podrobný opis spôsobu odstraòovania zachytených nebezpeèných látok vzh¾adom na ich �pecifické
fyzikálno-chemické vlastnosti z havarijných objektov, zo spevnených a nespevnených plôch, zo stokových systé-
mov, z povrchových vôd, podzemných vôd a z pôdy.

2. Doèasné uskladnenie a zne�kodnenie pozbieraných nebezpeèných látok, kontaminovanej zeminy, kalov a zneèis-
tených vôd.
Urèenie miesta na doèasné uskladnenie pozbieraných nebezpeèných látok a kontaminovanej zeminy, kalov a zne-
èistených vôd s opisom technického rie�enia zabezpeèenia doèasnej skládky proti mo�nému úniku zneèistenia
z tejto skládky, ak nemo�no vyviez� tieto látky na miesto ich zne�kodnenia.
Urèenie miesta a spôsobu zne�kodnenia pozbieraných nebezpeèných látok, kontaminovanej zeminy, kalov a zne-
èistených vôd s uvedením spôsobu ich odvozu.

3. Asanácia zasiahnutých území.
Opis asanácie zasiahnutého prostredia, spôsob èistenia kontaminovaných objektov, kanalizaèných systémov,
vodných tokov (vrátane brehov), terénu, pôdy a podzemných vôd.

4. Monitorovanie zasiahnutého územia.
Podrobný opis spôsobu sledovania kvality vôd, ktoré mô�u by� haváriou zasiahnuté alebo ovplyvnené.
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