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Z Á  K O N

z 12. mar ca 2004

o zhro maž ïo va ní, ucho vá va ní a ší re ní in for má cií o ži vot nom pros tre dí
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je pod mien ky a pos tup pri zhro -
maž ïo va ní, ucho vá va ní a ší re ní in for má cií o ži vot nom
pros tre dí or gán mi ve rej nej sprá vy a iný mi práv nic ký mi
oso ba mi a fy zic ký mi oso ba mi ur če ný mi tým to zá ko nom.

§ 2

Zá klad né po jmy

(1) Na úče ly toh to zá ko na
a) in for má ciou o ži vot nom pros tre dí je aká ko¾ vek in for -

má cia v pí som nej, ob ra zo vej, zvu ko vej, elek tro nic kej 
ale bo inej ma te riál nej for me
1. o sta ve zlo žiek ži vot né ho pros tre dia, naj mä

ovzdu šia, vody, pôdy, hor ni no vé ho pros tre dia,
kra ji ny a vo¾ ne ras tú cich rast lín, vo¾ ne ži jú cich ži -
vo čí chov, bio to pov vrá ta ne ge ne tic ky mo di fi ko va -
ných or ga niz mov, ako aj o in ter ak ciách me dzi tý -
mi to zlož ka mi,

2. o fak to roch, ako sú lát ky, ener gia, hluk, vib rá cie,
žia re nie, od pa dy vrá ta ne rá dio ak tív nych od pa -
dov, emi sie a iné uvo¾ ňo va nie zne čis �u jú cich lá -
tok do ži vot né ho pros tre dia, kto ré zne čis �u jú, po -
ško dzu jú ale bo môžu po ško di� zlož ky ži vot né ho
pros tre dia uve de né v pr vom bode,

3. o čin nos tiach a opat re niach vrá ta ne ad mi nis tra -
tív nych opat re ní, pred pi soch, po li ti kách, plá -
noch, prog ra moch a do ho dách vo ve ciach ži vot né -
ho pros tre dia, kto ré ovplyv ňu jú ale bo môžu
ovplyv ni� zlož ky ale bo fak to ry uve de né v pr vom
a dru hom bode, ako aj o čin nos tiach a opat re -
niach na ochra nu tých to zlo žiek,

4. o sprá vach o ap li ká cii a pl ne ní pod mie nok vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov na úse ku
sta rost li vos ti o ži vot né pros tre die,

5. o ana lý zach ná kla dov a prí no sov a o ïal ších ana -
lý zach a pod kla doch eko no mic ké ho cha rak te ru
po u ží va ných v rám ci opat re ní a čin nos tí uve de -
ných v tre �om bode ale bo

6. o sta ve zdra via a bez peč nos ti osôb vrá ta ne prí -
pad nej kon ta mi ná cie po tra vi no vé ho re �az ca, o fy -
zi kál nych, che mic kých a bio lo gic kých fak to roch
ži vot né ho pros tre dia vo vz�a hu k zdra viu ¾udí,1)
o kul túr nych lo ka li tách a sí del ných štruk tú rach,
ak sú ale bo môžu by� dotk nu té v dô sled ku sta vu
zlo žiek ži vot né ho pros tre dia uve de ných v pr vom
bode ale bo cez tie to zlož ky z ho ci kto ré ho z dô vo -
dov uve de ných v dru hom a tre �om bode,

b) ší re ním in for má cie o ži vot nom pros tre dí je jej
zverejnenie2) a iná for ma jej ak tív ne ho ší re nia po vin -
nou oso bou ale bo iným sub jek tom v ok ru hu ve rej nos -
ti, na kto rý sa vz�a hu je ale bo ne vz�a hu je ob me dze -
nie,3) naj mä pros tred níc tvom miest nych, re gio nál -
nych ale bo ce lo štát nych ozna mo va cích pros tried -
kov, od bor ných pod u ja tí, pria me ho oslo ve nia ale bo
in for mo va nia ur či tých sku pín ve rej nos ti, pri kto rej
ne mu sia by� spl ne né všet ky ná le ži tos ti ako pri jej
zve rej ne ní,

c) ve rej nos �ou je jed na ale bo viac fy zic kých osôb ale bo
práv nic kých osôb a zdru že nia tvo re né tý mi to oso ba -
mi,

d) in for má ciou o ži vot nom pros tre dí, kto rou dis po nu je
po vin ná oso ba, je in for má cia pod ¾a pís me na a), kto -
rú má po vin ná oso ba a bola ňou pri ja tá ale bo vy pra -
co va ná, ako aj taká in for má cia, kto rú z po ve re nia
po vin nej oso by pre ňu ucho vá va iná fy zic ká oso ba
ale bo práv nic ká oso ba,

e) uvo¾ ňo va ním zne čis �u jú cej lát ky je jej za ve de nie do
ži vot né ho pros tre dia v dô sled ku zá mer nej ale bo ná -
hod nej ¾ud skej čin nos ti, pri štan dard ných i ne štan -
dard ných ope rá ciách a mi mo riad nych uda los tiach
vrá ta ne roz lia tia, emi sie, vy púš �a nia, in jek tá že,
zneš kod ňo va nia, sklád ko va nia ale bo pros tred níc -
tvom ka na li zač ných sys té mov bez zá ve reč né ho čis -
te nia od pa do vých vôd,

f) pre no som mimo hra níc pre vádz kar ne je po hyb zne -
čis �u jú cich lá tok uve de ných v prí lo he č. 1, od pa dov
ur če ných na zneš kod ne nie ale bo zhod no te nie a zne -
čis �u jú cich lá tok v od pa do vých vo dách ur če ných na
čis te nie cez hra ni ce pre vádz kar ne,

g) pre vádz kar ňou je jed no ale bo viac za ria de ní v tej is -
tej lo ka li te ale bo v pri ¾ah lých lo ka li tách, v kto rých sa 
vy ko ná va čin nos� uve de ná v prí lo he č. 2 a kto ré
vlast ní ale bo pre vádz ku je tá istá fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba (ïa lej len „pre vádz ko va te¾“),
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1) § 2 ods. 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí.
2) § 4 ods. 2 a 4 zá ko na č. 211/2000 Z. z. o slo bod nom prí stu pe k in for má ciám a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon o slo bo de

in for má cií). 
3) § 8 až 13 zá ko na č. 211/2000 Z. z.



h) di fúz nym zdro jom je via ce ro ma lých roz trú se ných
zdro jov zne čis �o va nia, z kto rých sa môžu uvo¾ ňo va�
zne čis �u jú ce lát ky do ovzdu šia, vody ale bo pôdy, ak
ich spo loč ný vplyv na tie to zlož ky ži vot né ho pros tre -
dia môže by� výz namný a nie je vhod né a účel né zbie -
ra� úda je z kaž dé ho jed not li vé ho zdro ja.

(2) V prí pa de po chyb nos ti, či ide o in for má ciu o ži vot -
nom pros tre dí, roz hod ne Mi nis ter stvo ži vot né ho  pro -
stredia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).
Ak sa po chyb nos� o in for má cii o ži vot nom pros tre dí
týka veci upra ve nej vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som v pô sob nos ti iné ho ústred né ho or gá nu štát -
nej sprá vy, roz hod ne mi nis ter stvo po pre ro ko va ní
s tým to ústred ným or gá nom štát nej sprá vy.

§ 3

Oso by po vin né zhro maž ïo va�, ucho vá va�
a ší ri� in for má cie o ži vot nom pros tre dí

(1) Oso ba mi po vin ný mi zhro maž ïo va�, ucho vá va�
a ší ri� in for má cie o ži vot nom pros tre dí pod ¾a toh to zá -
ko na (ïa lej len „po vin ná oso ba“) sú
a) ústred né or gá ny štát nej sprá vy, samo správ ne kra je,

miest ne or gá ny štát nej sprá vy a obce (ïa lej len „or -
gán ve rej nej sprá vy“),

b) práv nic ké oso by zria de né zá ko nom a práv nic ké oso -
by za lo že né ale bo zria de né or gá nom ve rej nej sprá vy
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4) kto ré pl nia úlo hy ve rej -
nej sprá vy ale bo vy ko ná va jú od bor né služ by tý ka jú -
ce sa ži vot né ho pros tre dia, 

c) fy zic ké osoby-podnikatelia a práv nic ké oso by, kto ré
na zá kla de zmlu vy s or gá nom ve rej nej sprá vy ale bo
s práv nic kou oso bou pod ¾a pís me na b) pl nia od bor -
né úlo hy a s tým spo je né služ by tý ka jú ce sa ži vot né -
ho pros tre dia, a to v roz sa hu tej to zmlu vy.

(2) V prí pa de po chyb nos ti, či ide o po vin nú oso bu
pod ¾a od se ku 1, roz hod ne mi nis ter stvo.

§ 4

Zhro maž ïo va nie a ucho vá va nie
in for má cií o ži vot nom pros tre dí

(1) Po vin né oso by sú po vin né zhro maž ïo va�, ucho vá -

va� a pod ¾a pot re by ak tu a li zo va� in for má cie o ži vot nom
pros tre dí sú vi sia ce s vý ko nom ich ve rej ných funk cií
pod ¾a oso bit ných predpisov5) so zá me rom ich efek tív ne -
ho a sys te ma tic ké ho ší re nia.

(2) Sys tém zhro maž ïo va nia a ucho vá va nia musí by�
zvo le ný tak, aby čo naj viac umož ňo val trans pa rent ný
a efek tív ny prí stup ve rej nos ti k in for má ciám o ži vot -
nom pros tre dí v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi
tým to zá ko nom. Na ten to účel po vin né oso by naj mä
a) vy u ži jú do te raj šie ná stro je zhro maž ïo va nia in for -

má cií o ži vot nom pros tre dí, naj mä vo for me hlá se ní,
ozná me ní, kon trol nej a roz ho do va cej čin nos ti,
a pod ¾a pot re by tie to ná stro je upra via a do pl nia,

b) vy vi nú pri me ra né úsi lie na to, aby sa in for má cie o ži -
vot nom pros tre dí, kto rý mi dis po nu jú ale bo kto rý mi
dis po nu jú ni mi ria de né ale bo kon tro lo va né po vin né
oso by, zhro maž ïo va li a ucho vá va li vo for me, kto rá je 
¾ah ko rep ro du ko va te¾ ná a do stup ná čo naj šir šie mu
ok ru hu zá u jem cov, naj mä pros tred níc tvom ve rej -
ných elek tro nic kých ko mu ni kač ných sie tí, hlav ne
pros tred níc tvom sie te in ter ne tu, a aby tie to in for má -
cie boli pod ¾a mož nos ti ak tu a li zo va né, pres né a po -
rov na te¾ né,

c) vy tvo ria a budú udr žia va� v ak tu ál nom sta ve ve rej ne 
prí stup né zo zna my, re gis tre ale bo iné vhod né  pro -
striedky na in for mo va nie ve rej nos ti
1. o dru hu a roz sa hu in for má cií o ži vot nom pros tre -

dí, kto rý mi majú dis po no va� v sú la de s od se kom 1, 
ako aj o tých, kto rý mi v sku toč nos ti dis po nu jú,

2. o zá klad ných le ho tách a pod mien kach, za kto -
rých sú in for má cie o ži vot nom pros tre dí sprís tup -
ňo va né, a o po stu pe, kto rým môžu by� zís ka né,
naj mä o tom, kde mož no poda� žia dos�, pod net,
s�až nos� ale bo iné po da nie ale bo kde mož no ná js�
prí sluš nú in for má ciu v elek tro nic kej for me,

d) ur čia oso by ale bo út va ry zod po ved né za sprís tup ňo -
va nie in for má cií o ži vot nom pros tre dí vrá ta ne prí -
pad nej po ra den skej čin nos ti pre ve rej nos� v tej to ob -
las ti.

(3) Mi nis ter stvo ve die a udr žia va v ak tu ál nom sta ve
oso bit ný ve rej ne prí stup ný zoz nam, kto rý ob sa hu je
a) ná zov a ad re su (síd lo) po vin ných osôb, ak ide o práv -

nic kú oso bu, ale bo meno, priez vis ko a ad re su (tr va lý 
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4) Na prí klad § 21 až 23 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi -
sov. 

5) Na prí klad zá kon č. 135/1961 Zb. o po zem ných ko mu ni ká ciách (cest ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 50/1976 Zb.
o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady
č. 100/1977 Zb. o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 44/1988 Zb.
o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. 
o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho fon du v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 127/1994
Z. z. o po su dzo va ní vply vov na ži vot né pros tre die v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994
Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi -
sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 164/1996 Z. z. o drá hach a o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka -
ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej 
štát nej sprá vy  a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 130/1998 Z. z. o mie ro vom vy u ží va ní
jad ro vej ener gie a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 174/1968 Zb. o štát nom od bor nom do zo re nad bez peč nos �ou prá ce v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 49/2002 
Z. z. o ochra ne pa miat ko vé ho fon du, zá kon č. 151/2002 Z. z. o po u ží va ní ge ne tic kých tech no ló gií a ge ne tic ky mo di fi ko va ných or ga niz -
mov, zá kon č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon) v zne ní zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá kon
č. 261/2002 Z. z. o pre ven cii zá važ ných prie my sel ných ha vá rií a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, zá kon č. 478/2002 Z. z.
o ochra ne ovzdu šia a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch za zne čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi sov (zá -
kon o ov zdu ší) v zne ní zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá kon č. 543/2002 Z. z. o ochra ne prí ro dy a kra ji ny, zá kon č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va -
nej pre ven cii a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



po byt ale bo mies to pod ni ka nia), ak ide o fy zic kú oso -
bu,

b) pre h¾ad dru hov in for má cií o ži vot nom pros tre dí,
kto ré majú ma� jed not li vé po vin né oso by k dis po zí cii
v sú la de s od se kom 1,

c) elek tro nic kú ad re su, na kto rej sú ve rej ne do stup né
in for má cie zo zo zna mov a re gis trov ve de ných po vin -
ný mi oso ba mi pod ¾a od se ku 2 písm. c).

(4) Ve de ním zo zna mu pod ¾a od se ku 3 môže mi nis ter -
stvo po ve ri� ním ria de nú práv nic kú oso bu (ïa lej len
„po ve re ná práv nic ká oso ba“).

(5) Po vin né oso by ozná mia mi nis ter stvu úda je  po -
trebné na vy tvo re nie ve rej né ho zo zna mu pod ¾a od se -
ku 3 do 30. júna 2005; zme ny v úda joch budú ozna mo -
va� pol ročne do 30. júna a do 31. de cem bra
ka len dár ne ho roka.

§ 5

Ná rod ný re gis ter zne čis te nia

(1) Ná rod ný re gis ter uvo¾ ňo va nia a pre no sov zne čis -
�u jú cich lá tok do ži vot né ho pros tre dia (ïa lej len „ná -
rod ný re gis ter zne čis te nia“) ve die a hod no te nie kva li ty
v ňom ob siah nu tých úda jov za bez pe ču je mi nis ter stvo;
pl ne nie tých to úloh môže usku toč ni� pros tred níc tvom
po ve re nej práv nic kej oso by.

(2) Ná rod ný re gis ter zne čis te nia je štruk tú ro va nou
po čí ta čo vou da ta bá zou za lo že nou na po vin nom pe rio -
dic kom po dá va ní správ od pre vádz ko va te ¾ov čin nos tí
uve de ných v prí lo he č. 2. Ná rod ný re gis ter zne čist enia
ob sa hu je úda je o uvo¾ ňo va ní zne čis �u jú cich lá tok uve -
de ných v prí lo he č. 1 do ži vot né ho pros tre dia z tých to
čin nos tí, ako aj z di fúz nych zdro jov za ra de ných do ná -
rod né ho re gis tra zne čis te nia pod ¾a od se ku 5; ob sa hu je
tiež úda je o pre no soch mimo hra níc pre vádz kar ne.

(3) Ná rod ný re gis ter zne čis te nia sa vhod ným spô so -
bom pre po jí s ïal ší mi re gis tra mi, zo zna ma mi a da ta bá -
za mi uve de ný mi v § 4, ako aj s ná rod ný mi re gis tra mi
zne čis te nia iných štá tov.

(4) Úda je v ná rod nom re gis tri zne čis te nia sa vedú
tak, aby sa umož ni lo vy h¾a dá va nie úda jov o uvo¾ ňo va ní 
zne čis �u jú cich lá tok a o ich pre no soch mimo hra níc
pre vádz kar ne pod ¾a
a) pre vádz kar ne a jej umies tne nia,
b) čin nos ti,
c) pre vádz ko va te ¾a,
d) zne čis �u jú cej lát ky ale bo od pa du,
e) zlož ky ži vot né ho pros tre dia, do kto rej sa zne čis �u jú -

ca lát ka uvo¾ ňu je,
f) cie ¾a pre no su zne čis �u jú cej lát ky ale bo od pa du

mimo hra níc pre vádz kar ne, prí pad ne aj pod ¾a toho,
či ide o ich zneš kod ne nie ale bo zhod no te nie.

(5) Ná rod ný re gis ter zne čis te nia umož ňu je tiež vy -
h¾a dá va nie in for má cií o uvo¾ ňo va ní zne čis �u jú cich lá -
tok pod ¾a di fúz nych zdro jov za ra de ných doň pod ¾a kri -
té rií usta no ve ných vy ko ná va cím pred pi som (§ 6
ods. 9).

(6) Ná rod ný re gis ter zne čis te nia je ve rej ne prí stup ný
v elek tro nic kej for me. Ak žia da te¾ o to po žia da, sprí -

stup ní sa mu in for má cia z ná rod né ho re gis tra zne čis te -
nia po stu pom pod ¾a § 10 ods. 1.

§ 6

Ve de nie ná rod né ho re gis tra
zne čis te nia a sú vi sia ce po vin nos ti

(1) Ná rod ný re gis ter zne čis te nia ob sa hu je in for má cie
a) o uvo¾ ňo va ní zne čis �u jú cich lá tok a o pre no soch

mimo hra níc pre vádz kar ne, o kto rých sa po ža du je
po dá va nie hlá se ní pod ¾a od se ku 2,

b) o uvo¾ ňo va ní zne čis �u jú cich lá tok z di fúz nych zdro -
jov pod ¾a od se ku 7.

(2) Úda je do ná rod né ho re gis tra zne čis te nia je po vin -
ný na hlaso va� pre vádz ko va te¾, kto rý vy ko ná va jed nu
ale bo viac čin nos tí uve de ných v prí lo he č. 2 nad prí -
sluš nou pra ho vou hod no tou a kto rý
a) uvo¾ ňu je zne čis �u jú cu lát ku uve de nú v prí lo he č. 1

v množ stve pre sa hu jú com pra ho vú hod no tu pre
uvo¾ ňo va nie uve de nú v stĺp ci 1 tej to prí lo hy ale bo

b) pre ná ša mimo hra níc pre vádz kar ne zne čis �u jú cu
lát ku uve de nú v prí lo he č. 1 v množ stve pre sa hu jú -
com pra ho vú hod no tu uve de nú v stĺp ci 2 tej to prí lo -
hy, ale bo

c) pre ná ša mimo hra níc pre vádz kar ne ne bez peč né od -
pa dy v množ stve pre sa hu jú com 2 tony za rok ale bo
ostat né od pa dy v množ stve pre sa hu jú com 2 000 ton
za rok, ale bo

d) pre ná ša mimo hra níc pre vádz kar ne zne čis �u jú cu
lát ku uve de nú v prí lo he č. 1 v od pa do vých vo dách
ur če ných na čis te nie v množ stve pre sa hu jú com pra -
ho vú hod no tu uve de nú v stĺp ci 1b tej to prí lo hy.

(3) Hlá se nie pod ¾a od se ku 2 po dá va pre vádz ko va te¾
spô so bom usta no ve ným vo vy ko ná va com pred pi se (od -
sek 9) raz roč ne, naj ne skôr do 31. mar ca za pred chá -
dza jú ci ka len dár ny rok (ïa lej len „na hlaso va cí rok“).

(4) Hlá se nie pod ¾a od se ku 2 ob sa hu je naj mä
a) iden ti fi kač né úda je o pre vádz kar ni a jej čin nos ti

a o jej pre vádz ko va te ¾o vi,
b) ná zov a čí sel né ozna če nie kaž dej zne čis �u jú cej lát -

ky, pri kto rej do šlo k pre kro če niu pra ho vej hod no ty
pod ¾a prí lo hy č. 1,

c) sku toč né množ stvo zne čis �u jú cej lát ky pod ¾a pís me -
na b), kto ré sa uvo¾ ni lo z pre vádz kar ne do ži vot né ho
pros tre dia za na hlaso va cí rok, a to tak v sú hrnnej
for me, ako aj s roz lí še ním, či išlo o uvo¾ ne nie do
ovzdu šia, do vody ale bo do pôdy vrá ta ne pod zem nej
in jek tá že,

d) v prí pa de pre no su mimo hra níc pre vádz kar ne
1. sku toč ne pre ne se né množ stvo zne čis �u jú cej lát -

ky pod ¾a pís me na b) mimo hra níc pre vádz kar ne,
s roz lí še ním me dzi množ stvom pre ne se ným na
účely zhod no te nia ale bo zneš kod ne nia, ako aj
iden ti fi kač né úda je o za ria de ní, do kto ré ho bola
zne čis �u jú ca lát ka pre ne se ná, ale bo

2. sku toč ne pre ne se né množ stvo ne bez peč né ho od -
pa du ale bo ostat né ho od pa du mimo hra níc pre -
vádz kar ne, pri kto rom do šlo v na hlaso va com
roku k pre kro če niu pra ho vej hod no ty pod ¾a od se -
ku 2 písm. c), s roz lí še ním me dzi ne bez peč ným
od pa dom a ostat ným od pa dom a me dzi od pa dom
ur če ným na zhod no te nie a od pa dom ur če ným na
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zneš kod ne nie, ako aj iden ti fi kač né úda je o za ria -
de ní, do kto ré ho bol od pad pre ne se ný,

e) sku toč ne pre ne se né množ stvo mimo hra níc pre -
vádz kar ne tej zne čis �u jú cej lát ky v od pa do vých vo -
dách, pri kto rej do šlo v na hlaso va com roku k pre -
kro če niu pra ho vej hod no ty pod ¾a prí lo hy č. 1 stĺp ca
1b, ako aj iden ti fi kač né úda je o za ria de ní, do kto ré -
ho bola táto zne čis �u jú ca lát ka pre ne se ná,

f) druh me to di ky po u ži tej v sú la de s od se kom 6 na zís -
ka nie úda jov uve de ných v pís me nách b) až e) so špe -
ci fi ká ciou, či ide o úda je zís ka né me ra ním, vý po čtom 
ale bo kva li fi ko va ným od ha dom.

(5) Pre vádz ko va te¾ čin nos ti uve de nej v prí lo he č. 2 je
po vin ný vies� evi den ciu, zhro maž ïo va� a ucho vá va�
úda je pot reb né na ur če nie uvo¾ ňo va nia zne čis �u jú cich
lá tok, ako aj pre no sov mimo hra níc pre vádz kar ne  po -
d¾a od se ku 4 vrá ta ne opi su me to di ky po u ži tej pri zhro -
maž ïo va ní úda jov.

(6) Pre vádz ko va te¾ je po vin ný pri zhro maž ïo va ní
úda jov pod ¾a od se ku 5 po u ží va� naj lep šie do stup né in -
for má cie vrá ta ne prí sluš ných úda jov z mo ni to rin gu,
vý po čtov a od bor ných po sud kov. Pre vádz ko va te¾ zod -
po ve dá za kva li tu a správ nos� úda jov uve de ných v hlá -
se ní pod ¾a od se kov 2 a 4. Tie to hlá se nia, ako aj evi den ciu
pod ¾a od se ku 5 je pre vádz ko va te¾ po vin ný ucho vá va�
po čas pia tich ro kov na sle du jú cich po prí sluš nom na -
hlaso va com roku.

(7) Zhro maž ïo va nie úda jov o uvo¾ ňo va ní zne čis �u jú -
cich lá tok z di fúz nych zdro jov za ra de ných do ná rod né -
ho re gis tra zne čis te nia za bez pe ču je po ve re ná práv nic -
ká oso ba. Pre vádz ko va te lia jed not li vých zdro jov
zne čis �o va nia tvo ria cich di fúz ny zdroj sú po vin ní na -
hlaso va� po ve re nej práv nic kej oso be prí sluš né úda je
spô so bom a v le ho tách usta no ve ných vy ko ná va cím
pred pi som (od sek 9).

(8) Úda je zís ka né z hlá se ní pod ¾a od se ku 2 a z čin -
nos ti pod ¾a od se ku 7 mu sia by� za pra co va né do ná rod -
né ho re gis tra zne čis te nia naj ne skôr do 24 me sia cov od
skon če nia pr vé ho na hlaso va cie ho roka a po tom naj ne -
skôr do 15 me sia cov od skon če nia kaž dé ho ïal šie ho
na hlaso va cie ho roka. Úda je v ná rod nom re gis tri zne -
čis te nia sa mu sia ucho vá va� tak, aby bol za bez pe če ný
prí stup ve rej nos ti k úda jom za prí sluš ný na hlaso va cí
rok i za pred chá dza jú ce na hlaso va cie roky naj me nej
de sa� ro kov do za du.

(9) Po dro bnos ti o ob sa hu ná rod né ho re gis tra zne čis -
te nia, o zhro maž ïo va ní úda jov a ve de ní evi den cie, o ob -
sa hu hlá se nia a spô so be jeho po dá va nia vrá ta ne jeho
vzo ro vej štruk tú ry a kri té rií na hod no te nie kva li ty úda -
jov, ako aj kri té riá na vý ber di fúz nych zdro jov usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis -
ter stvo.

§ 7

Ší re nie in for má cií o ži vot nom pros tre dí

(1) Po vin né oso by ší ria in for má cie o ži vot nom  pro -
stredí, kto rý mi dis po nu jú.

(2) Po vin né oso by utvo ria pod mien ky na to, aby sa čo
naj väč šia čas� in for má cií o ži vot nom pros tre dí ší ri la
zve rej ne ním pros tred níc tvom ve rej ných elek tro nic -
kých ko mu ni kač ných sie tí, naj mä pros tred níc tvom
sie te in ter ne tu. In for má cia mi ší re ný mi v tej to for me
mu sia by� 
a) tex ty me dzi ná rod ných zmlúv, do ho vo rov a do hôd,

ná vr hy a tex ty vše obec ne zá väz ných práv nych pred -
pi sov o ži vot nom pros tre dí ale bo s ním sú vi sia cich, 

b) po li ti ky, kon cep cie, prog ra my a plá ny tý ka jú ce sa ži -
vot né ho pros tre dia vrá ta ne ich ná vr hov, prí pad ne aj
výz namné ana lý zy a sku toč nos ti tý ka jú ce sa ich prí -
pra vy, na všet kých úrov niach ve rej nej sprá vy,

c) sprá vy o sta ve pl ne nia zá väz kov a po vin nos tí a o ap -
li ká cii do ku men tov uve de ných v pís me nách a) a b)
a prí pad ne tiež in for má cie o vý ko ne ve rej ných funk -
cií ale bo o pos ky to va ní ve rej ných slu žieb tý ka jú cich
sa ži vot né ho pros tre dia,

d) sprá va o sta ve ži vot né ho pros tre dia v Slo ven skej re -
pub li ke,6) ako aj ïal šie ob dob né sprá vy vy dá va né na
re gio nál nej ale bo miest nej úrov ni,

e) úda je a sú hrny z dát od vo de ných zo sle do va nia čin -
nos tí, kto ré po ško dzu jú ale bo môžu po ško dzo va� ži -
vot né pros tre die,

f) po vo le nia s výz namným vply vom na ži vot né pros tre -
die a do ho dy vo ve ciach ale bo tý ka jú ce sa ži vot né ho
pros tre dia, prí pad ne od kaz na mies to, kde mož no
žia da� ale bo do sta� in for má ciu po stu pom pod ¾a § 10
ods. 1,

g) štú die o en vi ron men tál nych vply voch a o hod no te ní
ri zi ka tý ka jú ce sa zlo žiek ži vot né ho pros tre dia uve -
de ných v § 2 ods. 1 písm. a) pr vom bode ale bo od kaz
na mies to, kde mož no žia da� ale bo do sta� in for má -
ciu po stu pom pod ¾a § 10 ods. 1,

h) ná rod ný re gis ter zne čis te nia a prí pad ne aj ïal šie re -
gis tre a zo zna my ve de né pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Sprá vy o sta ve ži vot né ho pros tre dia pod ¾a od se -
ku 2 písm. d) mu sia ob sa ho va� naj mä úda je o sta ve ži -
vot né ho pros tre dia a o prí či nách a ná sled koch toh to
sta vu, ako aj úda je o tren doch jeho vý vo ja a o opat re -
niach na ochra nu a zlep šo va nie ži vot né ho pros tre dia
vrá ta ne me dzi ná rod nej spo lu prá ce.

(4) Po vin nos ti pod ¾a od se ku 2 mož no pl ni� aj vy tvá ra -
ním pre po je ní cez ad re sy in ter ne tu, na kto rých sa mož -
no do sta� k prí sluš nej in for má cii o ži vot nom pros tre dí.

(5) Usta no ve nia oso bit né ho predpisu7) o ochra ne nie -
ktorých sprís tup ňo va ných in for má cií sa pri me ra ne
vz�a hu jú aj na ochra nu in for má cií o ži vot nom pros tre dí 
ší re ných pod ¾a § 7.

§ 8

Správ ne de lik ty

(1) Slo ven ská in špek cia ži vot né ho prostredia8) (ïa lej
len „in špek cia“) ulo ží po ku tu od 10 000 Sk do 500 000 Sk
a) pre vádz ko va te ¾o vi, kto rý

1. ne ve die evi den ciu ale bo ne zhro maž ïu je ale bo ne -
u cho vá va prí sluš né úda je v sú la de s § 6 ods. 5 a 6,
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6) § 33b zá ko na č. 17/1992 Zb. o ži vot nom pros tre dí v zne ní zá ko na č. 211/2000 Z. z.
7) Zá kon č. 211/2000 Z. z. 
8) § 9 až 11 zá ko na č. 525/2003 Z. z. o štát nej sprá ve sta rost li vos ti o ži vot né pros tre die a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov. 



2. ne na hlá si prí sluš né úda je v sú la de s § 6 ods. 2, 3,
4 ale bo 7, ale bo

b) po vin nej oso be, kto rá ne spl ní po vin nos� pod ¾a § 7
ods. 2.

(2) Pri ur čo va ní výš ky po ku ty sa pri hlia da naj mä na
zá važ nos� a čas tr va nia pro ti práv ne ho ko na nia a na
roz sah a mie ru hro zia cej ale bo spô so be nej ško dy, ale bo 
ná sled kov pro ti práv ne ho ko na nia.

(3) In špek cia môže v roz hod nu tí o ulo že ní po ku ty sú -
čas ne ulo ži� po vin né mu, aby v ur če nej le ho te vy ko nal
opat re nia na ná pra vu ná sled kov pro ti práv ne ho ko na -
nia, za kto ré bola po ku ta ulo že ná. Ak po vin ný v ur če nej 
le ho te tie to opat re nia ne vy ko ná, mož no mu ulo ži� ïal -
šiu po ku tu až do 1 mi lió na Sk, a to aj opä tov ne.

(4) Po ku tu pod ¾a od se ku 1 mož no ulo ži� do jed né ho
roka odo dňa, keï sa in špek cia doz ve de la o po ru še ní
po vin nos ti, naj ne skôr však do troch ro kov odo dňa, keï 
do šlo k po ru še niu po vin nos ti. Po ku tu pod ¾a od se ku 3
mož no ulo ži� do jed né ho roka odo dňa, keï sa mala po -
vin nos� ulo že ná v roz hod nu tí pod ¾a od se ku 3 spl ni�.
Ulo že ním po ku ty nie je dotk nu tá po vin nos� vy ko na�
opat re nia na ná pra vu ani zod po ved nos� za ná hra du
spô so be nej ško dy ale bo na ná pra vu spô so be nej eko lo -
gic kej ujmy.

(5) Vý no sy z po kút pod ¾a od se kov 1 a 3 sú príj mom
štát ne ho roz po čtu roz poč to vej ka pi to ly mi nis ter stva.9)

§ 9

Ko na nie

Vše obec ný pred pis o správ nom ko na ní,10) s od chýl -
ka mi usta no ve ný mi v tom to zá ko ne, sa vz�a hu je len na
ko na nie pod ¾a § 2 ods. 2, § 3 ods. 2 a § 8.

§ 10

Spo loč né a pre chod né usta no ve nia

(1) Sprís tup ňo va nie in for má cií o ži vot nom pros tre dí
na zá kla de žia dos ti upra vu je oso bit ný pred pis.7)

(2) Po vin né oso by (§ 3) do 1. júla 2006 zo sú la dia svoj
sys tém zhro maž ïo va nia a ucho vá va nia in for má cií o ži -
vot nom pros tre dí tak, aby spĺ ňal pod mien ky pod ¾a § 4.

(3) Po vin nos� ší re nia in for má cií pod ¾a § 7 ods. 2
písm. a) až g) pros tred níc tvom ve rej ných elek tro nic -
kých ko mu ni kač ných sie tí sa ne vz�a hu je na in for má cie 
o ži vot nom pros tre dí vy ho to ve né pred 1. jú lom 2004, ak 
ich po vin ná oso ba nemá k dis po zí cii v elek tro nic kej for -
me.

(4) Pr vým na hlaso va cím ro kom pod ¾a § 6 ods. 3 je rok 
2006.

(5) Tým to zá ko nom sa do práv ne ho po riad ku Slo ven -
skej re pub li ky pre be rá práv ne zá väz ný akt Eu róp skych 
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie  po d¾a prí lo hy č. 3.

Čl. II

Zá kon č. 525/2003 Z. z. o štát nej sprá ve sta rost li vos -
ti o ži vot né pros tre die a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 od sek 3 znie:
„(3) Síd la a územ ná pô sob nos� kraj ských úra dov ži -

vot né ho pros tre dia sú uve de né v prí lo he č. 1 toh to zá -
ko na.“.

2. § 4 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Kraj ský úrad ži vot né ho pros tre dia je slu žob ným

úra dom štát nych za mest nan cov, kto rí vy ko ná va jú
štát nu služ bu v kraj skom úra de ži vot né ho pros tre dia
a v ob vod ných úra doch ži vot né ho pros tre dia v jeho pô -
sob nos ti; je za mest ná va te ¾om za mest nan cov, kto rí vy -
ko ná va jú prá ce vo ve rej nom zá uj me v kraj skom úra de
ži vot né ho pros tre dia a v ob vod ných úra doch ži vot né ho
pros tre dia v jeho pô sob nos ti.“.

3. V § 5 ods. 2 sa za slo vo „pros tre dia“ vkla dá čiar ka
a slo vá „kto rý je bez práv nej sub jek ti vi ty or ga ni zač ne
za čle ne ný do kraj ské ho úra du ži vot né ho pros tre dia,“.

4. V § 6 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Pred nos -
ta kraj ské ho úra du ži vot né ho pros tre dia je ve dú cim
slu žob né ho úra du.“.

5. V § 6 od sek 2 znie:
„(2) Ob vod ný úrad ži vot né ho pros tre dia ria di a za

jeho čin nos� zod po ve dá pred nos ta, kto ré ho vy me nú va
a od vo lá va pred nos ta kraj ské ho úra du ži vot né ho  pro -
stredia so sú hla som mi nis tra ži vot né ho pros tre dia.“.

6. V § 7 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Vše obec -
ne zá väz né vy hláš ky kraj ských úra dov ži vot né ho  pro -
stredia a vše obec ne zá väz né vy hláš ky ob vod ných úra -
dov ži vot né ho pros tre dia, ako aj smer ni ce a iné
or ga ni zač né akty, kto rý mi mi nis ter stvo ria di vý kon
štát nej sprá vy sta rost li vos ti o ži vot né pros tre die usku -
toč ňo va ný kraj ský mi úrad mi ži vot né ho pros tre dia, ob -
vod ný mi úrad mi ži vot né ho pros tre dia, ob ca mi a in -
špek ciou, uve rej ňu jú sa vo Ves tní ku Mi nis ter stva
ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky.“.

7. V § 9 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) vy ko ná va ïal šiu čin nos� vo ve ciach sta rost li vos ti

o ži vot né pros tre die v roz sa hu oso bit ných  pred -
pisov.10) “.

Čl. III

Zá kon č. 543/2002 Z. z. o ochra ne prí ro dy a kra ji ny
v zne ní zá ko na č. 525/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak -
to:

1. V § 61odsek 6 znie:
„(6) Ná rok na ná hra du pod ¾a od se ku 1 po vin ný or gán

zní ži o výš ku do tá cie ale bo prí spev ku zo štát ne ho roz -
po čtu pos ky to va ných na úhra du zvý še ných ná kla dov
na ob hos po da ro va nie po zem ku.“.
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9) Zá kon č. 553/2001 Z. z. o zru še ní nie ktorých štát nych  fon dov, o nie ktorých opat re niach sú vi sia cich s ich zru še ním a o zme ne a do pl ne -
ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 440/2002 Z. z. 

10) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



2. V § 61 ods. 8 písm. d) sa na kon ci bod ka na hrá dza
čiar kou a pri pá ja sa slo vo „ale bo“ a od sek 8 sa do pĺ ňa
pís me nom e), kto ré vrá ta ne po znám ky pod čia rou k od -
ka zu 93 znie:

„e) ak ná rok na ná hra du ma jet ko vej ujmy ale bo inej ná -
hra dy vzni ká pod ¾a oso bit ných pred pi sov.93)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 93 znie:
„93) Na prí klad zá kon č. 184/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi -

sov.“.

Čl. IV

Zá kon č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii
a kon tro le zne čis �o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení a do pĺ ňa
tak to:

1. § 13 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Pod ¾a od se kov 4 a 5 sa ne po stu pu je, ak sa v pred -

met nej veci usku toč ni lo ve rej né pre ro ko va nie pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.16)“.

2. V § 29 sa za od sek 6 vkla dá nový od sek 7, kto rý
znie:

„(7) Do za ča tia in teg ro va né ho po vo ¾o va nia pre vá dzok
pod ¾a od se kov 1, 3 a 4 sa na ich po vo ¾o va nie ale bo na

po vo ¾o va nie ich zmien vz�a hu jú do te raj šie práv ne pred -
pi sy.“.

Do te raj šie od se ky 7 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 8
až 10.

Čl. V

Zá kon č. 313/1999 Z. z. o geo lo gic kých prá cach
a o štát nej geo lo gic kej sprá ve (geo lo gic ký zá kon) v zne ní 
zá ko na č. 525/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slo vá „Slo ven skej re pub -
li ky“ vkla da jú slo vá „ale bo byd li sko v nie ktorom z člen -
ských štá tov Eu róp skych spo lo čen stiev ale bo v štá te,
kto rý je sú čas �ou Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto -
ru (ïa lej len „člen ský štát“)“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo -
vá: „ale bo v nie ktorom z člen ských štá tov“.

3. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slo vom „na ro de nia“ vy -
púš �a čiar ka a slo vá „rod né čís lo“.

Čl. VI

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júla 2004 ok rem
§ 4 ods. 3, kto rý na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2006.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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    Prí lo ha č. 1
    k zákonu č. 205/2004 Z. z.

ZNE ČIS ŤU JÚ CE LÁT KY

Po ra do vé 
čís lo

Čís lo CAS Zne čis �u jú ca lát ka Pra ho vá hod no ta pre uvo¾ ňo va nia
(stĺ pec 1)

Pra ho vá
hod no ta

pre pre nos
zne čis �u jú -
cich lá tok
mimo pre -
vádz kar ne
(stĺ pec 2)

kg/rok

do ovzdu šia
(stĺ pec 1a)

kg/rok

do vody
(stĺ pec 1b)

kg/rok

do pôdy
(stĺ pec 1c)

kg/rok

  1 74-82-8 me tán (CH4) 100 000 — — —

  2 630-08-0 oxid uho¾ na tý (CO) 500 000 — — —

  3 124-38-9 oxid uh li či tý (CO2) 100
mi lió nov

— — —

  4 flu oro va né uh ¾o vo dí ky (HFC) 100 — — —

  5 10024-97-2 oxid dus ný (N2O) 10 000 — — —

  6 7664-41-7 amo niak bez vo dý (NH3) 10 000 — — —

  7 ne me tá no vé pr cha vé
or ga nic ké zlú če ni ny
(NMVOC)

100 000 — — —

  8 oxi dy du sí ka (NOx/NO2) 100 000 — — —

  9 per flu o ro uh ¾o vo dí ky (PFC) 100 — — —

10 2551-62-4 flu o rid sí ro vý (SF6) 50 — — —

11 oxi dy síry (SOx/SO2) 150 000 — — —

12 cel ko vý du sík — 50 000 50 000 10 000

13 cel ko vý fos for — 5 000 5 000 10 000

14 hyd ro chlorof lu o ro uh ¾o vo dí ky 
(HCFC)

1 — — 100

15 chlo rof lu o ro uh ¾o vo dí ky
(CFC)

1 — — 100

16 ha ló ny 1 — — 100

17 7440-38-2 ar zén a zlú če ni ny (ako As) 20 5 5 50

18 7440-43-9 kad mium a zlú če ni ny (ako
Cd)

10 5 5 5

19 7440-47-3 chróm a zlú če ni ny (ako Cr) 100 50 50 200

20 7440-50-8 meï a zlú če ni ny (ako Cu) 100 50 50 500

21 7439-97-6 or tu� a zlú če ni ny (ako Hg) 10 1 1 5

22 7440-02-0 ni kel a zlú če ni ny (ako Ni) 50 20 20 500

23 7439-92-1 olo vo a zlú če ni ny (ako Pb) 200 20 20 50

24 7440-66-6 zi nok a zlú če ni ny (ako Zn) 200 100 100 1 000

25 15972-60-8 alach lór — 1 1 5

26 309-00-2 al drin 1 1 1 1

27 1912-24-9 at ra zín — 1 1 5

28 57-74-9 chlór dan  1 1 1 1

29 143-50-0 chlór de kon  1 1 1 1

30 470-90-6 chlór fen vin fos — 1 1 5

31 85535-84-8 chló ro al ká ny, C10-C13 — 1 1 10
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Po ra do vé 
čís lo

Čís lo CAS Zne čis �u jú ca lát ka Pra ho vá hod no ta pre uvo¾ ňo va nia
(stĺ pec 1)

Pra ho vá
hod no ta

pre pre nos
zne čis �u jú -
cich lá tok
mimo pre -
vádz kar ne
(stĺ pec 2)

kg/rok

do ovzdu šia
(stĺ pec 1a)

kg/rok

do vody
(stĺ pec 1b)

kg/rok

do pôdy
(stĺ pec 1c)

kg/rok

32 2921-88-2 chlór py ri fos — 1 1 5

33 50-29-3 DDT 1 1 1 1

34 107-06-2 1,2-dichlóretán (EDC) 1 000 10 10 100

35 75-09-2 dich lór me tán (DCM) 1 000 10 10 100

36 60-57-1 diel drin 1 1 1 1

37 330-54-1 diu ron — 1 1 5

38 115-29-7 en do sí ran — 1 1 5

39 72-20-8 en drin 1 1 1 1

40 ha lo gé no va né or ga nic ké
zlú če ni ny (ako AOX)

— 1 000 1 000 1 000

41 76-44-8 hep tach lór 1 1 1 1

42 118-74-1 he xach lór ben zén (HCB) 10 1 1 1

43 87-68-3 he xach lór bu ta dién (HCBD) — 1 1 5

44 608-73-1 1,2,3,4,5,
6-hexachlórcyklohexán
(HCH)

10 1 1 1

45 58-89-9 lin dan 1 1 1 1

46 2385-85-5 mi rex 1 1 1 1

47 PCDD + PCDF (dio xí ny
+fu rá ny) (ako TEQ)

0,001 0,001 0,001 0,001

48 608-93-5 pen tach lór ben zén 1 1 1 5

49 87-86-5 pen tach lór fe nol (PCP) 10 1 1 5

50 1336-36-3 po ly chló ro va né bi fe ny ly
(PCB)

0,1 0,1 0,1 1

51 122-34-9 si ma zín — 1 1 5

52 127-18-4 tet ra chló re tén (PER) 2 000 — — 1 000

53 56-23-5 tet ra chlór me tán (TCM) 100 — — 1 000

54 12002-48-1 trich lór ben zé ny (TCBs) 10 — — 1 000

55 71-55-6 1,1,1-trichlóretán 100 — — 1 000

56 79-34-5 1,1,2,2-tetrachlóretán 50 — — 1 000

57 79-01-6 trich ló re tén 2 000 — — 1 000

58 67-66-3 trich lór me tán  500 — — 1 000

59 8001-35-2 to xa fén 1 1 1 1

60 75-01-4 chló re tén  1 000 10 10 100

61 120-12-7 an tra cén 50 1 1 50

62 71-43-2 ben zén 1 000 200
(ako BTEX)a)

200
(ako BTEX)a)

2 000
(ako BTEX)a)

63 bró mo va né di fe ny lé te ry
(PBDE)

— 1 1 5

64 no nyl fe nol eto xy lá ty
(NP/NPE) a sú vi sia ce lát ky

— 1 1 5

65 100-41-4 etyl ben zén — 200
(ako BTEX)a)

200
(ako BTEX)a)

2 000
(ako BTEX)a)
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Po ra do vé 
čís lo

Čís lo CAS Zne čis �u jú ca lát ka Pra ho vá hod no ta pre uvo¾ ňo va nia
(stĺ pec 1)

Pra ho vá
hod no ta

pre pre nos
zne čis �u jú -
cich lá tok
mimo pre -
vádz kar ne
(stĺ pec 2)

kg/rok

do ovzdu šia
(stĺ pec 1a)

kg/rok

do vody
(stĺ pec 1b)

kg/rok

do pôdy
(stĺ pec 1c)

kg/rok

66 75-21-8 oxi rán  1 000 10 10 100

67 34123-59-6 izo pro tu rón  — 1 1 5

68 91-20-3 na fta lén 100 10 10 100

69 zlú če ni ny or ga no cí nu (ako
cel ko vý Sn)

— 50 50 50

70 117-81-7 bis-(2-etylhexyl) fta lát
(DEHP)

10 1 1 100

71 108-95-2 fe no ly (ako cel ko vý C) — 20 20 200

72 po ly cyk lic ké aro ma tic ké
uh ¾o vo dí ky (PAU)b)

50 5 5 50

73 108-88-3 to lu én — 200
(ako BTEX)a)

200
(ako BTEX)a)

2 000
(ako BTEX)a)

74 tri bu tyl cín a zlú če ni ny — 1 1 5

75 tri fe nyl cín a zlú če ni ny — 1 1 5

76 cel ko vý or ga nic ký uh lík
(TOC) (ako cel ko vý C ale bo
COD/3)

— 50 000 — —

77 1582-09-8 trif lu ra lín — 1 1 5

78 1330-20-7 xy lé ny — 200
(ako BTEX)a)

200
(ako BTEX)a)

2 000
(ako BTEX)a)

79 chlo ri dy (ako cel ko vý Cl) — 2 mi lió ny 2 mi lió ny 2 mi lió ny

80 chlór a an or ga nic ké
zlú če ni ny (ako HCl)

10 000 — — —

81 1332-21-4 az best 1 1 1 10

82 ky a ni dy (ako cel ko vý CN) — 50 50 500

83 flu o ri dy (ako cel ko vý F) — 2 000 2 000 10 000

84 flu ór a an or ga nic ké
zlú če ni ny (ako HF)

5 000 — — —

85 74-90-8 ky a no vo dík (HCN) 200 — — —

86 tuhé čas ti ce (PM10) 50 000 — — —

Vy svet liv ky:

Čís lo CAS zne čis �u jú cej lát ky zna me ná pres ný iden ti fi ká tor v Che mi cal Ab stracts Ser vi ce. 

Stĺ pec 1 ob sa hu je pra ho vé hod no ty v nad väz nos ti na § 6 ods. 2 písm. a) a d) toh to zá ko na. Ak dô jde k pre kro če niu
pra ho vej hod no ty uve de nej v prí sluš nom pod stĺp ci (ovzdu šie, voda ale bo pôda), po ža du je sa ohlá se nie uvo¾ ne nia ale -
bo, v prí pa de zne čis �u jú cich lá tok v od pa do vých vo dách ur če ných na čis te nie, pre no su do zlož ky ži vot né ho pros tre -
dia uve de nej v prí sluš nom pod stĺp ci s oh¾a dom na kon krét nu pre vádz ka reň.

Stĺ pec 2 ob sa hu je pra ho vé hod no ty v nad väz nos ti na § 6 ods. 2 písm. b) toh to zá ko na. Ak dô jde k pre kro če niu pra -
ho vej hod no ty uve de nej v tom to stĺp ci pre prí sluš nú zne čis �u jú cu lát ku, po ža du je sa ohlá se nie pre no su tej to lát ky
mimo hra níc pre vádz kar ne.

Po mlč ka (—) zna me ná, že pred met ný pa ra me ter ne spô so bu je vznik po žia dav ky na ohlá se nie.

Hor ný in dex „a)“ zna me ná, že jed not li vé zne čis �u jú ce lát ky sa ohla su jú v prí pa de, ak dô jde k pre kro če niu pra ho vej
hod no ty pre BTEX (sú hrnný pa ra me ter pre ben zén, to lu én, etyl ben zén a xy lén).

Hor ný in dex „b)“ zna me ná, že po ly cyk lic ké aro ma tic ké uh ¾o vo dí ky (PAU) sa me ra jú ako ben zo(a)py rén (50-32-8),
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benz[e]ace fe nan try lén (205-99-2), ben zo[k]flu o ran tén (207-08-9), in de no(1,2,3-cd)py rén (193-39-5) (od vo de né
z Pro to ko lu o per zis tent ných or ga nic kých zne čis �u jú cich lát kach k Do ho vo ru o dia¾ ko vom zne čis �o va ní ovzdu šia pre -
sa hu jú com štát ne hra ni ce). 

Strana 2136 Zbierka zákonov č. 205/2004 Čiastka 90



    Prí lo ha č. 2
    k zákonu č. 205/2004 Z. z.

ČIN NOS TI

Po ra do vé
čís lo

Čin nos� Pra ho vá hod no ta pre ka pa ci tu

1. Ener ge ti ka
1.1 Ra fi né rie mi ne rál nych ole jov a ply nov *

1.2 Za ria de nia na sply ňo va nie a skva pal ňo va nie *

1.3 Te pel né elek trár ne a iné spa ¾o va cie za ria de nia S  te pel ným  prí ko nom 

50 MW

1.4 Kok sá ren ské pe ce *

1.5 Uho¾ né mly ni ce S ka pa ci tou 1 tona za ho di nu

1.6 Za ria de nia na vý ro bu uho¾ ných pro duk tov a tu hé ho
bez dy mo vé ho pa li va *

2. Vý ro ba a spra co va nie ko vov
2.1 Za ria de nia na pra že nie ale bo spe ka nie ko vo vej rudy (vrá ta ne

sul fi dic kých rúd)
*

2.2 Za ria de nia na vý ro bu su ro vé ho že le za ale bo oce le (pri már na
ale bo se kun dár na tav ba) vrá ta ne kon ti nu ál ne ho lia tia

S ka pa ci tou 2,5 tony za ho di nu

2.3 Za ria de nia na spra co va nie že lez ných ko vov:

a) Tep lé val cov ne

b) Ko váč ske diel ne s kla di va mi

c) Ap li ká cia ochran ných na ta vo va ných ko vo vých ná te rov

S ka pa ci tou 20 ton su ro vej oce le 
za ho di nu

S ener giou 50 kJ na jed no
kla di vo, kde spot re ba te pel nej
ener gie pre sa hu je 20 MW

So vstu pom 2 tony su ro vej oce le 
za ho di nu

2.4 Zlie var ne že lez ných ko vov S vý rob nou ka pa ci tou 20 ton 
za deň

2.5 Za ria de nia

a) na vý ro bu su ro vých ne že lez ných ko vov z rudy, kon cen trá tov
ale bo dru hot ných su ro vín me ta lur gic ký mi, che mic ký mi ale bo
elek tro ly tic ký mi pro ces mi

b) na tav bu vrá ta ne zlie va nia ne že lez ných ko vov a pre pra co va nia 
(ra fi ná cia, vý ro ba od liat kov atï.)

*

S ka pa ci tou tav by 4 tony za deň 
pre olo vo a kad mium ale bo 
20 ton za deň pre všet ky ïal šie
ko vy

2.6 Za ria de nia na po vrcho vú úpra vu ko vov a plas tov po u ží va jú ce
elek tro ly tic ké ale bo che mic ké pro ce sy

Ob jem kú pe ¾a 30 m3

3. Spra co va nie ne ras tov
3.1 Pod zem ná �až ba a sú vi sia ce čin nos ti *

3.2 Po vrcho vá �až ba Ak plo cha ob las ti �až by
do sa hu je 25 ha
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Po ra do vé
čís lo

Čin nos� Pra ho vá hod no ta pre ka pa ci tu

3.3 Za ria de nia na vý ro bu

a) ce men to vé ho slin ku v ro tač ných pe ciach

b) váp na v ro tač ných pe ciach

c) ce men to vé ho slin ku ale bo váp na v iných pe ciach

S vý rob nou ka pa ci tou 500 ton
za deň

S vý rob nou ka pa ci tou
pre sa hu jú cou 50 ton za deň

S vý rob nou ka pa ci tou 50 ton 
za deň

3.4 Za ria de nia na vý ro bu az bes tu a na vý ro bu vý rob kov
ob sa hu jú cich az best

*

3.5 Za ria de nia na vý ro bu skla vrá ta ne skle ných vlá kien S ka pa ci tou tav by 20 ton za
deň

3.6 Za ria de nia na ta ve nie mi ne rál nych lá tok vrá ta ne mi ne rál nych 
vlá kien

S ka pa ci tou tav by 20 ton za
deň

3.7 Za ria de nia na vý ro bu ke ra mic kých vý rob kov vy pa ¾o va ním,
pre do všet kým streš ných škri diel, te hál, žia ru vzdor ných te hál, 
dlaž díc, ka me ni ny, por ce lá nu

S vý rob nou ka pa ci tou 75 ton za 
deň ale bo ka pa ci tou pece 4 m3

a hus to tou za vá ža nia pecí 300
kg/m3

4. Che mic ký prie my sel
4.1 Che mic ké za ria de nia na vý ro bu zá klad ných or ga nic kých

che mi ká lií v prie my sel nom me rad le, na prí klad

a) jed no du ché uh ¾o vo dí ky (li ne ár ne ale bo cyk lic ké, na sý te né 
ale bo ne na sý te né, ali fa tic ké ale bo aro ma tic ké)

b) uh ¾o vo dí ky ob sa hu jú ce kys lík, ako sú na prí klad al ko ho ly, 
al de hy dy, ke tó ny, kar bo xy lo vé ky se li ny, es te ry, ace tá ty, 
éte ry, pe ro xi dy, epo xi do vé ži vi ce

c) uh ¾o vo dí ky ob sa hu jú ce síru
d) du sí ka té uh ¾o vo dí ky, ako sú na prí klad amí ny, ami dy, 

du sí ka té zlú če ni ny, nit roz lú če ni ny ale bo zlú če ni ny 
ob sa hu jú ce nit rá to vé zlú če ni ny, nit ri ly, ky a na ta ny, 
izo ky a na ta ny

e) uh ¾o vo dí ky ob sa hu jú ce fos for
f) uh ¾o vo dí ky ob sa hu jú ce ha lo gé ny
g) or ga no ko vo vé zlú če ni ny
h) zá klad né plas to vé hmo ty (po ly mé ry, syn te tic ké vlák na 

a vlák na na ce lu ló zo vom zá kla de)
i) syn te tic ké ka u ču ky
j) far bi vá a pig men ty

k) po vrcho vo ak tív ne lát ky

*

4.2 Che mic ké za ria de nia na vý ro bu zá klad ných an or ga nic kých
che mi ká lií v prie my sel nom me rad le, na prí klad

a) ply ny, ako je na prí klad čpa vok, chlór ale bo chlo ro vo dík, 
flu ór ale bo flu o ro vo dík, oxi dy uh lí ka, zlú če ni ny 
ob sa hu jú ce síru, oxi dy du sí ka, vo dík, oxid si ri či tý, fos gén

b) ky se li ny, ako sú na prí klad ky se li na chró mo vá, ky se lina 
flu o ro vo dí ko vá, ky se li na fos fo reč ná, ky se li na du sič ná, 
ky se li na chlo ro vo dí ko vá, ky se li na sí ro vá, óle um, ky se li na 
si ri či tá

c) zá sa dy, ako sú na prí klad hyd ro xid amón ny, hyd ro xid 
dra sel ný a hyd ro xid sod ný

d) soli, ako sú na prí klad chlo rid amón ny, chlo reč nan 
dra sel ný, uh li či tan sod ný, pe ro xo bo ri tan, du sič nan 
strie bor ný

e) ne ko vy, ko vo vé oxi dy ale bo iné an or ga nic ké zlú če ni ny, 
ako sú na prí klad kar bid váp ni ka, kre mík, kar bid kre mí ka

*
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Po ra do vé
čís lo

Čin nos� Pra ho vá hod no ta pre ka pa ci tu

4.3 Che mic ké za ria de nia na vý ro bu fos fo reč ných, du sí ka tých
a dra sel ných hno jív (jed no du chých ale bo kom bi no va ných
hno jív) v prie my sel nom me rad le

*

4.4 Che mic ké za ria de nia na vý ro bu zá klad ných vý rob kov 
na ochra nu rast lín a bio cí dov v prie my sel nom me rad le

*

4.5 Za ria de nia vy u ží va jú ce che mic ké ale bo bio lo gic ké pro ce sy 
na vý ro bu zá klad ných far ma ce u tic kých vý rob kov
v prie my sel nom me rad le

*

4.6 Za ria de nia na vý ro bu vý buš nín a py ro tech nic kých vý rob kov
v prie my sel nom me rad le

*

5. Na kla da nie s od pad mi a od pa do vý mi vo da mi
5.1 Za ria de nia na spa ¾o va nie, py ro lý zu, zhod no te nie, che mic ké

spra co va nie ale bo sklád ko va nie ne bez peč ných od pa dov
So vstu pom 10 ton za deň

5.2 Za ria de nia na spa ¾o va nie ko mu nál nych od pa dov S ka pa ci tou 3 tony za ho di nu

5.3 Za ria de nia na zneš kod ňo va nie ostat ných (nie ne bez peč ných)
od pa dov

S ka pa ci tou 50 ton za deň

5.4 Sklád ky (s vý nim kou sklá dok inert ných od pa dov) So vstu pom 10 ton za deň ale bo
s cel ko vou ka pa ci tou 25 000 ton

5.5 Za ria de nia na zneš kod ňo va nie ale bo zhod no co va nie  tiel
zvie rat  a ži vo číš nych od pa dov

S ka pa ci tou spra co va nia

10 ton za deň

5.6 Ko mu nál ne čis tiar ne od pa do vých vôd S ka pa ci tou 100 000
ek vi va lent ných oby va te ¾ov

5.7 Ne zá vis le pre vádz ko va né čis tiar ne prie my sel ných od pa do vých
vôd, kto ré slú žia pre jed nu ale bo via ce ro čin nos tí uve de ných
v tej to prí lo he

S ka pa ci tou 10 000 m3 za deň

6. Vý ro ba a spra co va nie pa pie ra a dre va
6.1 Prie my sel né zá vo dy na vý ro bu bu ni či ny z dre va ale bo

z po dob ných vlák ni tých ma te riá lov
*

6.2 Prie my sel né zá vo dy na vý ro bu pa pie ra a le pen ky a iných
pri már nych pro duk tov z dre va (ako sú dre vo trie ska,
dre vo vlák ni té dos ky a pre glej ka)

S vý rob nou ka pa ci tou 20 ton 
za deň

6.3 Prie my sel né zá vo dy na kon zer vo va nie dre va a dre ve ných
pro duk tov che mi ká lia mi

S vý rob nou ka pa ci tou 50 m3 

za deň

7. Za ria de nia na in ten zív ny chov do byt ka 
a vod ných ži vo čí chov

7.1 Za ria de nia na in ten zív ny chov hy di ny ale bo oší pa ných a) so 40 000 mies ta mi pre hy di nu
b) s 2 000 mies ta mi pre oší pa né

(nad 30 kg)
c) so 750 mies ta mi pre pras ni ce

7.2 In ten zív ny chov vod ných ži vo čí chov 1 000 ton rýb a mäk ký šov 
za rok

8. Ži vo číš ne a rast lin né pro duk ty zo sek to ra po tra vín
a ná po jov

8.1  Bi tún ky S ka pa ci tou za bí ja nia 50 ton  za 
deň
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Po ra do vé
čís lo

Čin nos� Pra ho vá hod no ta pre ka pa ci tu

8.2 Úpra va a spra co va nie za me ra né na vý ro bu po tra vín a ná po jov

a) zo ži vo číš nych su ro vín (ok rem mlie ka)

b) z rast lin ných su ro vín

S vý rob nou ka pa ci tou 75 ton
ko neč ných vý rob kov za deň

S vý rob nou ka pa ci tou 300 ton
ko neč ných vý rob kov za deň
(prie mer ná hod no ta za štvr� rok)

8.3 Úpra va a spra co va nie mlie ka So vstup nou ka pa ci tou 200 ton 
mlie ka za deň (prie mer ná
hod no ta za rok)

9. Iné čin nos ti
9.1 Zá vo dy na pred bež né spra co va nie (pro ce sy, ako je umý va nie,

bie le nie, mer ce rá cia) ale bo far be nie vlá kien ale bo tex tí lií
So spra co va te¾ skou ka pa ci tou
10 ton za deň

9.2 Ko žiar stvo So spra co va te¾ skou ka pa ci tou
12 ton ko neč ných vý rob kov 
za deň

9.3 Za ria de nia na po vrcho vú úpra vu lá tok, pred me tov ale bo
vý rob kov po u ží va jú ce or ga nic ké roz púš �ad lá, naj mä 
na ap re tá ciu, po tlač, po ko vo va nie, od mas �o va nie,
vo dov zdor nú úpra vu, úpra vu roz me rov, far be nie, čis te nie
ale bo im preg no va nie

S ka pa ci tou spot re by 150 kg 
za ho di nu ale bo 200 ton za rok

9.4 Za ria de nia na vý ro bu uh lí ka (vy so ko tep lot nou kar bo ni zá ciou
uh lia) ale bo elek tro gra fi tu spa ¾o va ním ale bo gra fi ti zá ciou

*

9.5 Za ria de nia na stav bu a na tie ra nie lodí ale bo na
od stra ňo va nie ná te rov z lo dí

S ka pa ci tou pre lode s dĺž kou
100 m

Vy svet liv ky:

Hviez dič ka „*“ zna me ná, že sa ne up lat ňu je žiad na pra ho vá hod no ta (všet ky za ria de nia pod lie ha jú ohla so va niu).
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    Prí lo ha č. 3
    k zákonu č. 205/2004 Z. z.

ZOZ  NAM
pre be ra ných práv ne zá väz ných ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Ra dy č. 2003/4/ES o prí stu pe ve rej nos ti k in for má ciám o ži vot nom pros tre dí
a kto rou sa zru šu je smer ni ca Ra dy č. 90/313/EHS.
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