
OZNÁMENIE o bezprostrednej hrozbe EŠ
Číslo spisu (Vyplní príslušný úrad)

Príslušný úrad

Dátum skončenia konania

Názov (obchodné meno)

Adresa 

Štát     Kraj Okres

Hospodárske odvetvie

Prevažujúca činnosť
(OKEČ)

IČO         Právna forma

Údaje o štatutárnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, funkcia, bydlisko, telefón, email)

Dátum 

B.1. Údaje o prevádzke

Obchodné meno

Adresa prevádzky

Štát     Kraj Okres

Údaje o kontaktnej osobe (meno, priezvisko, titul, funkcia)

Telefón E-mail

Obchodné meno

Adresa prevádzky

Štát     Kraj Okres

podľa § 4 ods. 2  Zákona NR SR č. 359 /2007 o prevencii a náprave 
environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Datum začatia konania

A. Prevádkovateľ / Právnická osoba / Fyzická osoba

    Pečiatka a podpis štatutára

B.2. Údaje o ďalšom prevádzkovateľovi  (ak bezprostrednú hrozbu EŠ spôsobilo viac prevádzkovateľov)



E-mail Právna forma

IČO OKEČ

Údaje o štatutárnom zástupcovi

Dátum 

C. 1. Údaje o mieste bezprostrednej hrozby EŠ (ďalej BHEŠ) 

Štát (strana pôvodu)

Kraj Okres

Obec Katastrálne územie

Súradnice (JTSK)

Štát (dotknutá strana)

Kraj Okres

Obec Katastrálne územie

Súradnice (JTSK)

C. 2. Údaje o čase a príčine bezprostrednej hrozby EŠ (ďalej BHEŠ) 

Dátum vzniku Dátum zistenia

Pravdepodobná príčina BHEŠ

D. Typ a rozsah bezprostrednej hrozby EŠ a pravdepodobné následky na prírodných zdrojoch

Chránené druhy Rozsah(názov, množstvo, jednotka) a pravdepodobné následky

Chránené biotopy Rozsah(názov, množstvo, jednotka)  a pravdepodobné následky

Voda Rozsah(názov, množstvo, jednotka) a pravdepodobné následky

(meno, priezvisko, titul,funkcia, bydlisko, kontakty: telefon, email)

    Pečiatka a podpis štatutára

§ 2 ods.1 písm. u) stranou pôvodu je štát na ktorého území sa vykonáva pracovná činnosť, ktorá spôsobila environmentálnu škodu presahujúcu 
hranice štátov alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody presahujúcu hranice štátov,

Lokalita (miestny názov)

§ 2 ods. 1 písm. v)  dotknutou stranou je štát, na ktorého území vznikla environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej 
škody spôsobená pracovnou činnosťou vykonávanou na území strany pôvodu, ktorá nie je dotknutou stranou

Lokalita (miestny názov)



Pôda Rozsah(názov, množstvo, jednotka) a pravdepodobné následky

Údaje o širšom okolí a odhad možných následkov

Meteorologické podmienky

Názov Klasifikácia CAS Názov IUPAC Fyzikálna forma

F. Údaje o oznamovateľovi

(názov/meno)

(Vyplní PO)

Adresa sídla
(Vyplní PO)

Údaje o štatutárnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul,)

(Vyplní PO)

Meno a priezvisko
(Vyplní FO)
Miesto trvalého pobytu
(Vyplní FO)

Osoba, ktorá oznámenie vypracovala 

Meno a priezvisko Funkcia
(Vyplní PO)
Telefónne číslo Fax

E-mail

E. Doplňujúce údaje (ak sú známe)

Pracovné činnosti prevádzkovateľov, pri ktorých vznikla bezprostredná hrozba EŠ bez ohľadu na zavinenie  ( § 1 ods.2 písm. a), 
písm. b), písm. c), písm. d), písm. e), písm. f), písm. h), písm. i), písm. j), písm. k)) : zariadenia podliehajúce IPKZ; zber preprava, zhodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov; cezhraničný pohyb odpadov; vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, vrátane 
povolenia s tým spojených vodných stavieb; vypúšťanie znečisťujúcich látok do povrchových alebo do podzemných vôd alebo injektážou, vrátane 
povolenia s tým spojených vodných stavieb; odberom  a vzdúvaním vody vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb; dopravou 
prepravovaného nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru; prevádzkou veľkých a stredných zdrojov znečistenia ovzdušia; používaním GMO v 
uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy; zámerným uvoľňovaním GMO a iné pracovné činnosti, ktoré môžu spôsobiť EŠ a BHEŠ na 
chránených druhoch rastlín a živochov európskeho významu a chránených biotopoch európskeho významu.

Vybrané nebezpečné chemické látky, prípravky na ochranu rastlín, biocídne výrobky prítomné pri BHEŠ ( § 1 ods.2, 
písm.g) bod 1, písm. g) bod 2, písm. g) bod 3 )

Množstvo 
(tony) Požiarne chrakteristiky

Subjekt podávajúci oznámenie



Dátum Podpis

G. PRÍLOHY

Zoznam Zoznam priložených dôkazov potvrdzujúcich obsah oznámenia: 

Poučenie:                                                                                                                                                                                                                         
      Podľa § 4  ods.2  prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu všetky potrebné údaje a okolnosti prípadu (formou 
Oznámenia o bezprostrednej hrozbe EŠ). Príslušné orgány: Obvodný úrad ŽP, resp.  Slovenská inšpekcia ŽP (zariadenia podliehajúce IPKZ) , 
resp.  Ministerstvo ŽP SR (v prípade BHEŠ presahujúcej hranice štátov  ( § 14 ods.1 )) 


	BHEŠ

