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SIŽP - Útvar inšpekcie ochrany vôd - história
je nástupnícka organizácia
• Štátnej vodohospodárskej inšpekcie (ŠVI), ktorá vykonávala dozor
vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami od roku 1960
(zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č.
12/1959 zb. a Uznesenia vlády ČSSR č. 740/1960 v ČR ako aj v SR)
ŠVI - celoštátna pôsobnosť
- ústredie (hlavný inšpektor vymenovaný MPLVH ČSSSR)
- krajské inšpektoráty (BA, BB, KE - podľa územného členenia
povodí )
ústavný zákon o československej federácii zákon č. 143/1968 Zb. a
zákon SNR č. 207/1968 Zb. – od 01.01.1969 vznik MLVH SR (priame
riadenie ŠVI)

SIŽP - Útvar inšpekcie ochrany vôd - história
• Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie (SVI) - zákon č. 135/1974
Zb. legislatívne upravil jej pôsobnosť na území SSR (účinnosť od
01.04.1975)
Vyhláškou MLVH SSR č. 117/1976 Zb. bola zriadená SVI ako
odborný kontrolný orgán MLVH vo veciach ochrany vôd(účinnosť od
30.08.1976)
riadenie SVI - ústredie so sídlom v BA (hlavný inšpektor)
- inšpektoráty (BA, NR, ZA, BB, KE – pôsobnosť
podľa povodí Dunaj, Váh, Hron, Hornád, Bodrog)

Slovenská vodohospodárska inšpekcia
SVI ako odborný kontrolný orgán vykonávala kontroly
podľa zákona č. 138/1973 Zb. (platnosť od 1975 - účinnosť
pôsobnosti VHO - zákon č. 135/1974Zb.)

dozor hlavne nad:
- vypúšťaním odpadových vôd alebo zvláštnych vôd do
povrchových alebo podzemných vôd
- prevádzkou a údržbou ČOV a iných zariadení slúžiacich na
zníženie alebo odstránenie znečistenia vôd vypúšťaných do
povrchových alebo podzemných vôd
- ochranou povrchových alebo podzemných vôd pred ich
znečisťovaním inými látkami ako odpadovými vodami

Slovenská vodohospodárska inšpekcia
- ochranou prirodzenej akumulácie vôd a vodných zdrojov pred
znečistením
- dodržiavaním základných povinností pri nakladaní s vodami,
ak sa vzťahujú na ochranu vôd pred znečistením a nad
hospodárnym využívaním vôd
- spolupracovala s vodohospodárskymi orgánmi pri šetrení
havarijného zhoršenia akosti vôd
- poskytovala odbornú pomoc vodohospodárskym orgánom
- navrhovala vodohospodárskym orgánom potrebné opatrenia
na nápravu, prípadne uloženie pokút, ak zistila nedostatky v
kontrolovaných organizáciách (do r. 1990)

Slovenská vodohospodárska inšpekcia
Inšpektori SVI vykonávali kontroly (základné,
opakované, operatívne) a to
- vo veľkých zdrojoch znečistenia (priemyselné
podniky, veľké mestské ČOV) raz za 2 roky
- v malých prevádzkach patriacich pod ONV
- rekreačné zariadenia
- kanalizačné systémy a ČOV
- poľnohospodárska prvovýroba (PD, ŠM)
- kontroly v CHVO, hlavne CHVO ŽO (nar. vl. č. 46/1978 Zb.)

Slovenská vodohospodárska inšpekcia
prínos kontrol:
- zmena postojov a prístupov zodpovedných pracovníkov
organizácií k plneniu povinností na ochranu vôd a to hlavne
opakovanými kontrolami
- navrhovanie opatrení na nápravu (nevyplývali priamo v
vodného zákona)
- spoluúčasť inšpektorov pri riešení koncepčných
vodohospodárskych úloh
- osveta na úseku ochrany vôd pre pracovníkov kontrolovaných
subjektov ako aj širšej verejnosti (prednášky, semináre a pod.)

Slovenská vodohospodárska inšpekcia
zrušením MLVH SSR v roku 1990 SVI prešla pod
Slovenskú komisiu životného prostredia a následne od
01.09.1991 prechádza spolu so ŠTIO pod Slovenskú
inšpekciu životného prostredia (SIŽP)
V rámci SIŽP prešla SVI rôznymi premenami ako v názve
(útvar vodohospodárskej inšpekcie, útvar inšpekcie
ochrany vôd) tak aj v rámci územného pôsobenia
(zmena z územnej pôsobnosti povodí, podľa okresov)

Územné členenie SIŽP

SIŽP-útvar inšpekcie ochrany vôd
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útvar inšpekcie ochrany vôd
ako odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého
MŽP SR vykonáva hlavný štátny vodohospodársky dozor
vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami
vykonával kontroly na úseku ochrany vôd podľa
- zákona č. 138/1973 Zb. právnych predpisov vydaných
na jeho základe do 31.05.2002
- od 01.06.2002 podľa zákona č. 184/2002 z.z. do
31.06.2004
- od 01.07.2004 podľa zákona č. 364/2004 Z.z.

útvar inšpekcie ochrany vôd
podľa platného vodného zákona vykonáva kontrolu najmä nad:
- vypúšťaním odpadových alebo osobitných vôd do
povrchových alebo podzemných vôd, okrem povolení IPK
- prevádzkou ČOV
- ochranou povrchových a podzemných vôd pred ich
znečisťovaním znečisťujúcimi látkami
- dodržiavaním zákonných povinností na úseku ochrany vôd a
hospodárenia s vodami
- plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutím
orgánov štátnej vodnej správy
- spolupracuje s OŠVS a poskytuje im odbornú pomoc

útvar inšpekcie ochrany vôd – nové pôsobnosti
- vykonáva kontrolu nad vypúšťaním splaškových odpadových
vôd z plavidiel a nad zaobchádzaním so znečisťujúcimi
látkami a inými OV v súčinnosti s Dopravným úradom
- preberá hlásenie o mimoriadnom zhoršení kvality vôd (MZV)
- riadi práce pri riešení MZV
- vydáva pôvodcovi MZV príkazy na vykonanie opatrení na
zneškodnenie znečistenia vôd a odstránenia jeho škodlivých
následkov
- schvaľuje plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do ŽP a na postup
v prípade ich úniku (havarijný plán)

útvar inšpekcie ochrany vôd – nové pôsobnosti
- na účely kontroly zabezpečuje vlastné sledovanie
kvality vypúšťaných OV
- plní úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd a
pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných
tokoch
- zabezpečuje prevádzku medzinárodného varovného
strediska SR v súlade s Dohovorom o spolupráci pri
ochrane a trvalom využívaní Dunaja

- v správnom konaní ukladá opatrenia na nápravu
- v správnom konaní ukladá pokuty
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Kontrolná činnosť – šetrenie podnetov
vodný zákon kontroly - šetrenie podnetov
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Útvar inšpekcie ochrany vôd
pôsobnosť útvaru je vymedzená
a)
b)
c)

d)

zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon),
zákonom č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 31.07.2015
platil zákon č. 261/2002Z.z.,
zákonom č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (chemický zákon) - Nariadenie EP a Rady (ES) č.
1907/2006 (REACH), č. 1272/2008- CLP, nariadenie komisie (EÚ) č.
453/2010 – KBÚ
zákonom č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy
pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
SIŽP-útvar inšpekcie ochrany vôd
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