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PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ing. Roman Skorka
| odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie |

VZŤAH ZÁKONA O POSUDZOVANÍ
K MEDZINÁRODNÝM PRÁVNYM PREDPISOM
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EU
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/EU
o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie

 Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti
na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

(Aarhuský Dohovor)
 Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k dohovoru Espoo
(SEA protokol)
 Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN E/ECE/1250 o hodnotení vplyvov na životné
prostredie presahujúcich štátne hranice (Dohovor Espoo)
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POSLEDNÉ ÚPRAVY ZÁKONA O POSUDZOVANÍ

 Novela 2015

– účinná

 Novela 2016

– účinná od 01. 01. 2017 DOPLŇUJÚCI INFRINGEMENT

 Novela 2017

– účinná od 15. 06. 2017 TRANSPOZIČNÁ NOVELA

od 01. 01. 2015

INFRINGEMENTOVÁ NOVELA

 Nový zákon 2018 - 2019 ???
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NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY SÚVISIACE S ÚPRAVAMI
ZÁKONA O POSUDZOVANÍ
 vzťah k správnemu poriadku
(procesné úkony, účastníctvo v konaní a pod.)

 záväznosť výstupu z procesu posudzovania
vplyvov na ŽP a s tým spojená previazanosť procesov
(odsúhlasený variant, podmienky, opatrenia, verejnosť)

 kontrola projektu vo všetkých fázach povoľovania
(záväzné stanoviská)

 dôkladnejší prístup k zmenám projektov
(§ 18 ods. 2 písm. c, d)

 Koordinátor EIA
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ZISŤOVACIE KONANIE
Aké sú požiadavky na stanoviská?

ZÁMER
činnosti

ROZHODNUTIE
vydané v zisťovacom konaní

Môže obsahovať okrem

OOZ
zmeny

všeobecných náležitostí
aj podmienky na
elimináciu alebo
zmiernenie vplyvu na
životné prostredie

POVOLENIE
Musí byť v súlade s
výstupom, zákonom a
podmienkami

Záväzné stanoviská
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KONANIE O PODNETE
Aké sú požiadavky na stanoviská?

ROZHODNUTIE
PODNET

Nezaradené
alebo podlimitné
činnosti

POVOLENIE
Musí byť v súlade s

Posudzovať
/
neposudzovať

výstupom, zákonom a
podmienkami

Záväzné stanoviská
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POVINNÉ HODNOTENIE
Aké sú požiadavky na stanoviská?

ZÁMER

RH

SOH

OSO

ZÁV.
STAN.

POVOLENIE

Musí byť v súlade s výstupom, zákonom a
podmienkami

Záväzné stanoviská
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ODBOR KONTROLY PROJEKTOV POSUDZOVANIA
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 Koordinátor EIA
(pre EŠIF)

 ex ante kondicionalita
(zabezpečenie súladu)

 kontrola
a
vyhodnotenie
súladu
projektu
uchádzajúceho sa o prostriedky z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
(§ 54 ods. 2 písm. y)

 výstup = vyjadrenie k súladu
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SÚLAD „MALÝCH“ PROJEKTOV
 Zaraditeľnosť ŽoNFP podľa prílohy č. 8 zákona
(samostatne)

 ŽoNFP ako súčasť činnosti zaraditeľnej podľa
prílohy č. 8 zákona
(zmena navrhovanej činnosti)

 súlad ŽoNFP s právoplatným výstupom z konania
podľa zákona
(§ 54 ods. 2 písm. y)

 vyjadrenie k súladu
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SÚLAD VEĽKÝCH INFRAŠTRUKTÚRNYCH
PROJEKTOV
 Priebeh povinného hodnotenia
(Kedy bolo vykonané? Rozsah projektu? Prepojenie s inými projektami? Aký bol
vydaný výstup? Aké podmienky a opatrenia boli stanovené? ...)

 Varianty navrhovanej činnosti
(Aké varianty boli hodnotené? Ktorý variant bol odsúhlasený a z akých dôvodov? ...)

 Zmeny projektu
(Ako a kedy sa projekt zmenil? Ktoré zmeny boli predmetom samostatných konaní?
Aké výstupy boli vydané? Boli jednotlivé zmeny vyhodnotené kumulatívne? Akým
spôsobom zmeny ovplyvnili samotný projekt? Zmenili sa vplyvy/vstupy/výstupy?...)

 Sústava chránených území Natura 2000
(Môže projekt samostatne alebo v kombinácii ovplyvniť predmet ochrany? Bol tento
vplyv vyhodnotený? V akom štádiu, kým a za akých podmienok bolo vyhodnotenie
vykonané? Aké sú závery z vyhodnotenia? ...)
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 Článok 4.7 RSV
(Môže projekt samostatne alebo v kombinácii zamedziť dosiahnutiu dobrého stavu
vodného útvaru? Bol tento vplyv vyhodnotený? V akom štádiu, kým a za akých
podmienok bolo vyhodnotenie vykonané? Aké sú závery z vyhodnotenia? ...)

 Povolenia projektu
(Aké povolenia boli pre projekt vydané? Ako boli v povoleniach zohľadnené
environmentálne výstupy a podmienky? Ak boli povolenia vydané pred zmenami
projektu, ako boli tieto zmeny zohľadnené? Rozsah projektu v procese vs rozsah
povolení? ...)

 Verejnosť
(Mala možnosť vyjadriť sa k projektu? Akým spôsobom sa verejnosť zapojila? Ako
boli pripomienky zohľadnené? Boli zabezpečené všetky práva verejnosti? ...)

 Závery
(Aké je vyhodnotenie? Je potrebné navrhnúť dodatočné podmienky? Je potrebné
navrhnúť dodatočné opatrenia? Vyskytli sa nové požiadavky? ...)
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BUDÚCNOSŤ
 príprava školení pre okresné úrady a príp.
verejnosť
(zvýšenie povedomia, zvýšenie kvality predkladanej dokumentácie)

 príprava nového zákona
(odstránenie nezrovnalostí v rámci správneho konania, sprehľadnenie a zefektívnenie
procesnosti, odstránenie nedostatkov a preklepov a pod.)

 spolupráca s gestormi povoľujúcich zákonov
(definícia pojmov, prepracovanie prílohy č. 8, zlepšenie previazanosti nadväzujúcich
konaní a pod.)

využitie skúseností s vykonávaním kontroly
projektov


(pri príprave zákona a školení)

Ďakujem za pozornosť

