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RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

        • ENVIRONMENTÁLNE  ZÁŤAŽE

• Kľúčové otázky:

- Aký je dokumentovaný rozsah environmentálnych záťaží (EZ)?

• Kľúčové zistenia:

-  Ku koncu roka 2011 bolo v SR evidovaných celkovo 908  pravdepodobných environmentálnych záťaží a 255 
environmentálnych záťaží. 

Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Súčasný stav environmentálnych záťaží a ich riešenia

V  roku 2011 bol prijatý  zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného stanovuje určenie povinnej osoby za environmentálnu záťaž, rozsah plnenia 
povinností pôvodcov a povinných osôb, obmedzenie prevodu nehnuteľnosti  a vlastníckeho práva, plán prác. Zákon novelizoval aj zá-
kon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stanovil, 
že prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na riešenie odstraňovania EZ vo výške najmenej 10 % z príjmu fondu.

V novembri 2011 bola v rámci Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) uverejnená výzva k prioritnej osi 4, cieľ 
4.4.: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Cieľom výzvy bol prieskum EZ, monitoring 
EZ, práca s verejnosťou a propagácia.

Ako prijímateľ pomoci boli určené MŽP SR a jeho príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Celková alokácia bola stanovená 
na 18 mil. EUR.

V rámci aktuálnej výzve boli predložené nasledujúce projekty:
1. Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2012 – 2013), predkladateľ: MŽP SR
2. Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2012 – 2015), predkladateľ:
  ŠGÚDŠ
3. Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží (2012 – 2015), predkladateľ: SAŽP

Ako podpora riešenia environmentálnych záťaží  z prostriedkov OPŽP prebiehali práce na projekte Dobudovanie Informačného 
systému environmentálnych záťaží, SAŽP (2008 – 2013). Cieľom projektu je dobudovanie Informačného systému environmentál-
nych záťaží vrátane jeho prepojenia s inými IS a realizácia vzdelávacej a informačnej kampane k IS EZ.

Informačný systém environmentálnych záťaží ku koncu roka 2011 obsahoval 908 pravdepodobných environmentálnych zá-
ťaží, 255 environmentálnych záťaží a 712 sanovaných a rekultivovaných lokalít.


