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Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 19. júna
2003, účinný od 31.7.2003 do 15.3.2013



Transponovanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 75/2010/EÚ
o priemyselných emisiách.



Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 31.
januára 2013). Účinnosť od 15. marca 2013.



Vyhláška MŽP SR č. 183/2013 Z. z. (z 24. júna 2013). Nadobudla účinnosť
1. júla 2013.

Povolené prevádzky v SR: cca 650
Prevádzky v chemickom a farmaceutickom priemysle: cca 80

Rozšírenie a spresnenie priemyselných činností
Začlenenie kolaudačných konaní do IP
Konzultácia a predbežné prerokovanie žiadosti
 Východisková správa
 Zverejňovanie všetkých žiadostí aj zmien IP
 Skrátenie lehôt vydania povolenia
 Uplatňovanie záväzných podmienok BAT
 Zánik povolenia a zrušenie povolenia
 Pojem „Environmentálna kontrola“, plán kontrol
 Zavedenie dolnej hranice výšky pokuty
 Zmena poplatkov za konania v integrovanom povoľovaní.




Nové činnosti, napr.
Predúprava odpadov na spaľovanie, spracovanie trosky a
popola, spracovanie kovového odpadu v drvičoch
- Výroba dosiek na báze dreva (lisované, drevotrieskové,
drevovláknité s výrobnou kapacitou nad 600 m3 za deň)
- Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd z
prevádzok IPKZ (okrem komunálnych ČOV)

-


-

Spresnenie činností, napr.
Chemický priemysel
Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov

§3 ods. 4
súčasťou konania sú všetky stavebné konania podľa
osobitného predpisu ( stavebné konanie, kolaudačné konanie)
okrem územného konania a vyvlastnenia
Pozitíva: prebieha len jedno konanie, časť stanovísk si vyžiada
povoľujúci orgán, komplexné posúdenie vplyvov na ŽP
Negatíva: predĺženie lehôt, účastníci konania a dotknuté orgány,
ktorým by toto postavenie zo stavebného zákona
neprislúchalo, zverejňovanie, poplatok



Konzultácia
Inšpekcia sa vyjadruje k tomu, či prevádzka vyžaduje
povolenie alebo zmenu povolenia – písomné stanovisko



Predbežné prerokovanie žiadosti pred jej podaním stanovisko inšpekcie písomnou alebo elektronickou formou.
Prvé prerokovanie nie je spoplatnené, každé ďalšie sa
spoplatňuje podľa osobitného predpisu.



Obsah: informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných
vôd príslušnými nebezpečnými látkami



Podklady: odborne spôsobilá osoba podľa osobitného
predpisu (geologický zákon)



Metodika: Usmernenie EK k východiskovým správam podľa
čl. 22 ods.2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách –
Úradný vestník EÚ 2014/C 136, 6.5.2014



Schválenie: inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania



§ 11 ods. 3
Inšpekcia upovedomí o začatí konania , určí lehotu na vyjadrenie
najmenej 15 dní, zverejní žiadosť a povinné informácie na 15 dní, vyzve
verejnosť s možnosťou vyjadrenia s lehotou najmenej 30 dní odo dňa
zverejnenia, požiada o zverejnenie aj príslušnú obec.
Upustiť je možné od ústneho pojednávania.



§ 19 ods.3
Inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskôr
5 mesiacov odo dňa začatia konania (prvé povolenie, podstatná zmena).
Pri ostatných zmenách činnosti inšpekcia rozhodne do 60 dní odo dňa
začatia konania, ak sa vyžaduje ústne pojednávanie, najneskôr do štyroch
mesiacov odo dňa začatia konania.
Uvedené lehoty pri dodržaní procesného postupu sú nereálne.

Najlepšie dostupné techniky (BAT) pre jednotlivé priemyselné
odvetvia a druhy prevádzok sú určené v rozhodnutiach o záveroch
o BAT.
Zverejnené rozhodnutia:
 28.2.2012 pre výrobu železa a ocele
 28.2.2012 pre výrobu skla
 11.2.2013 pre vyčiňovanie koží a kožušín
 26.3.2013 pre výrobu cementu, vápna a oxidu horečnaného
 9.12.2013 pre výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku

Inšpekcia prehodnotí alebo aktualizuje podmienky určené v
povolení do 4 rokov od uverejnenia rozhodnutia o záveroch BAT
(opodstatnene aj dlhšiu dobu) - § 33 ods. 2



Povolenie zaniká: uplynutím času, na ktoré bolo vydané;
dňom zániku prevádzkovateľa bez právneho nástupcu (§ 26
prechod práv a povinností –nezadefinovaný pojem „vlastník
prevádzky“ v zákone); zánikom prevádzky; zrušením povolenia.



Inšpekcia zruší povolenie, ak prevádzkovateľ dostatočným
spôsobom preukáže pokles kapacity zariadenia pod príslušnú
prahovú kapacitu.
V rozhodnutí inšpekcia určí, ktoré rozhodnutia a súhlasy sú
potrebné k ďalšej činnosti prevádzky.
Rozhodnutie o zrušení povolenia nadobúda účinnosť po
nadobudnutí právoplatnosti posledného z týchto rozhodnutí.
Inšpekcia rozhodne o zrušení povolenia aj vtedy, keď
prevádzkovateľ neprevádzkuje danú prevádzku viac ako štyri
po sebe nasledujúce roky napriek vydanému povoleniu.



Environmentálna kontrola – súbor činností vykonávaných inšpekciou s cieľom
kontrolovať a presadzovať dodržiavanie podmienok povolenia a zisťovať, či
nedošlo k zmenám v prevádzke.



Frekvencia kontrol na základe systematického vyhodnocovania
environmentálnych rizík prevádzky Kontrola najmenej raz za rok
Kontrola najmenej raz za 3 roky.

Hodnotenie rizík vychádza najmä z:
- potenciálnych a skutočných vplyvov prevádzky na ľudské zdravie a ŽP
- dodržiavania podmienok povolenia v minulosti
- účasti prevádzkovateľa v schéme únie pre environmentálne manažérstvo
a audit (EMAS)
- certifikácie prevádzkovateľa podľa normy STN EN ISO 14 001.


Typ environmentálnej kontroly:
Bežná, mimoriadna, opakovaná do 6 mesiacov od zistenia porušenia.



Výsledok kontroly:
Správa z environment. kontroly, prerokovanie do 15 dní od ukončenia kontroly.



Ak inšpekcia zistí kontrolou nedostatky
a) nariadi vykonať opatrenia na nápravu
b) uloží pokutu za správny delikt
c) vyzve na podanie žiadosti o zmenu povolenia
d) rozhodne o obmedzení alebo zastavení činnosti ak hrozí
poškodenie zdravia alebo ŽP


Zavedenie dolnej hranice výšky pokuty
500 - 16 000 eur, údaje, evidencia východisková správa
1 000 - 33 200 eur, neohlásenie zmeny, havárie, údaje v žiadosti
10 000 - 331 940 eur, činnosť bez povolenia, alebo v rozpore s ním

Prechodné ustanovenia - § 40


Prevádzky, ktoré nespadali pod zákon č. 245/2003 Z. z.,
ktorých prevádzkovatelia majú v úmysle vykonávať činnosť aj
po 6. júli 2015 a nemajú IP, sú povinní podať žiadosť do dvoch
mesiacov odo dňa výzvy inšpekcie, inak najneskôr do
31.12. 2014.



Tieto prevádzky môžu vykonávať činnosti bez integrovaného
povolenia do 6. júla 2015. Po tomto dátume sa činnosti
vykonávajú v rozpore so zákonom.
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