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314
ZÁKON
zo 14. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 275/2007 Z. z., zákona
è. 454/2007 Z. z., zákona è. 287/2009 Z. z., zákona
è. 117/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 408/2011 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 448/2012 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

d)

1. § 3 znie:
§ 3
Na úèely tohto zákona
a) vplyv na ivotné prostredie je akýko¾vek priamy alebo nepriamy vplyv na ivotné prostredie vrátane
vplyvu na zdravie ¾udí, flóru, faunu, biodiverzitu,
pôdu, klímu, ovzduie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedièstvo a vzájomné
pôsobenie medzi týmito faktormi,
b) posudzovanie vplyvov strategického dokumentu je
postup uvedený v druhej èasti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy
strategického dokumentu na ivotné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ¾udí; tento postup zahàòa
predloenie oznámenia o vypracovaní strategického
dokumentu (ïalej len oznámenie), vypracovanie
rozsahu hodnotenia strategického dokumentu,
správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na ivotné prostredie (ïalej len správa o hodnotení strategického dokumentu) a závereèného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, prièom
pri vetkých fázach postupu je zabezpeèený prístup
verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosou, a ak ide o posudzovanie vplyvov
presahujúcich tátne hranice, aj s dotknutou stranou,
c) posudzovanie vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej
zmeny je postup uvedený v tretej èasti tohto zákona,
v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné
vplyvy navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny na
ivotné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ¾udí;
tento postup zahàòa vypracovanie zámeru, urèenie
rozsahu hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej
zmeny, vypracovanie správy o hodnotení vplyvov na-

e)
f)

g)
h)

i)

j)

k)

vrhovanej èinnosti alebo zmeny navrhovanej èinnosti
na ivotné prostredie (ïalej len správa o hodnotení
èinnosti) alebo jej zmeny a závereèného stanoviska
z posúdenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny
(ïalej len závereèné stanovisko), prièom pri vetkých fázach postupu je zabezpeèená úèas verejnosti a konzultovanie s verejnosou a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich
tátne hranice, aj s dotknutou stranou,
strategický dokument je návrh plánu alebo programu
vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný Európskou
úniou, ako aj akáko¾vek jeho zmena, ktorý sa pripravuje, schva¾uje alebo pripravuje a schva¾uje na tátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktorý je
pripravovaný na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky, obecným zastupite¾stvom, zastupite¾stvom vyieho územného celku alebo vládou Slovenskej republiky a ich prípravu vyaduje veobecne
záväzný právny predpis, rozhodnutie alebo uznesenie
orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie,
strategický dokument s celotátnym dosahom je
strategický dokument, ktorý schva¾uje vláda Slovenskej republiky,
navrhovaná èinnos alebo zmena navrhovanej èinnosti (ïalej len navrhovaná èinnos alebo jej zmena) je realizácia stavieb, iných zariadení, realizaèný
zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane aby nerastnej suroviny,
navrhovate¾ je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá má záujem realizova navrhovanú èinnos alebo jej zmenu vyadujúcu si povolenie,
povo¾ovacie konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzahu k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene pod¾a osobitných
predpisov,2)
rozhodnutie vydané v povo¾ovacom konaní je povolenie alebo rozhodnutie povo¾ujúceho orgánu, ktorým
sa udelenie povolenia zamieta alebo ktorým sa povo¾ovacie konanie zastavuje,
povolenie je rozhodnutie povo¾ujúceho orgánu vydané v povo¾ovacom konaní, ktoré oprávòuje navrhovate¾a realizova navrhovanú èinnos alebo zmenu
povolenej navrhovanej èinnosti; ak navrhovaná èinnos alebo jej zmena podlieha viacerým povo¾ovacím
konaniam, povauje sa za povolenie, oprávòujúce
navrhovate¾a realizova navrhovanú èinnos alebo
zmenu povolenej navrhovanej èinnosti, rozhodnutie
vydané v kadom z týchto povo¾ovacích konaní,
prísluný orgán je orgán tátnej správy, ktorý plní
povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na ivot-
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l)

m)
n)
o)
p)

q)

r)
s)

t)

u)

v)
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né prostredie; je ním Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je
v zákone uvedené inak,
rezortný orgán je ústredný orgán tátnej správy,6) do
pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná èinnos alebo
jej zmena; ak ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu s celotátnym dosahom, je ním orgán,
ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,
povo¾ujúci orgán je obec alebo orgán tátnej správy
prísluný na rozhodovanie v povo¾ovacom konaní,
schva¾ujúci orgán je orgán verejnej správy prísluný
na schválenie strategického dokumentu,
obstarávate¾ je osoba, ktorá zabezpeèuje vypracovanie strategického dokumentu,
dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané pod¾a osobitných predpisov7)
podmieòujú povolenie navrhovanej èinnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu,
dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná èinnos alebo jej zmena realizova, alebo
ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môe by zasiahnuté vplyvom navrhovanej èinnosti, jej zmeny alebo prijatím
navrhovaného strategického dokumentu,
verejnos je jedna fyzická osoba, právnická osoba
alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb,
ich organizácie alebo skupiny,
dotknutá verejnos je verejnos, ktorá je dotknutá
alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim
sa ivotného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, e mimovládna organizácia
podporujúca ochranu ivotného prostredia a spåòajúca poiadavky ustanovené v tomto zákone má záujem na takom konaní,
mimovládna organizácia podporujúca ochranu ivotného prostredia je obèianske zdruenie, neinvestièný
fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospené sluby okrem tej, ktorú zaloil tát, alebo nadácia7a) zaloená na úèel tvorby alebo ochrany ivotného
prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt,
strana pôvodu je tát, na ktorého území sa navrhuje
prija strategický dokument a realizova navrhovanú
èinnos alebo jej zmenu, ktoré môu ma významný
nepriaznivý vplyv presahujúci tátne hranice,
dotknutá strana je tát, ktorý môe by dotknutý
významne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny
presahujúcim tátne hranice..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 2 zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 207/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. g) zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby
v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa vypúa.
2. Slová zainteresovaná verejnos vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
dotknutá verejnos v príslunom tvare.
3. V nadpise nad § 5 sa vypúajú slová o strategickom dokumente a v § 5 ods. 1 sa vypúajú slová o vypracovaní strategického dokumentu (ïalej len oznámenie).
4. V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
c) ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci..
5. V § 9 ods. 2 sa slová v správe o hodnotení vplyvov
strategického dokumentu na ivotné prostredie (ïalej
len správa o hodnotení strategického dokumentu)
nahrádzajú slovami v správe o hodnotení strategického dokumentu.
6. Nadpis nad § 18 sa vypúa.
7. § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Predmet posudzovania vplyvov navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny a predmet zisovacieho
konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny
(1) Predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny musí by kadá
a) navrhovaná èinnos uvedená v prílohe è. 8 èasti A,
ak nejde o èinnos realizovanú na úèely uvedené
v písmene b),
b) navrhovaná èinnos uvedená v prílohe è. 8 èasti A,
realizovaná výhradne alebo najmä na úèel rozvoja
a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne
metód alebo výrobkov, ktoré sa nepouívali viac ako
dva roky, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej èinnosti,
c) navrhovaná èinnos uvedená v prílohe è. 8 èasti B,
ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom
zisovacieho konania,
d) zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe è. 8
èasti A, ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekraèuje prahovú hodnotu, ak je prahová hodnota pre
navrhovanú èinnos v prílohe è. 8 èasti A ustanovená,
e) zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe è. 8
èasti A, ktorá nie je zmenou pod¾a písmena d) a ide
o zmenu, ktorá môe ma významný nepriaznivý
vplyv na ivotné prostredie, ak ide o èinnos u posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v tádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom
zisovacieho konania o posudzovaní jej vplyvov,
f) zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe è. 8
èasti B, ak ide o èinnos u posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v tádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môe ma významný nepriaznivý vplyv na ivotné
prostredie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisovacieho konania,
g) navrhovaná èinnos alebo jej zmena neuvedená
v písmenách a) a f) alebo v odseku 2, ktorá pod¾a od-
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borného stanoviska tátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môe ma samostatne
alebo v kombinácii s inou èinnosou významný vplyv
na územie sústavy chránených území.
(2) Predmetom zisovacieho konania o posudzovaní
vplyvov navrhovanej èinnosti alebo zmeny navrhovanej
èinnosti (ïalej len zisovacie konanie) musí by kadá
a) navrhovaná èinnos uvedená v prílohe è. 8 èasti A,
ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na úèel
rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov,
prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepouívali viac ako dva roky,
b) navrhovaná èinnos uvedená v prílohe è. 8 èasti B,
c) zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe è. 8
èasti A, ktorá nie je zmenou pod¾a odseku 1 písm. d)
a môe ma významný nepriaznivý vplyv na ivotné
prostredie, ak ide o èinnos u posúdenú, povolenú,
realizovanú alebo v tádiu realizácie,
d) zmena navrhovanej èinnosti uvedenej v prílohe è. 8
èasti B, ktorá môe ma významný nepriaznivý vplyv
na ivotné prostredie, ak ide o èinnos u posúdenú,
povolenú, realizovanú alebo v tádiu realizácie.
(3) Ukonèenie navrhovanej èinnosti, ktoré je spojené
s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako
jednou z týchto èinností, je ako zmena povolenej navrhovanej èinnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisovacieho konania len vtedy, ak také ukonèenie navrhovanej èinnosti nebolo súèasou posúdenia
navrhovanej èinnosti..
8. § 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
§ 19
Konanie o podnete
(1) Prísluný orgán v konaní o podnete rozhodnutím
urèí, èi posudzovaniu podlieha navrhovaná èinnos
alebo jej zmena, ktorá nie je uvedená v prílohe è. 8 alebo
nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe è. 8.
(2) Prísluný orgán zaène konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného podnetu. Odôvodnený písomný podnet je oprávnený poda ktoko¾vek.
(3) Ak sa konanie o podnete zaène na základe odôvodneného písomného podnetu, konanie o podnete sa
zaèína dòom jeho doruèenia príslunému orgánu.
(4) Prísluný orgán bezodkladne informuje povo¾ujúci orgán o zaèatí a výsledku konania o podnete.
(5) Ak ide o rozhodovanie o tom, èi navrhovaná èinnos alebo jej zmena bude podlieha posudzovaniu
pod¾a tohto zákona, prísluný orgán prihliada najmä
na
a) povahu a rozsah navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny,
b) miesto realizácie navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaaenie22) a ochranu poskytovanú pod¾a osobitných predpisov,22a)
c) význam oèakávaných vplyvov,
d) odôvodnenie podnetu.
(6) Prísluný orgán pri rozhodovaní o tom, èi navrhovaná èinnos alebo jej zmena bude podlieha posudzo-
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vaniu pod¾a tohto zákona, pouije kritériá pre zisovacie konanie uvedené v prílohe è. 10. Ak prísluný orgán
rozhodne, e navrhovaná èinnos alebo jej zmena má
podlieha posudzovaniu vplyvov pod¾a tohto zákona,
postupuje sa ïalej v konaní pod¾a § 30.
(7) Prísluný orgán môe vyiada od navrhovate¾a
doplòujúce informácie na objasnenie poiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, èi sa
navrhovaná èinnos alebo jej zmena bude posudzova
pod¾a tohto zákona.
§ 20
Osobitosti konania
(1) Prísluný orgán môe na návrh navrhovate¾a prerui zisovacie konanie alebo posudzovanie vplyvov
najviac na 60 dní. Na preruenie zisovacieho konania
alebo posudzovania vplyvov sa nevyaduje súhlas
ostatných úèastníkov konania.
(2) Ak sú viaceré navrhované èinnosti v prevádzkovej
alebo priestorovej súvislosti, mono vykona posudzovanie ich vplyvov spoloène.
(3) Prísluný orgán konanie zastaví, ak do vydania
rozhodnutia navrhovate¾ vezme spä návrh na zaèatie
zisovacieho konania alebo návrh na zaèatie procesu
posudzovania vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej
zmeny. Na spä vzatie návrhu sa nevyaduje súhlas
ostatných úèastníkov konania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Napríklad § 17 a 31 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 31 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 26, 32 a 35 zákona è. 538/2005 Z. z.
o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

9. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20a
Náleitosti rozhodnutia
Rozhodnutie vydané v zisovacom konaní a závereèné
stanovisko okrem veobecných náleitostí rozhodnutia22b) obsahuje
a) odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisovacom
konaní pod¾a § 29 ods. 13 alebo
b) odôvodnenie závereèného stanoviska vrátane toho,
ako sa prísluný orgán vysporiadal s jednotlivými
stanoviskami doruèenými v priebehu posudzovania
vplyvov, ako aj s odborným posudkom pod¾a § 36
a dôvody odsúhlasenia alebo neodsúhlasenia realizácie navrhovanej èinnosti pod¾a § 37 ods. 5 a prílohy è. 12 èasti VII a
c) ïalie údaje uvedené v prílohe è. 12..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22b znie:

22b) § 47 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov..

10. Nadpis nad § 22 sa vypúa.
11. § 22 vrátane nadpisu znie:
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§ 22
Zámer
(1) Ak má by predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná èinnos alebo jej zmena, navrhovate¾ je povinný pred zaèatím povo¾ovacieho konania k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene doruèi príslunému
orgánu zámer s náleitosami pod¾a odsekov 3 a 5; zámer je navrhovate¾ povinný doruèi písomne a elektronicky a zároveò vopred dohodnú s prísluným orgánom potrebný poèet písomných vyhotovení pre
dotknuté obce. Túto povinnos navrhovate¾ nemá, ak
doruèil k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene zámer
v priebehu zisovacieho konania pod¾a § 29.
(2) Prísluný orgán na základe zámeru pod¾a odseku 1 vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny vrátane postupu pod¾a § 23.
(3) Zámer musí obsahova
a) základnú charakteristiku navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny,
b) základné údaje o súèasnom stave ivotného prostredia územia, na ktorom sa má navrhovaná èinnos
alebo jej zmena realizova, ako aj územia, ktoré má
by navrhovanou èinnosou alebo jej zmenou
ovplyvnené,
c) základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny, najmä nároky na
záber pôdy, energiu a suroviny, ako aj o miere zneèistenia alebo pokodenia zloiek ivotného prostredia,
d) základné vyhodnotenie výhod a nevýhod variantov
rieenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny,
e) návrhy opatrení na vylúèenie alebo zníenie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej èinnosti
alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukonèenia prevádzky,
f) nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná èinnos alebo jej zmena nerealizovala a najmenej dva realizaèné varianty navrhovanej èinnosti
alebo jej zmeny.
(4) Podrobnosti o obsahu a truktúre zámeru obsahuje príloha è. 9.
(5) Zámer, ktorý nemá potrebné náleitosti pod¾a odsekov 3 a 4, vráti prísluný orgán do siedmich pracovných dní navrhovate¾ovi na doplnenie a urèí rozsah
a lehotu jeho doplnenia.
(6) Prísluný orgán na základe iadosti navrhovate¾a
môe vo výnimoènom prípade upusti do 30 dní od doruèenia iadosti od poiadavky variantného rieenia
navrhovanej èinnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii
iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú èinnos neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predloených k zámeru pod¾a § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania
ïalieho reálneho variantu navrhovanej èinnosti, prísluný orgán uplatní poiadavku na dopracovanie ïalieho variantu v konaní pod¾a tohto zákona..
12. V § 23 ods. 1 prvej vete sa èiarka za slovami dotknutému orgánu nahrádza spojkou a a vypúajú sa
slová a mimovládnej organizácii podporujúcej ochra-
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nu ivotného prostredia pod¾a § 27, ak podala podnet
pod¾a § 20.
13. V § 23 ods. 3 prvá veta znie: Dotknutá obec do
troch pracovných dní od doruèenia zámeru alebo oznámenia pod¾a odseku 2 informuje o òom verejnos na
úradnej tabuli obce a zároveò oznámi, kde a kedy
mono do zámeru nahliadnu, v akej lehote môe verejnos podáva pripomienky a miesto, kde sa môu pripomienky podáva..
14. V § 23 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak sa nedoruèí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa povauje za súhlasné..
15. § 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Úèas verejnosti a dotknutej
verejnosti v konaní
§ 24
(1) Prísluný orgán informuje bezodkladne verejnos
na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej
tabuli o
a) tom, e navrhovaná èinnos alebo jej zmena podlieha zisovaciemu konaniu, posudzovaniu vplyvov,
konaniu pod¾a § 19 a o skutoènosti, e navrhovaná
èinnos alebo jej zmena podlieha posudzovaniu
vplyvov presahujúcich tátne hranice, ak ide o tento
prípad,
b) svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene v zisovacom konaní
alebo v posudzovaní jej vplyvov a o povo¾ujúcom orgáne,
c) tom, e od povo¾ujúceho orgánu a prísluného orgánu mono získa informácie o navrhovanej èinnosti
alebo jej zmene, ktorá je predmetom konania,
d) povoleniach potrebných na realizáciu navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny,
e) odbornom stanovisku pod¾a § 18 ods. 1 písm. g), zámere pod¾a § 22 a 23, rozsahu hodnotenia pod¾a § 30
a správe o hodnotení èinnosti pod¾a § 31,
f) èase, mieste a spôsobe, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti vrátane informácie
o konaní verejného prerokovania,
g) podrobnostiach zabezpeèenia úèasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povo¾ujúcom orgáne, ktorému mono zasiela pripomienky alebo otázky,
a o podrobnostiach o lehote na zaslanie pripomienok
alebo otázok,
h) iných informáciách dôleitých na vydanie závereèného stanoviska alebo povolenia.
(2) Dotknutá verejnos má postavenie úèastníka
v konaniach uvedených v tretej èasti a následne postavenie úèastníka v povo¾ovacom konaní k navrhovanej
èinnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup pod¾a odseku 3 alebo odseku 4, ak jej úèas v konaní u nevyplýva
z osobitného predpisu.24) Právo dotknutej verejnosti na
priaznivé ivotné prostredie, ktorá prejavila záujem na
navrhovanej èinnosti alebo jej zmene postupom pod¾a
odseku 3 alebo odseku 4, môe by povolením navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizá-
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ciou navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.
(3) Verejnos prejaví záujem na navrhovanej èinnosti
alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním
a) odôvodneného písomného stanoviska k zámeru
pod¾a § 23 ods. 4,
b) odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia
navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny pod¾a § 30
ods. 6,
c) odôvodneného písomného stanoviska k správe
o hodnotení èinnosti pod¾a § 35 ods. 2,
d) odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu
o zmene pod¾a § 29 ods. 9.
(4) Verejnos má právo poda odvolanie proti rozhodnutiu o tom, èi sa navrhovaná èinnos alebo jej zmena
má posudzova pod¾a tohto zákona (ïalej len rozhodnutie vydané v zisovacom konaní), alebo proti závereènému stanovisku aj vtedy, ak nebola úèastníkom
zisovacieho konania alebo konania o vydaní závereèného stanoviska alebo jeho zmeny. Za deò doruèenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania povauje
pätnásty deò zverejnenia rozhodnutia vydaného
v zisovacom konaní pod¾a § 29 ods. 15 alebo závereèného stanoviska prísluným orgánom pod¾a § 37 ods. 7.
Verejnos podaním odvolania zároveò prejaví záujem na
navrhovanej èinnosti a na konaní o jej povolení.
(5) Prílohou písomného stanoviska pod¾a odseku 3
písm. a), c) alebo písm. d), alebo odvolania pod¾a odseku 4 je
a) doklad o zaregistrovaní, ak ide o stanovisko obèianskeho zdruenia25) alebo mimovládnej organizácie
podporujúcej ochranu ivotného prostredia,7a)
b) podpisová listina pod¾a odseku 7, ak ide o spoloèné
stanovisko obèianskej iniciatívy,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska fyzickej
osoby, ak ide o fyzickú osobu.
(6) Obèianska iniciatíva sú najmenej tri fyzické osoby starie ako 18 rokov, ktoré podpíu spoloèné stanovisko k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene, ktorá je
predmetom posudzovania vplyvov alebo zisovacieho
konania pod¾a tohto zákona.
(7) Podpisová listina, ktorou sa preukazuje obèianska iniciatíva, musí obsahova mená a priezviská, trvalý pobyt, rok narodenia a podpisy osôb, ktoré spoloèné
stanovisko podporujú a údaj pod¾a odseku 8.
(8) Splnomocnencom obèianskej iniciatívy oprávneným kona v jej mene a prijíma písomnosti je fyzická
osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej
listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom obèianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená
v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec
môe písomne urèi svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje
v rozsahu splnomocnenia, ak je k písomnému urèeniu
zároveò priloený písomný súhlas splnomocnenca a písomný súhlas jeho zástupcu s prijatím splnomocnenia.
K nahradeniu splnomocnenca zástupcom dochádza
dòom doruèenia písomného urèenia spolu s písomným
súhlasom zástupcu splnomocnenca príslunému orgánu.
(9) Splnomocnenec sa môe vzda zastupovania obèianskej iniciatívy písomným vyhlásením o vzdaní sa
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zastupovania, doruèeným obèianskej iniciatíve a zároveò príslunému orgánu. Po vzdaní sa zastupovania sa
splnomocnencom obèianskej iniciatívy stane fyzická
osoba, ktorá je ako ïalia v poradí uvedená v podpisovej listine a zároveò prijme svoje splnomocnenie písomným súhlasom. K vzdaniu sa zastupovania obèianskej
iniciatívy splnomocnencom dochádza dòom doruèenia
vyhlásenia príslunému orgánu. K nahradeniu splnomocnenca dochádza dòom doruèenia písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá je ako ïalia v poradí uvedená v podpisovej listine s prijatím splnomocnenia
príslunému orgánu.
(10) Na základe písomného vyhlásenia podpísaného
väèinou èlenov obèianskej iniciatívy a písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorá sa má sta novým splnomocnencom, doruèeného príslunému orgánu, mono
nahradi splnomocnenca bez jeho súhlasu inou fyzickou osobou. K nahradeniu splnomocnenca dochádza
dòom doruèenia písomného vyhlásenia a súhlasu fyzickej osoby príslunému orgánu.
(11) Ak poèet obsahovo zhodných doruèených stanovísk fyzických osôb dosiahne 50, povaujú sa tieto fyzické osoby za obèiansku iniciatívu pod¾a odseku 6 a za
jej splnomocnenca sa povauje ten, ktorého stanovisko
bolo spomedzi uvedených stanovísk doruèené príslunému orgánu ako prvé v poradí..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

24) § 14 zákona è. 71/1967 Zb.
25
) Zákon è. 83/1990 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 20 f a 20j Obèianskeho zákonníka..

16. § 24a a 24b sa vypúajú.
17. § 25 znie:
§ 25
(1) V konaní o posudzovaní navrhovanej èinnosti
alebo jej zmene pod¾a tohto zákona vo vzahu k dotknutej verejnosti, ktorá je úèastníkom konania pod¾a
tohto zákona, nie je potrebný jej súhlas so zastavením
konania.
(2) Ak sa zúèastòuje jedného konania viac ako 20 èlenov dotknutej verejnosti, doruèova mono verejnou
vyhlákou; èlenovia obèianskej iniciatívy vytvorenej
postupom pod¾a § 24 ods. 11 sa na tieto úèely povaujú
za jedného èlena dotknutej verejnosti..
18. § 26 a 28 sa vypúajú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a sa vypúa.
19. § 29 vrátane nadpisu znie:
§ 29
Zisovacie konanie
(1) Ak ide o navrhovanú èinnos uvedenú v § 18
ods. 2, navrhovate¾ je povinný pred zaèatím povo¾ovacieho konania k navrhovanej èinnosti doruèi príslunému orgánu písomne a elektronicky
a) zámer s náleitosami pod¾a § 22 ods. 3 a prílohy
è. 9, ak má by predmetom zisovacieho konania navrhovaná èinnos alebo
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b) oznámenie o zmene navrhovanej èinnosti vypracované pod¾a prílohy è. 8a, ak má by predmetom
zisovacieho konania zmena navrhovanej èinnosti.
(2) Prísluný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej èinnosti vykoná zisovacie
konanie o posudzovaní navrhovanej èinnosti k zámeru
alebo k oznámeniu o zmene navrhovanej èinnosti a rozhodne, èi sa predmet zisovacieho konania bude posudzova pod¾a tohto zákona.
(3) Ak sa rozhoduje o tom, èi sa navrhovaná èinnos
alebo jej zmena bude posudzova pod¾a tohto zákona,
primerane sa pouijú kritériá pre zisovacie konanie
uvedené v prílohe è. 10, prièom prísluný orgán prihliada aj na stanoviská pod¾a § 23 ods. 4.
(4) Na zisovacie konanie k zámeru sa vzahujú primerane § 22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.
(5) Ak oznámenie o zmene navrhovanej èinnosti
nemá náleitosti pod¾a prílohy è. 8a, vráti ho prísluný
orgán bezodkladne navrhovate¾ovi na doplnenie a urèí
rozsah jeho doplnenia.
(6) Prísluný orgán oznámenie o zmene navrhovanej èinnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do
troch pracovných dní po doruèení
a) zale povo¾ujúcemu orgánu, dotknutému orgánu
a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.
(7) Prísluný orgán môe urèi, e z dôvodu ve¾kého
poètu dotknutých obcí bude oznámenie o zmene navrhovanej èinnosti na nahliadnutie len v ním vybranej
obci, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým
obciam v lehote pod¾a odseku 6. Prísluný orgán urèí
vybranú dotknutú obec najmä z h¾adiska poètu jej obyvate¾ov a miery predpokladaného vplyvu zmeny navrhovanej èinnosti na obec.
(8) Dotknutá obec do troch pracovných dní po doruèení oznámenia o zmene navrhovanej èinnosti informuje verejnos na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutoènosti
a o tom, kde a kedy mono do oznámenia o zmene navrhovanej èinnosti nahliadnu, v akej lehote môe verejnos zasiela pripomienky a miesto, kde sa môu pripomienky podáva, prièom zabezpeèí sprístupnenie
oznámenia o zmene navrhovanej èinnosti pre verejnos
najmenej desa pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
(9) Rezortný orgán, povo¾ujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môu doruèi príslunému orgánu
písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej
èinnosti do desiatich pracovných dní od jeho doruèenia; ak sa nedoruèí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko povauje za súhlasné. Verejnos môe doruèi príslunému orgánu písomné
stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej èinnosti
do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií pod¾a odseku 8; písomné stanovisko sa
povauje za doruèené, aj keï bolo v urèenej lehote doruèené dotknutej obci.
(10) Prísluný orgán si môe vyiada k zámeru alebo
oznámeniu o zmene navrhovanej èinnosti od navrhovate¾a doplòujúce informácie na objasnenie pripomienok
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a poiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk pod¾a odseku 9 alebo § 23 ods. 4, ktoré sú nevyhnutné na
rozhodnutie o tom, èi sa navrhovaná èinnos alebo jej
zmena má posudzova pod¾a tohto zákona.
(11) Výsledkom zisovacieho konania je rozhodnutie
vydané v zisovacom konaní.
(12) Rozhodnutie vydané v zisovacom konaní oprávòuje navrhovate¾a navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny, ktorá musí by predmetom zisovacieho konania
pod¾a § 18 ods. 2, poda návrh na zaèatie povo¾ovacieho
konania k navrhovanej èinnosti, ak v rozhodnutí prísluný orgán urèil, e sa navrhovaná èinnos alebo jej
zmena nemá posudzova pod¾a tohto zákona.
(13) Rozhodnutie vydané v zisovacom konaní obsahuje v odôvodnení dôvody, na ktorých sa zakladá, vyhodnotenie kritérií pod¾a odseku 3 a vyhodnotenie stanovísk doruèených pod¾a odseku 9 alebo § 23 ods. 4.
(14) Prísluný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisovacom konaní v lehote
a) 20 dní od uplynutia poslednej lehoty pod¾a § 23
ods. 4, ak je predmetom zisovacieho konania navrhovaná èinnos, alebo
b) 30 dní od doruèenia oznámenia o zmene navrhovanej èinnosti pod¾a odseku 1 písm. b), ak je predmetom zisovacieho konania zmena navrhovanej èinnosti.
(15) Prísluný orgán zale rozhodnutie vydané
v zisovacom konaní aj rezortnému orgánu, povo¾ujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci
a zverejní ho na svojom webovom sídle a zároveò na
svojej úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.
(16) Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisovacom konaní bezodkladne informuje verejnos na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
(17) Rozhodnutie vydané v zisovacom konaní je preskúmate¾né súdom.26).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

26) Piata èas Obèianskeho súdneho poriadku..

Poznámka pod èiarou k odkazu 35 sa vypúa.
20. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29a
H¾adiská posudzovania vplyvov
navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny
Prísluný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej èinnosti a posudzovania zmeny navrhovanej
èinnosti hodnotí obdobie prípravy navrhovanej èinnosti a jej realizácie, a ak je to odôvodnené povahou navrhovanej èinnosti, aj etapu jej ukonèenia spojeného
s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou, a to najmä
z h¾adiska
a) únosného zaaenia územia,22)
b) dôsledkov benej èinnosti a rizika moných havárií,
c) kumulatívnych a súbene pôsobiacich javov, a to
v rôznych èasových horizontoch a s prihliadnutím
na ich nezvratnos,
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d) prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie
priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny na ivotné prostredie,
e) pouitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f) porovnania s najlepími dostupnými technológiami..
21. § 30 a 31 vrátane nadpisov znejú:
§ 30
Rozsah hodnotenia navrhovanej èinnosti
alebo jej zmeny a harmonogram
(1) Rozsah hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej
zmeny a pod¾a potreby aj jeho harmonogram urèí prísluný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povo¾ujúcim orgánom, a ak ide o navrhovanú èinnos alebo
jej zmenu, ktorá môe ma vplyv samostatne alebo
v kombinácii s inou èinnosou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj po dohode so tátnym orgánom ochrany prírody
a krajiny.9c) Prísluný orgán rozsah hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny zverejní na svojom webovom sídle a doruèí rezortnému orgánu, povo¾ujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci
a dotknutej verejnosti. Prísluný orgán po prerokovaní
s navrhovate¾om doruèí rozsah hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny navrhovate¾ovi spolu so
stanoviskami doruèenými do 15 dní
a) od uplynutia poslednej lehoty uvedenej v § 23 ods. 4
v prípadoch uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) a d),
b) od vydania rozhodnutia vydaného v zisovacom konaní pod¾a § 29 ods. 14 v prípadoch uvedených v § 18
ods. 1 písm. b), c), e) a f),
c) od vydania odborného stanoviska pod¾a § 18 ods. 1
písm. g),
d) od vydania rozhodnutia pod¾a § 19 ods. 7.
(2) Ak ide o urèovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny, vychádza sa z prílohy è. 11
s prihliadnutím na stanoviská doruèené pod¾a § 23
ods. 4. Urèí sa pritom, najmä
a) ktorý variant rieenia navrhovanej èinnosti alebo jej
zmeny je potrebné podrobnejie vypracova a hodnoti,
b) na ktoré body prílohy è. 11 je potrebné v správe
o hodnotení èinnosti osobitne prihliada,
c) ktoré zo súvisiacich navrhovaných èinností pod¾a
§ 20 ods. 2 sa majú spoloène posudzova,
d) poèet písomných vyhotovení správy o hodnotení èinnosti pre dotknuté obce.
(3) V harmonograme sa urèí èasová postupnos
a pod¾a potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia.
(4) Platnos rozsahu hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny, urèeného pod¾a odseku 1, je tri roky
od jeho urèenia, ak sa v harmonograme neurèí inak.
(5) Navrhovate¾ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnos o urèenom rozsahu
hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny a jeho
harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.
(6) Verejnos, dotknutá obec, dotknutý samosprávny
kraj, dotknutý orgán a ïalie osoby môu predloi pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej èinnosti
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alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho
zverejnenia pod¾a odseku 5 príslunému orgánu, ktorý
ich po vyhodnotení doruèí navrhovate¾ovi.
Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej
èinnosti na ivotné prostredie
alebo jej zmeny
§ 31
(1) Správa o hodnotení èinnosti obsahuje
a) základnú charakteristiku navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny,
b) charakteristiku súèasného stavu ivotného prostredia územia, na ktorom sa má èinnos alebo jej zmena
realizova, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou
èinnosou alebo jej zmenou ovplyvnené,
c) hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny na ivotné prostredie
a zdravie ¾udí,
d) porovnanie variantov navrhovanej èinnosti alebo jej
zmeny a zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu,
e) návrhy opatrení na vylúèenie alebo zníenie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej èinnosti
alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukonèenia prevádzky na ivotné prostredie a zdravie ¾udí,
f) veobecne zrozumite¾né závereèné zhrnutie informácií uvedených v písmenách a) a e),
g) vyhodnotenie pripomienok doruèených k zámeru,
h) náleitosti uvedené v prílohe è. 11.
(2) Navrhovate¾ v správe o hodnotení èinnosti je povinný rozpracova vetky body uvedené v odseku 1
a v prílohe è. 11 primerane charakteru navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny.
(3) Navrhovate¾ vykoná hodnotenie èinnosti pod¾a
prílohy è. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej èinnosti urèenom pod¾a § 30 a správu o hodnotení èinnosti
predloí príslunému orgánu; zároveò mu oznámi,
o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo
vyjadrenie dotknutého orgánu7) potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej èinnosti pod¾a osobitných predpisov2) poiadal alebo poiada.
(4) Neúplnú správu o hodnotení èinnosti prísluný
orgán vráti bezodkladne, najneskôr vak do siedmich
pracovných dní, navrhovate¾ovi na doplnenie, prièom
urèí rozsah jej doplnenia a lehotu, poèas ktorej navrhovate¾ doplní a následne predloí príslunému orgánu
doplnenú správu o hodnotení èinnosti.
(5) Správu o hodnotení èinnosti je navrhovate¾ povinný
doruèi príslunému orgánu písomne a elektronicky..
22. V § 32 ods. 1 sa spojka a za slovami dotknutý
orgán nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto
slová a dotknutú verejnos a zároveò túto informáciu
zverejní na svojom webovom sídle.
23. V § 33 ods. 1 sa za slovo obci vkladajú slová
a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu
ivotného prostredia, ak podala podnet pod¾a § 19..
24. V § 34 odsek 1 znie:
(1) Dotknutá obec do troch pracovných dní od doruèenia správy o hodnotení èinnosti pod¾a § 33 ods. 1 ale-
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bo veobecne zrozumite¾ného závereèného zhrnutia
pod¾a § 33 ods. 2 informuje o doruèení správy o hodnotení èinnosti verejnos a zároveò zverejní veobecne
zrozumite¾né závereèné zhrnutie poèas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy mono do správy o hodnotení
èinnosti nahliadnu, robi z nej výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady vyhotovi kópie; zároveò uvedie, v akej
lehote môe verejnos podáva pripomienky a oznaèí
miesto, kde sa môu podáva..
25. V § 35 odsek 3 znie:
(3) Mimovládna organizácia podporujúca ochranu
ivotného prostredia, ktorá podala podnet pod¾a § 19,
môe doruèi príslunému orgánu písomné stanovisko
k správe o hodnotení èinnosti alebo jej zmeny v lehote
30 dní od jej doruèenia..
26. V § 36 ods. 1 druhej vete sa slovo alebo nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo
oznámenia o zmene navrhovanej èinnosti.
27. V § 36 ods. 6 písmeno g) znie:
g) návrh opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu
navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny a prípadne na
ukonèenie navrhovanej èinnosti, ak ide o likvidáciu, sanáciu alebo rekultiváciu, vrátane opatrení na
vylúèenie alebo zníenie významne nepriaznivých
vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny..
28. V § 36 ods. 7 sa vypúajú slová z posúdenia
k navrhovanej èinnosti (ïalej len závereèné stanovisko
k èinnosti).
29. § 37 a 39 vrátane nadpisov znejú:
§ 37
Závereèné stanovisko
(1) Výsledkom posudzovania vplyvov navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny je závereèné stanovisko. Závereèné stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre
ïalie povo¾ovacie konanie. Právoplatnosou závereèného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovate¾a navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny, ktorá musí by predmetom posudzovania vplyvov pod¾a § 18 ods. 1, poda
návrh na zaèatie povo¾ovacieho konania k navrhovanej
èinnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom prísluným orgánom v závereènom stanovisku.
(2) Prísluný orgán vypracuje návrh závereèného
stanoviska a prerokuje ho s rezortným orgánom, orgánom verejného zdravotníctva18) a ak navrhovaná èinnos alebo jej zmena môe ma vplyv samostatne alebo
v kombinácii s inou èinnosou na územie sústavy chránených území aj so tátnym orgánom ochrany prírody
a krajiny.9c)
(3) Prísluný orgán vydá závereèné stanovisko do
30 dní od doruèenia odborného posudku pod¾a § 36.
(4) Ak ide o navrhovanú èinnos alebo jej zmenu, ktorá má samostatne alebo v kombinácii s inou èinnosou
alebo s iným strategickým dokumentom pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy
chránených území, prísluný orgán zale návrh závereèného stanoviska tátnemu orgánu ochrany prírody
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a krajiny na vydanie stanoviska, ktorým sa vyberie variant s najmením pravdepodobne nepriaznivým
vplyvom na ivotné prostredie. Po doruèení stanoviska
tátneho orgánu ochrany prírody a krajiny vydá prísluný orgán závereèné stanovisko, prièom v òom odsúhlasí variant vybraný v stanovisku tátneho orgánu
ochrany prírody a krajiny. Prísluný orgán v tom prípade v závereènom stanovisku zároveò stanoví, e navrhovate¾ je pred vydaním povolenia povinný príslunému orgánu a povo¾ujúcemu orgánu hodnoverne
preukáza zabezpeèenie splnenia podmienok pod¾a
osobitného predpisu.18a)
(5) V závereènom stanovisku prísluný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny uvedie, èi s jej realizáciou súhlasí
alebo nesúhlasí, za akých podmienok s òou súhlasí
a v ktorom realizaènom variante, ako aj poadovaný
rozsah poprojektovej analýzy (§ 39 ods. 2).
(6) Podrobnosti o obsahu závereèného stanoviska
sú uvedené v prílohe è. 12.
(7) Prísluný orgán doruèí závereèné stanovisko do
30 dní od jeho vydania navrhovate¾ovi, rezortnému orgánu, povo¾ujúcemu orgánu, dotknutému orgánu
a dotknutej obci a zverejní ho bezodkladne na webovom
sídle ministerstva a na úradnej tabuli, ak ju má k dispozícii.
(8) Dotknutá obec, ktorej bolo doruèené závereèné
stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných dní
od jeho doruèenia na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy
mono doò nahliadnu, robi z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotovi kópie.
(9) Platnos závereèného stanoviska je sedem rokov
odo dòa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Závereèné
stanovisko nestráca platnos, ak sa poèas jeho platnosti zaène konanie o umiestnení alebo povolení èinnosti pod¾a osobitných predpisov.2)
(10) Závereèné stanovisko je preskúmate¾né súdom.26)
§ 38
(1) Navrhovate¾ je povinný zabezpeèi súlad ním
predkladaného návrhu na zaèatie povo¾ovacieho konania k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými pod¾a tohto zákona
a ich podmienkami.
(2) Povo¾ujúci orgán vo vzahu k povo¾ovaniu navrhovanej èinnosti bezodkladne zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle
a) iados o zaèatie povo¾ovacieho konania,
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povo¾ovacom
konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c) podmienky na realizáciu navrhovanej èinnosti uvedené v povolení,
d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníenie, a ak je
to moné, kompenzácie významných nepriaznivých
vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny, ak
bolo udelené povolenie,
e) informáciu o úèasti verejnosti v povo¾ovacom konaní a
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
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(3) Povo¾ujúci orgán nesmie vyda rozhodnutie bez
vydaného závereèného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisovacom konaní, ak ide o navrhovanú
èinnos, ktorá podlieha rozhodovaniu pod¾a tohto zákona.
(4) Prísluný orgán má v povo¾ovacom konaní k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal závereèné stanovisko alebo
rozhodnutie vydané v zisovacom konaní. V záväznom
stanovisku prísluný orgán uvedie, èi návrh na zaèatie
povo¾ovacieho konania k navrhovanej èinnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými pod¾a tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povo¾ovacie konanie pod¾a osobitného predpisu,27) vydá
prísluný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzahu
a) k územnému konaniu o umiestnenie stavby,
b) k územnému konaniu o vyuití územia,
c) k stavebnému konaniu,
d) ku kolaudaènému konaniu.
(5) Ak prísluný orgán zistí nesúlad návrhu na zaèatie povo¾ovacieho konania k navrhovanej èinnosti
s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými pod¾a tohto zákona, alebo s ich podmienkami, vydá záväzné stanovisko,28) v ktorom túto skutoènos uvedie a zároveò pouèí navrhovate¾a o povinnosti uvedenej
v odseku 1. Ak zistený nesúlad spåòa kritériá zmeny
navrhovanej èinnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo
ods. 2, prísluný orgán upozorní navrhovate¾a na povinnos uvedenú v § 29 ods. 1 písm. b).
(6) Rozhodnutie povo¾ujúceho orgánu musí by v súlade s právoplatným rozhodnutím vydaným pod¾a tohto zákona a musí obsahova informácie o rozhodnutí
vydanom v zisovacom konaní a závereènom stanovisku.
(7) Ak povo¾ujúci orgán dostane na základe zaslania
návrhu na zaèatie povo¾ovacieho konania pod¾a odseku 4 záväzné stanovisko prísluného orgánu, v ktorom
je zistený nesúlad návrhu na zaèatie povo¾ovacieho konania s týmto zákonom, s rozhodnutím vydanom
v zisovacom konaní alebo so závereèným stanoviskom,
povo¾ujúci orgán toto konanie preruí a urèí lehotu na
zosúladenie návrhu na zaèatie povo¾ovacieho konania
s týmto zákonom. Ak navrhovate¾ v urèenej lehote podanie nezosúladí, povo¾ujúci orgán konanie zastaví.
(8) Ak navrhovate¾ podá návrh na zaèatie povo¾ovacieho konania, prièom územie alebo navrhovaná èinnos, ktorej sa toto konanie týka, bola predmetom
zisovacieho konania alebo konania o vydaní závereèného stanoviska a v závereènom stanovisku prísluný
orgán vyslovil nesúhlas s realizáciou navrhovanej èinnosti alebo vyuívania územia, povo¾ujúci orgán konanie zastaví.
(9) Ak sa povo¾ujúci orgán odôvodnene domnieva, e
vo vzahu k predmetu povo¾ovacieho konania malo by
vykonané zisovacie konanie alebo konanie o vydaní
závereèného stanoviska, ktoré sa vak do dòa zaèatia
povo¾ovacieho konania nezaèalo, povo¾ujúci orgán zale návrh na zaèatie konania elektronicky alebo písomne príslunému orgánu. Prísluný orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho
nesúlad s týmto zákonom, a uvedie v òom túto skutoè-
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nos; po doruèení takého záväzného stanoviska povo¾ujúci orgán konanie zastaví.
(10) Navrhovanú èinnos, ktorá môe ma pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s inou èinnosou
významný vplyv na územie sústavy chránených území,
môe povo¾ujúci orgán povoli, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáe, e nebude ma
nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z h¾adiska cie¾ov jeho ochrany, ak nie je v § 37 ods. 4 alebo
v osobitnom predpise ustanovené inak.29)
(11) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov
preukáe nepriaznivý vplyv navrhovanej èinnosti na integritu územia sústavy chránených území z h¾adiska
cie¾ov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne rieenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak tie nie sú s menej
významným nepriaznivým vplyvom, navrhovanú èinnos mono povoli len z naliehavých dôvodov vyieho
verejného záujmu a pod podmienkou uloenia kompenzaèných opatrení pod¾a osobitného predpisu.30) Ak
sa na príslunom území vyskytujú prioritné biotopy
alebo prioritné druhy, navrhovanú èinnos mono povoli len z takých naliehavých dôvodov vyieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpeènosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného
významu na ivotné prostredie, alebo ak pod¾a stanoviska Európskej komisie navrhovaná èinnos súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyieho verejného záujmu
a pod podmienkou uloenia kompenzaèných opatrení
pod¾a osobitného predpisu.30) Navrhovate¾ je v takom
prípade povinný pred vydaním povolenia zabezpeèi
splnenie vetkých týchto podmienok a preukáza ich
splnenie spoloène so splnením podmienok pod¾a § 37
ods. 4, inak povo¾ovací orgán konanie zastaví.
(12) Povo¾ujúci orgán zale rozhodnutie z povo¾ovacieho konania k navrhovanej èinnosti do piatich dní
odo dòa nadobudnutia jeho právoplatnosti príslunému orgánu a rezortnému orgánu.
§ 39
Realizácia navrhovanej èinnosti
(1) Ten, kto realizuje navrhovanú èinnos je povinný
zabezpeèi aj súlad realizovania èinnosti s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými pod¾a tohto zákona
a ich podmienkami, a to poèas celej prípravy, realizácie
a ukonèenia èinnosti.
(2) Ten, kto realizuje navrhovanú èinnos, ktorá bola
predmetom posudzovania vplyvov pod¾a tohto zákona,
je povinný zabezpeèi vykonávanie poprojektovej analýzy. Poprojektová analýza pozostáva najmä zo
a) systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej èinnosti,
b) kontroly plnenia a vyhodnocovania úèinnosti poiadaviek uvedených v odseku 1 a v povolení navrhovanej èinnosti,
c) zabezpeèenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení èinnosti so skutoèným stavom.
(3) Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania
pod¾a odseku 2 urèí povo¾ujúci orgán v súlade so závereèným stanoviskom k èinnosti vydaným pod¾a § 37.
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(4) Ak sa zistí, e skutoèné vplyvy navrhovanej èinnosti posudzovanej pod¾a tohto zákona sú nepriaznivejie, ne uvádza správa o hodnotení èinnosti, je ten,
kto realizuje navrhovanú èinnos, povinný zabezpeèi
opatrenia na zosúladenie skutoèného vplyvu s vplyvom
uvedeným v správe o hodnotení èinnosti v súlade
s poiadavkami uvedenými v odseku 1 a v povolení navrhovanej èinnosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18, 18a, 27, 28, 29
a 30 znejú:

18) § 3 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
18a
) § 28 ods. 6 a 8 a 10 zákona è. 543/2002 Z. z.
27
) § 32 a 42, 54 a 70 a 76 a 84 zákona è. 50/1976 Zb. v znení
neskorích predpisov.
28
) Napríklad § 140b zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích
predpisov, § 16 ods. 2 zákona è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 103 ods. 7 zákona è. 543/2002 Z. z.
v znení neskorích predpisov, § 73 ods. 18 zákona è. 364/2004
Z. z. v znení neskorích predpisov.
29
) § 28 ods. 6 a 7 zákona è. 543/2002 Z. z.
30
) § 28 ods. 6 a 9 a 11 zákona è. 543/2002 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 35a sa vypúa.
30. V § 40 ods. 1 písm. b) sa za slová v prílohe è. 8
vkladajú slová vrátane ich zmien.
31. V § 41 ods. 1 sa slová prvej a druhej nahrádzajú
slovami druhej a tretej.
32. V § 41 ods. 3 sa vypúajú slová strategický dokument a a slovo znaène sa nahrádza slovom významne.
33. V § 44 ods. 1 sa slová doruèení zámeru pod¾a
§ 22 nahrádzajú slovami jej získaní.
34. V § 46 ods. 1 písm. a) sa slová § 42 ods. 2 nahrádzajú slovami § 44 ods. 2, údaje o navrhovanej èinnosti alebo jej zmene v rozsahu uvedenom v § 31 ods. 1 a 2
a v prílohe è. 11.
35. V § 46 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová spolu s uvedením názvu vnútrotátneho orgánu
a jeho adresy, na ktorú môe verejnos dotknutej strany a prísluné orgány dotknutej strany zasla pripomienky.
36. V § 46 ods. 2 sa vypúa slovo èasového.
37. V § 47 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo bezodkladne doruèí správu o hodnotení navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny pod¾a § 40
vypracovanú v súlade s prílohou è. 11 a zahàòajúcu informácie obsiahnuté v prílohe è. 15 (ïalej len dokumentácia) dotknutej strane a zároveò ju poiada o vyjadrenie, èi má záujem o vykonanie konzultácií..
38. V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Predmetom konzultácií sú aj moné cezhranièné vplyvy projektu, predpokladané opatrenia na ich zníenie alebo
odstránenie, ako aj dohoda konzultujúcich strán na
dostatoènom èasovom rámci trvania konzultácií..
39. § 48 znie:
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§ 48
(1) Závereèné stanovisko vypracované pod¾a § 37
musí obsahova aj vyhodnotenie
a) pripomienok dotknutej strany,
b) pripomienok verejnosti,
c) výsledkov konzultácií.
(2) Ministerstvo bezodkladne doruèí dotknutej strane
a) závereèné stanovisko,
b) záväzné stanovisko prísluného orgánu pod¾a § 38
ods. 4, 5 a 9,
c) oznámenie o zaèatí povo¾ovacieho konania k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene,
d) rozhodnutie vydané v povo¾ovacom konaní k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene..
40. § 51 a 52 znejú:
§ 51
Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú
èinnos alebo jej zmenu uvedenú v § 40 ods. 1 s predpokladaným významne nepriaznivým vplyvom na územie
Slovenskej republiky, ministerstvo
a) zale získané informácie dotknutým orgánom
a dotknutej obci na zaujatie stanoviska v lehote urèenej v oznámení, èi sa Slovenská republika má zúèastni posudzovania vplyvov presahujúcich tátne
hranice,
b) na iados strany pôvodu jej poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny na územie Slovenskej republiky, ak sú potrebné na prípravu dokumentácie
strany pôvodu,
c) ak je to potrebné, poiada dotknuté orgány a dotknuté obce o poskytnutie podkladov na plnenie informaènej povinnosti pod¾a písmena b),
d) zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle informácie, ktoré mu doruèila strana pôvodu oh¾adne
navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny a jej predpokladaných vplyvoch na územie Slovenskej republiky,
e) odpovie na jej oznámenie v lehote urèenej stranou
pôvodu alebo bezodkladne, ak lehota nebola urèená;
s uvedením, èi sa na posudzovaní vplyvov zúèastní.
§ 52
(1) Ak sa Slovenská republika zúèastní posudzovania vplyvov, po zoh¾adnení stanovísk pod¾a § 51
písm. a) a po doruèení dokumentácie od strany pôvodu
sa postupuje primerane pod¾a § 31 a 35. Ministerstvo
môe s oh¾adom na oprávnené poiadavky strany pôvodu primerane skráti lehoty na podanie pripomienok
pod¾a § 35, ktoré môu by strane pôvodu doruèené
pod¾a odseku 2 priamo.
(2) Ministerstvo informuje verejnos a dotknuté orgány o postupe posudzovania vplyvov vrátane lehoty na
zaslanie pripomienok spolu s uvedením názvu prísluného orgánu strany pôvodu a jeho adresy, na ktorú
môe verejnos a dotknuté orgány priamo doruèi pripomienky.
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(3) Pripomienky k dokumentácii strany pôvodu pod¾a odsekov 1 a 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva so stranou pôvodu a musia by v rámci procesu
posudzovania vplyvov presahujúcich tátne hranice
vyhodnotené.
(4) Rozhodnutie strany pôvodu vydané v povo¾ovacom konaní k navrhovanej èinnosti alebo jej zmene,
ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov, alebo iné
rozhodnutie o navrhovanej èinnosti alebo jej zmene týkajúce sa ivotného prostredia, pre ktoré sa vyaduje
úèas verejnosti po jeho doruèení stranou pôvodu, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle..
41. § 53 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak sa navrhovaná èinnos alebo jej zmena
umiestòuje na území viacerých krajov, ministerstvo
urèí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je prísluným orgánom. Ak sa navrhovaná èinnos alebo jej zmena
umiestòuje na území viacerých okresov, okresný úrad
v sídle kraja urèí, ktorý okresný úrad je prísluným orgánom..
42. V § 54 ods. 2 písmená e) a g) a s) znejú:
e) vydáva a zverejòuje metodické usmernenia a poskytuje odbornú pomoc pri uplatòovaní tohto zákona,
f) vykonáva zisovacie konanie pre zmeny navrhovanej
èinnosti pod¾a § 18 ods. 2 písm. c),
g) rozhoduje na základe podnetu pod¾a § 19 o posudzovaní èinností neuvedených v prílohe è. 8,
s) urèuje spoloèné posudzovanie viacerých navrhovaných èinností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti pod¾a § 20 ods. 2,.
43. V § 54 sa odsek 2 dopåòa písmenom w), ktoré znie:
w) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja..
44. V § 55 písmená a), b), d), f) a h) znejú:
a) vykonáva posudzovanie strategických dokumentov
pod¾a § 4 s dosahom na územie kraja, v ktorom má
sídlo,
b) vykonáva zisovacie konanie strategických dokumentov pod¾a § 7 a navrhovaných èinností pod¾a
§ 29 s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo,
okrem zisovacieho konania pre zmeny navrhovanej
èinnosti pod¾a § 18 ods. 2 písm. c),
d) zabezpeèuje posudzovanie navrhovaných èinností
pod¾a § 18 ods. 1 písm. g),
f) urèí, ktorý okresný úrad je prísluným orgánom na
posudzovanie vplyvov navrhovanej èinnosti, ak má
navrhovaná èinnos dosah na územie viacerých okresov,
g) urèí, ktorý okresný úrad je prísluným orgánom na
posudzovanie zámeru pod¾a § 22 ods. 2, ak sa navrhovaná èinnos umiestòuje na území viacerých okresov,
h) poskytuje odbornú pomoc pri uplatòovaní tohto zákona a zúèastòuje sa konzultácií pod¾a § 63,.
45. V § 56 písmená b) a e) znejú:
b) vykonáva zisovacie konanie strategických dokumentov pod¾a § 7 a navrhovaných èinností pod¾a
§ 29 s dosahom na územie okresu, v ktorom má sídlo, okrem zisovacieho konania pre zmeny navrhovanej èinnosti pod¾a § 18 ods. 2 písm. c),

Èiastka 97

e) poskytuje odbornú pomoc pri uplatòovaní tohto zákona,.
46. § 58 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Prísluný orgán zabezpeèí, aby sa postupmi zverejòovania dokumentácie v konaniach pod¾a tohto zákona nesprístupnila utajovaná skutoènos, bankové
tajomstvo, daòové tajomstvo alebo obchodné tajomstvo
a súèasne aby sa takým postupom neporuila iná povinnos mlèanlivosti obmedzujúca prístup k informáciám pod¾a osobitného predpisu.35b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35b znie:

35b) § 11 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorích predpisov..

47. § 64 vrátane nadpisu znie:
§ 64
Vzah k správnemu poriadku
Na konania pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem
a) konania pod¾a druhej èasti zákona,
b) osobitosti konania pod¾a § 20 ods. 1 a 3,
c) upustenia od variantného rieenia pod¾a § 22 ods. 6,
d) urèenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu
pod¾a § 23 ods. 2,
e) urèenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu pod¾a
§ 30..
Poznámka pod èiarou k odkazu 39 sa vypúa.
48. Za § 65c sa vkladá § 65d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 65d
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Závereèné stanoviská, vyjadrenia k zmenám navrhovanej èinnosti a rozhodnutia vydané v zisovacom
konaní vydané do 31. decembra 2014 ostávajú v platnosti, prièom platnos závereèných stanovísk je obmedzená èasom, na ktorý boli vydané. Závereèné stanoviská nestrácajú platnos, ak sa poèas ich platnosti
zaène konanie o umiestnení alebo povolení èinnosti
pod¾a osobitných predpisov.2)
(2) Ak vyjadrenie k zmene navrhovanej èinnosti vydané do 31. decembra 2014 urèilo, e zmena navrhovanej èinnosti nemá podstatný nepriaznivý vplyv na
ivotné prostredie, navrhovate¾ nie je povinný, ak ide
o takú zmenu navrhovanej èinnosti, uplatni postup
pod¾a § 29 ods. 1 písm. b) a uvedená zmena nebude
predmetom zisovacieho konania pod¾a tohto zákona.
(3) Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny zaèaté pred 1. januárom 2015 sa
dokonèia
a) pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2015, ak
v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej
èinnosti alebo jej zmeny ete nebol vydaný,
b) pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014, ak
v týchto konaniach rozsah hodnotenia u bol vydaný.
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(4) Zisovacie konania zaèaté pred 1. januárom 2015
sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014.
(5) Ak prísluný orgán na základe iadosti navrhovate¾a upustil od poiadavky variantného rieenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny postupom pod¾a doterajích predpisov, na obsah ním predkladaného
zámeru sa nevzahuje povinnos pod¾a § 22 ods. 3 tohto zákona.
(6) Navrhovate¾ovi, ktorému bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny pred
1. januárom 2015 a ktorý do 30. novembra 2017 nepredloí správu o hodnotení èinnosti, platnos jeho
rozsahu hodnotenia k navrhovanej èinnosti alebo jej


4.
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zmeny zaniká 1. decembra 2017. Povinnos sa
nevzahuje na prípady, keï bol v rozsahu hodnotenia
navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny urèený harmonogram..
49. § 66 znie:
§ 66
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 16..
50. V prílohe è. 8 kap. 1 sa vypúa poloka è. 13.
51. V prílohe è. 8 kap. 3 poloka è. 4 znie:

Prevádzky na primárnu výrobu surového eleza, liatiny alebo ocele (primárna
alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou

bez limitu
.

52. V prílohe è. 8 kap. 11 poloka è. 3 znie:


3.

Vodohospodárske projekty pre po¾nohospodárstvo vrátane
melioraèných zásahov, najmä
a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov
b) lesnícko-technické meliorácie

od 500 ha

od 10 do 500 ha
od 50 ha len
v chránených
územiach

.

v zastavanom území od
10 000 m2
mimo zastavaného územia od
5 000 m2
v území sústavy chránených
území bez limitu

.

53. V prílohe è. 8 kap. 14 poloka è. 2 znie:


2.

Zjazdové trate, beecké trate,
lyiarske vleky, skokanské
mostíky, lanovky a ostatné
zariadenia

54. V prílohe è. 8 kap. 14 poloka è. 5 znie:


5.

portové a rekreaèné areály
vrátane trvalých kempingov
a karavánových miest
neuvedené v polokách è. 1  4

55. V prílohe è. 8a èasti VI sa vypúajú body è. 4 a 5.
Bod è. 6 sa oznaèuje ako bod è. 4.
56. V prílohe è. 12 èas VI. znie:
VI. Rozhodnutie vo veci
1. Závereèné stanovisko (súhlasí, nesúhlasí).
2. Odsúhlasený variant.
3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu
a prípadne na ukonèenie navrhovanej èinnosti alebo
jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúèenie alebo
zníenie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny.
4. Poadovaný rozsah poprojektovej analýzy.
5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní
predloených písomných stanovísk k správe o hodnotení doruèených pod¾a § 35 vrátane odôvodne-

v zastavanom území od
10 000 m2
mimo zastavaného územia od
5 000 m2
ných písomných pripomienok, ktoré boli doruèené
verejnosou..
57. V prílohe è. 12 sa za èas VI. vkladá nová
èas VII., ktorá znie:
VII. Odôvodnenie závereèného stanoviska
1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci.
2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania
predloených písomných stanovísk k správe o hodnotení doruèených pod¾a § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doruèené dotknutou verejnosou..
Doterajia èas VII. sa oznaèuje ako èas VIII.
58. V prílohe è. 12 sa za èas VIII. vkladajú nové èasti IX. a X., ktoré znejú:
IX. Informácia pre povo¾ujúci orgán o dotknutej verejnosti

.
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X. Pouèenie o odvolaní
1. Údaj, èi je závereèné stanovisko koneèným rozhodnutím alebo èi sa proti nemu mono odvola.
2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde mono poda odvolanie.
3. Údaj, èi závereèné stanovisko mono preskúma súdom..
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59. V prílohe è.13 sa v názve vypúa slovo povinne.
60. Príloha è. 16 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 16
k zákonu è. 24/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní úèinkov urèitých plánov
a programov na ivotné prostredie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 197, 21. 7. 2001).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhlièitého
a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES,
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) è. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6.
2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov urèitých verejných a súkromných projektov na ivotné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012)..
Èl. II
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 103/1990 Zb., zákona
è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 286/1996 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z.,
zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 540/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 118/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 300/2012 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 219/2013 Z. z., zákona
è. 368/2013 Z. z. a zákona è. 293/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Kópiu iadosti o zaèatie územného konania
o umiestnení stavby a územného konania o vyuití územia, ktoré sa týka územia, vo vzahu ku ktorému sa
uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní
stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli
a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je moné, zverejní ho stavebný úrad len
na úradnej tabuli. Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpeèi odo dòa zaèatia územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o vyuití územia
a do jeho právoplatného ukonèenia. Zverejnenie musí
obsahova okrem kópie iadosti o zaèatie územného
konania o umiestnení stavby alebo územného konania
o vyuití územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení
právoplatného rozhodnutia vydaného v zisovacom ko-

naní a závereèného stanoviska na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo oh¾adom územia vydané..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ga znie:

1ga) Zákon è. 24/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. Doterají text § 39 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak sa územné rozhodnutie o umiestnení stavby
alebo územné rozhodnutie o vyuití územia týka územia, vo vzahu ku ktorému sa uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a osobitného
predpisu,1ga) musí obsahova informácie o rozhodnutí
vydanom v zisovacom konaní a závereènom stanovisku, ak boli vydané..
3. § 42 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo
územné rozhodnutie o vyuití územia, ktoré sa týka
územia, vo vzahu ku ktorému sa uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a osobitného predpisu1ga) zverejní stavebný úrad bezodkladne
na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak
zverejnenie na webovom sídle nie je moné, zverejní ho
stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie
musí by zverejnené odo dòa jeho vydania a do nadobudnutia jeho právoplatnosti..
4. § 58a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Kópiu iadosti o stavebné povolenie týkajúce sa
stavby, vo vzahu ku ktorej sa uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a osobitného
predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom
sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je moné,
zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia
iadosti o stavebné povolenie musí by zverejnená poèas trvania konania a do jeho právoplatného ukonèenia. Zverejnenie musí obsahova okrem kópie iadosti
o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisovacom konaní a závereèné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho
vydal, ak bolo k stavbe vydané..
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5. V § 66 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzahu
ku ktorej sa uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo
zisovacie konanie pod¾a osobitného predpisu,1ga) musí
obsahova informácie o rozhodnutí vydanom v zisovacom konaní a závereènom stanovisku, ak boli vydané.
To neplatí, ak po právoplatnosti územného rozhodnutia
nedolo k zmene v posudzovaní navrhovanej èinnosti..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako 3 a 4.
6. § 69 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Stavebné povolenie alebo rozhodnutie, ktorým
sa zamietla iados o udelenie stavebného povolenia týkajúceho sa stavby, vo vzahu ku ktorej sa uskutoènilo
posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a
osobitného predpisu,1ga) zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom
sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je moné,
zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí by zverejnené odo dòa jeho vydania a
do nadobudnutia jeho právoplatnosti..
7. V § 117b sa vypúa posledná veta.
8. Za § 140b sa vkladá § 140c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 140c
Osobitné ustanovenia k územnému konaniu,
stavebnému konaniu a kolaudaènému konaniu
a náleitostiam rozhodnutí vydaným
v týchto konaniach
(1) Ak sa pre zaèatie územného konania, stavebného
konania alebo kolaudaèného konania vyaduje ako jeden z podkladov pre jeho zaèatie rozhodnutie pod¾a
osobitného predpisu,15b) je také rozhodnutie pouite¾né
ako podklad v kadom z týchto konaní týkajúcom sa
toho istého vyuívania územia alebo tej istej stavby, ak
v niektorom návrhu na zaèatie tohto konania nedôjde
k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom
zisovacieho konania alebo posudzovania vplyvov na
ivotné prostredie pod¾a osobitného predpisu.15b)
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lad návrhu na zaèatie územného konania o umiestnení
stavby, územného konania o vyuití územia, stavebného konania alebo kolaudaèného konania s osobitným
predpisom15d) alebo s rozhodnutiami vydanými pod¾a
osobitného predpisu,15d) stavebný úrad toto konanie
preruí a urèí lehotu na zosúladenie návrhu na zaèatie
konania s osobitným predpisom15d) alebo s rozhodnutiami vydanými na jeho základe. Ak navrhovate¾ v urèenej lehote podanie nezosúladí, stavebný úrad konanie
zastaví.
(4) Ak navrhovate¾ podá návrh na zaèatie územného
konania o umiestnení stavby, územného konania
o vyuití územia, stavebného konania alebo kolaudaèného konania, prièom územie alebo stavba, ktorej sa
toto konanie týka, boli predmetom konania pod¾a osobitného predpisu a v závereènom stanovisku bol vyslovený nesúhlas s uskutoèòovaním stavby alebo vyuívania územia, stavebný úrad konanie zastaví.
(5) Ak vo vzahu k predmetu územného konania
o umiestnení stavby, územného konania o vyuití územia, stavebného konania alebo kolaudaèného konania
bolo ku dòu jeho zaèatia u zaèaté a právoplatne neukonèené konanie pod¾a osobitného predpisu,15d) stavebný úrad do dòa jeho právoplatného ukonèenia svoje
konanie preruí.
(6) Ak sa stavebný úrad odôvodnene domnieva, e vo
vzahu k predmetu územného konania o umiestnení
stavby, územného konania o vyuití územia, stavebného konania alebo kolaudaèného konania malo by
uskutoènené konanie pod¾a osobitného predpisu,15e)
ktoré sa vak do dòa zaèatia územného konania, stavebného konania alebo kolaudaèného konania nezaèalo, zale návrh na zaèatie uvedeného konania postupom pod¾a odseku 2 príslunému orgánu. Prísluný
orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko,
ak zistí jeho nesúlad s osobitným predpisom,1ga) v ktorom uvedie túto skutoènos.
(7) Ak v priebehu územného konania o umiestnení
stavby, územného konania o vyuití územia, stavebného konania alebo kolaudaèného konania vznikne potreba vykonania zmeny, v dôsledku ktorej sa predmet
tohto konania stane navrhovanou èinnosou alebo
zmenou navrhovanej èinnosti,15f) ktorá je predmetom
povo¾ovania, je navrhovate¾ povinný oznámi stavebnému úradu skutoènos, e v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslunému orgánu oznámenie o zmene pod¾a osobitného predpisu15g) alebo zámer pod¾a
osobitného predpisu.15h) Stavebný úrad preruí konanie a do ukonèenia konania prísluného orgánu k tejto navrhovanej èinnosti alebo zmene navrhovanej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.15d)

(2) Ak ide o také vyuívanie územia, stavbu alebo ich
zmenu, ku ktorým vydal prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu15c) závereèné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisovacom konaní pod¾a osobitného
predpisu,15b) stavebný úrad zale príslunému orgánu
elektronicky alebo písomne návrh na zaèatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudaèného
konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, urèených v rozhodnutí
vydanom v zisovacom konaní alebo v závereènom stanovisku, projektovú dokumentáciu, ak je súèasou návrhu na zaèatie konania, spoloène s oznámením o zaèatí územného konania, stavebného konania alebo
kolaudaèného konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpeèuje ten, z podnetu ktorého sa zaèalo
niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

(8) Proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby,
územnému rozhodnutiu o vyuití územia, stavebnému
povoleniu a kolaudaènému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie pod¾a osobitného predpisu,15b) má právo poda odvolanie aj ten, kto nebol úèastníkom konania,
ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia
s obsahom rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.15d)

(3) Ak stavebný úrad dostane na základe podania návrhu na zaèatie konania pod¾a odseku 2 záväzné stanovisko prísluného orgánu, v ktorom sa vyjadruje nesú-

(9) Lehota na podanie odvolania pod¾a odseku 8 je
15 pracovných dní a zaène plynú odo dòa zverejnenia
povolení uvedených v odseku 8.
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(10) Podaním odvolania pod¾a odseku 8 sa ten, kto
ho podal, stáva úèastníkom konania.
(11) Stavebný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal, po doruèení odvolania pod¾a odseku 8
a) upovedomí o jeho obsahu okrem ostatných úèastníkov konania aj prísluný orgán, ktorý je v uvedenom
odvolacom konaní dotknutým orgánom,
b) vyzve ostatných úèastníkov konania, aby sa vyjadrili
k obsahu odvolania,
c) pod¾a potreby doplní konanie vykonaním novo navrhnutých dôkazov.
(12) Stavebný úrad vo veci nerozhodne bez vydaného
závereèného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisovacom konaní, ak ide o predmet konania, ktorý podlieha rozhodovaniu pod¾a osobitného predpisu.15b)
(13) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie o vyuití územia, stavebné povolenie
a kolaudaèné rozhodnutie týkajúce sa územia, vo
vzahu ku ktorému sa uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a osobitného predpisu,1ga) musia obsahova informácie o rozhodnutí vydanom v zisovacom konaní a zo závereèného stanoviska,
ak boli vydané..
Poznámky pod èiarou k odkazom 15b a 15h znejú:

15b)
15c
)
15d
)
15e
)

§ 29 a 37 zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 3 písm. k) zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 18 ods. 1 a 2 zákona è. 24/2006 Z. z.
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15f

) § 3 písm. f) zákona è. 24/2006 Z. z.
) § 29 ods. 1 písm. b) zákona è. 24/2006 Z. z.
15h
) § 22 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z..
15g

9. Za § 142c sa vkladá § 142ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 142ca
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
Proti rozhodnutiu vydanému v územnom konaní
o umiestnení stavby, územnom konaní o vyuití územia, stavebnom konaní alebo kolaudaènom konaní,
ktoré nenadobudlo právoplatnos pred 1. januárom
2015 mono poda odvolanie pod¾a právnej úpravy
úèinnej po 1. januári 2015..
10. Za § 143 sa vkladá § 143a, ktorý znie:
§ 143a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2..
11. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 50/1976 Zb.
v znení neskorích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov urèitých verejných a súkromných projektov na ivotné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012)..
Èl. III
Zákon è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej
národnej rady è. 498/1991 Zb., zákona è. 558/2001
Z. z., zákona è. 203/2004 Z. z., zákona è. 587/2004
Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 219/2007
Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona è. 73/2009 Z. z.,
zákona è. 104/2010 Z. z., zákona è. 114/2010 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z., zákona è. 160/2014 Z. z. a zákona è. 295/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 27 odsek 15 znie:
(15) Lehoty pod¾a odseku 13 písm. a) nesmú trva
viac ako tri roky, ak ide o povrchové prevádzky, a pä
rokov, ak ide o podzemné prevádzky. Do týchto lehôt sa
nezapoèítava obdobie, poèas ktorého prebieha posudzovanie vplyvov na ivotné prostredie pod¾a osobitného predpisu.7aa).

nia o urèenie dobývacieho priestoru, vo vzahu ku ktorému sa zaèalo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie
konanie pod¾a osobitného predpisu,12aa) zverejní obvodný banský úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli
a zároveò na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
Zverejnenie musí obvodný banský úrad zabezpeèi poèas trvania konania a do jeho právoplatného ukonèenia a musí obsahova okrem údajov o návrhu alebo
podnete na zaèatie konania aj právoplatné rozhodnutie
vydané v zisovacom konaní a závereèné stanovisko, ak
bolo vydané.
(17) Kópiu rozhodnutia, ktorým sa skonèilo konanie
pod¾a odseku 13, zverejní obvodný banský úrad bezodkladne po jeho vydaní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Rovnakým spôsobom zverejní súèasne
a) informáciu o mieste, kde je rozhodnutie prístupné
k nahliadnutiu verejnosti,
b) struènú informáciu o úèasti verejnosti v konaní.

7aa) § 29 ods. 12 a § 37 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 314/2014 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 7aa znie:

(18) Zverejnenie rozhodnutia a informácií pod¾a odseku 14 je obvodný banský úrad povinný zabezpeèi a
do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia..

2. § 28 sa dopåòa odsekmi 16 a 18, ktoré znejú:
(16) Kópiu návrhu alebo podnetu na zaèatie kona-

3. Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

Èiastka 97

Zbierka zákonov è. 314/2014

Strana 2561

Osobitné ustanovenia o rozhodovaní o urèení,
zmene alebo zruení dobývacieho priestoru

stupom pod¾a odseku 2 príslunému orgánu. Prísluný
orgán k tomuto návrhu vypracuje záväzné stanovisko,
ak zistí jeho nesúlad s osobitným predpisom,13ba) v ktorom uvedie túto skutoènos.

(1) Rozhodnutie pod¾a osobitného predpisu,13ba) je
pouite¾né ako podklad v kadom z konaní týkajúcom
sa toho istého predmetu konania, ak
a) sa pre zaèatie konania o urèenie dobývacieho priestoru vyaduje toto rozhodnutie ako jeden z podkladov13bb) a zároveò
b) v niektorom návrhu na zaèatie konania nedôjde
k zmene v predmete konania v porovnaní s predmetom posudzovania vplyvov na ivotné prostredie
pod¾a osobitného predpisu.

(7) Ak v priebehu konania pod¾a tohto zákona vznikne potreba vykonania zmeny navrhovanej èinnosti,13bc)
ktorá je predmetom povo¾ovania, je navrhovate¾ povinný oznámi obvodnému banskému úradu skutoènos,
e v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslunému orgánu oznámenie o zmene pod¾a osobitného
predpisu13bd) alebo zámer pod¾a osobitného predpisu.13be) Obvodný banský úrad preruí konanie a do
ukonèenia konania prísluného orgánu k tejto zmene
navrhovanej èinnosti.

(2) Ak ide o konanie o urèení dobývacieho priestoru,
ku ktorému vydal prísluný orgán závereèné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisovacom konaní pod¾a osobitného predpisu,13ba) obvodný banský úrad zale príslunému orgánu elektronicky alebo písomne
návrh na zaèatie konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok urèených v rozhodnutí vydanom v zisovacom konaní alebo
v závereènom stanovisku pod¾a osobitného predpisu,
dokumentáciu, ak je súèasou návrhu na zaèatie konania spoloène s oznámením o zaèatí konania; písomné
vyhodnotenie pripomienok zabezpeèuje ten, na ktorého návrh alebo z ktorého podnetu sa zaèalo konanie.

(8) Obvodný banský úrad vo veci nerozhodne bez vydaného závereèného stanoviska alebo bez rozhodnutia
vydaného v zisovacom konaní, ak ide o predmet konania, ktorý podlieha rozhodovaniu pod¾a osobitného
predpisu.13ba)

§ 28a

(3) Ak obvodný banský úrad dostane na základe zaslania návrhu na zaèatie konania príslunému orgánu
pod¾a odseku 2 záväzné stanovisko prísluného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na zaèatie konania o urèení dobývacieho priestoru s osobitným
predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými pod¾a osobitného predpisu,13ba) obvodný banský úrad toto konanie preruí a urèí lehotu na zosúladenie návrhu na zaèatie konania s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami
vydanými na jeho základe. Ak navrhovate¾ v urèenej lehote podanie nezosúladí, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(4) Ak navrhovate¾ podá návrh na zaèatie konania
o urèenie dobývacieho priestoru, prièom urèenie dobývacieho priestoru, zmena dobývacieho priestoru alebo
zruenie dobývacieho priestoru je predmetom konania
pod¾a osobitného predpisu13ba) a v závereènom stanovisku prísluný orgán vyslovil nesúhlas s navrhovaným
predmetom konania, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(5) Ak sa rozhodnutie vydané pod¾a osobitného predpisu13ba) vzahuje k urèeniu dobývacieho priestoru a nenadobudlo v èase zaèatia konania právoplatnos alebo
ak nebolo vôbec vydané, obvodný banský úrad po tomto zistení konanie bezodkladne preruí a urèí lehotu na
doplnenie návrhu na zaèatie konania o toto právoplatné rozhodnutie. Ak navrhovate¾ v urèenej lehote podanie nedoplní, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(6) Ak sa obvodný banský úrad odôvodnene domnieva, e vo vzahu ku konaniu o urèení dobývacieho priestoru malo by uskutoènené konanie pod¾a osobitného
predpisu,13ba) ktoré sa vak do dòa zaèatia konania
o urèení dobývacieho priestoru nezaèalo, obvodný banský úrad zale návrh na zaèatie uvedeného konania po-

(9) Rozhodnutie o povo¾ovaní dobývacieho priestoru,
zmene dobývacieho priestoru alebo zruení dobývacieho priestoru, vo vzahu ku ktorému sa uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a osobitného predpisu,12aa) musí obsahova informácie
o rozhodnutí vydanom v zisovacom konaní a závereènom stanovisku, ak boli vydané.
§ 28b
Osobitné ustanovenia o odvolaní
proti rozhodnutiu pod¾a § 28
(1) Proti rozhodnutiu o urèení dobývacieho priestoru, ktorému predchádzalo konanie pod¾a osobitného
predpisu,13ba) má právo poda odvolanie aj ten, kto nebol úèastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa
namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia
pod¾a osobitného predpisu,13ba) alebo ak sa odvolanie
podáva z dôvodu monej nezákonnosti rozhodnutia.
(2) Podaním odvolania pod¾a odseku 1 sa ten, kto ho
podal, stáva úèastníkom konania.
(3) Obvodný banský úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doruèení odvolania pod¾a odseku 2 upovedomí o jeho obsahu prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu,13bf) ktorý je v uvedenom odvolacom konaní
dotknutým orgánom.
(4) Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane
vzahujú aj na konanie o rozklade..
Poznámky pod èiarou k odkazom 13ba a 13bf znejú:

13ba) § 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona è. 24/2006
Z. z.
13bb
) § 19 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 28 ods. 4 zákona è. 543/2002 Z. z.
13bc
) § 3 písm. f) zákona è. 24/2006 Z. z.
13bd
) § 29 ods. 1 písm. b) zákona è. 24/2006 Z. z.
13be
) § 22 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z.
13bf
) § 3 písm. k) zákona è. 24/2006 Z. z..

4. Za § 43ab sa vkladá § 43ac, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 43ac
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
Proti rozhodnutiu vydanému v konaní o urèení dobývacieho priestoru, ktoré nenadobudlo právoplatnos
pred 1. januárom 2015, mono poda odvolanie pod¾a
právnej úpravy úèinnej po 1. januári 2015..
5. § 43b znie:
§ 43b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
6. Názov prílohy znie: ZOZNAM PREBERANÝCH
PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.
7. Príloha sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní
vplyvov urèitých verejných a súkromných projektov
na ivotné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v.
EÚ L 26, 28. 1. 2012)..
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej
správe v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1995 Z. z., zákona è. 58/1998 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 145/2010 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 350/2012 Z. z. a zákona è. 58/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 12d sa slová
§ 24 a 27 nahrádzajú slovami § 24 a 25.
2. § 18 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Kópiu iadosti o povolenie banskej èinnosti alebo
konania o zmene banskej èinnosti týkajúceho sa priestoru, vo vzahu ku ktorému sa uskutoènilo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie konanie pod¾a osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad zverejní
bezodkladne na svojej úradnej tabuli a zároveò na svojom webovom sídle. Zverejnenie musí obvodný banský
úrad zabezpeèi poèas trvania konania a do jeho právoplatného ukonèenia a musí obsahova okrem údajov
o iadosti o zaèatie konania aj právoplatné rozhodnutie
vydané v zisovacom konaní a závereèné stanovisko, ak
bolo vydané..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 c znie:

12c) § 29 a 37 zákona è. 24/2006 Z. z..

3. § 18b sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Rozhodnutie, ktorým sa skonèilo konanie pod¾a
§ 18 ods. 5 zverejní obvodný banský úrad bezodkladne
po jeho vydaní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je
moné, zverejní ho obvodný banský úrad len na svojej
úradnej tabuli. Rovnakým spôsobom súèasne zverejní

Èiastka 97

a) informáciu o mieste, kde je rozhodnutie k nahliadnutiu verejnosti,
b) struènú informáciu o úèasti verejnosti v konaní.
(6) Zverejnenie rozhodnutia a informácií pod¾a odseku 5 je obvodný banský úrad povinný zabezpeèi a do
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia..
4. Za § 18d sa vkladajú § 18e a 18f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 18e
Osobitné ustanovenia o odvolaní
proti rozhodnutiu pod¾a § 18b
(1) Proti rozhodnutiu o povolení banskej èinnosti
pod¾a § 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej èinnosti, ktorému predchádzalo konanie pod¾a osobitného predpisu,12c) má právo poda odvolanie aj ten, kto
nebol úèastníkom konania, ak sa odvolanie podáva výluène v rozsahu, v akom je namietaný nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu,12e) alebo ak sa odvolanie podáva z dôvodu monej
nezákonnosti rozhodnutia.
(2) Podaním odvolania pod¾a odseku 1 sa ten, kto ho
podal, stáva úèastníkom konania.
(3) Obvodný banský úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, po doruèení odvolania pod¾a odseku 2 upovedomí o jeho obsahu prísluný orgán pod¾a osobitného predpisu,12e) ktorý je v uvedenom odvolacom konaní
dotknutým orgánom.
(4) Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane
vzahujú aj na konanie o rozklade.
§ 18f
Osobitosti konania
(1) Ak sa pre zaèatie konania o povolení banskej èinnosti alebo konania o zmene banskej èinnosti vyaduje
ako jeden z podkladov rozhodnutie pod¾a osobitného
predpisu,12c) je také rozhodnutie pouite¾né ako podklad v kadom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého predmetu konania za predpokladu, e v niektorom
návrhu na zaèatie konania nedôjde k zmene v predmete
konania v porovnaní s predmetom posudzovania vplyvov na ivotné prostredie pod¾a osobitného predpisu.12e)
(2) Ak ide o konanie o povolení banskej èinnosti alebo
o konanie o zmene banskej èinnosti, ku ktorej vydal
prísluný orgán závereèné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisovacom konaní pod¾a osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad zale príslunému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na zaèatie
konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok urèených v rozhodnutí zo
zisovacieho konania alebo v závereènom stanovisku
pod¾a osobitného predpisu,12e) dokumentáciu, ak je súèasou návrhu na zaèatie konania, spoloène s oznámením o zaèatí konania.
(3) Ak obvodný banský úrad dostane na základe zaslania návrhu na zaèatie konania príslunému orgánu
pod¾a odseku 2 záväzné stanovisko prísluného orgá-
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nu, v ktorom je zistený nesúlad návrhu na zaèatie konania o povolení banskej èinnosti alebo konania o zmene banskej èinnosti s osobitným predpisom alebo
s rozhodnutiami vydanými pod¾a osobitného predpisu,12c) obvodný banský úrad konanie preruí a urèí lehotu na zosúladenie návrhu na zaèatie konania s osobitným predpisom alebo s rozhodnutiami vydanými na
jeho základe. Ak navrhovate¾ v urèenej lehote podanie
nezosúladí, povo¾ovací orgán konanie zastaví.
(4) Ak navrhovate¾ podá návrh na zaèatie konania
o povolení banskej èinnosti alebo konania o zmene
banskej èinnosti, prièom banská èinnos alebo zmena
banskej èinnosti boli predmetom konania pod¾a osobitného predpisu12e) a v závereènom stanovisku nebol vyslovený súhlas s navrhovaným predmetom konania,
obvodný banský úrad konanie zastaví.
(5) Ak sa rozhodnutie vydané pod¾a osobitného predpisu12f) vzahuje k predmetu konania o povolení banskej èinnosti alebo konania o zmene banskej èinnosti
a nenadobudlo v èase zaèatia konania právoplatnos
alebo ak nebolo vôbec vydané, obvodný banský úrad po
tomto zistení konanie bezodkladne preruí a urèí lehotu na doplnenie návrhu na zaèatie konania o toto právoplatné rozhodnutie. Ak navrhovate¾ v urèenej lehote
podanie nedoplní, obvodný banský úrad konanie zastaví.
(6) Ak sa obvodný banský úrad odôvodnene domnieva, e vo vzahu ku konaniu o povolení banskej èinnosti
alebo konaniu o zmene banskej èinnosti malo by
uskutoènené konanie pod¾a osobitného predpisu,12f)
ktoré sa vak do dòa zaèatia uvedeného konania nezaèalo, obvodný banský úrad zale návrh na zaèatie uvedeného konania postupom pod¾a odseku 2 príslunému orgánu. Prísluný orgán k tomuto návrhu
vypracuje záväzné stanovisko, ak zistí jeho nesúlad
s osobitným predpisom,12f) v ktorom uvedie uvedenú
skutoènos.
(7) Ak v priebehu konania o povolení banskej èinnosti alebo konania o zmene banskej èinnosti vznikne potreba vykonania zmeny navrhovanej èinnosti,12g) ktorá
je predmetom povo¾ovania, je navrhovate¾ povinný
oznámi obvodnému banskému úradu skutoènos, e
v súvislosti s uvedenou zmenou predkladá príslunému orgánu oznámenie o zmene pod¾a osobitného
predpisu12h) alebo zámer pod¾a osobitného predpisu.12i)
Obvodný banský úrad preruí konanie a do ukonèenia
konania prísluného orgánu k tejto zmene navrhovanej
èinnosti.
(8) Obvodný banský úrad nesmie vyda rozhodnutie
bez vydaného závereèného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisovacom konaní, ak ide o predmet konania, ktorý podlieha rozhodovaniu pod¾a osobitného predpisu.12f)
(9) Rozhodnutie o povolení banskej èinnosti a rozhodnutie o zmene banskej èinnosti, vo vzahu ku ktorým sa vykonalo posudzovanie vplyvov alebo zisovacie
konanie pod¾a osobitného predpisu,12f) musí obsahova
informácie o rozhodnutí vydanom v zisovacom konaní
a závereènom stanovisku, ak boli vydané..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12e a 12i znejú:

12e)
12f
)
12g
)
12h
)
12i
)
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§ 3 písm. k) zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 3 písm. f) zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona è. 24/2006 Z. z.
§ 22 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z..

5. Za § 47f sa vkladá § 47g, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 47g
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
Proti rozhodnutiu o povolení banskej èinnosti pod¾a
§ 18b alebo rozhodnutiu o zmene banskej èinnosti vydanom v konaní o povolení banskej èinnosti, ktoré sa
zaèalo pred 1. januárom 2015 a ktoré bolo ukonèené
vydaním rozhodnutia avak toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnos pred 1. januárom 2015, je moné
poda odvolanie pod¾a právnej úpravy úèinnej od 1. januára 2015..
6. Príloha sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov urèitých verejných a súkromných projektov na ivotné
prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26,
28. 1. 2012)..
Èl. V
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 205/2004
Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004
Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z.,
zákona è. 24/2006 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona è. 454/2007 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona è. 117/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 207/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z. a zákona
è. 198/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7a ods. 5 a § 7b ods. 3 sa vypúajú slová na
vlastné náklady.
2. V § 13 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 3 písm. b) sa vypúa slovo najmä a slová návtevným poriadkom
národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli okresného úradu v sídle kraja a úradnej tabuli
dotknutej obce nahrádzajú slovami a na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návtevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma
(§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli a na úradnej tabuli dotknutej obce.
3. V § 14 ods. 4 a § 15 ods. 2 písm. b) sa vypúajú
slová orgánom oprávneným pod¾a tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho
ochranného pásma (§ 17).
4. V § 15 ods. 3 sa slová návtevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo
zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli
okresného úradu v sídle kraja a úradnej tabuli dotknu-
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tej obce nahrádzajú slovami a na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návtevným poriadkom
národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli a na úradnej tabuli dotknutej obce.
5. V § 27 odsek 9 znie:
(9) Navrhované územia európskeho významu
schválené Európskou komisiou vyhlási vláda za chránené územie alebo zónu chráneného územia pod¾a tohto zákona najneskôr do iestich rokov od schválenia
národného zoznamu Európskou komisiou. Pozemky
územia európskeho významu sa vo veobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa vyhlasuje chránené
územie alebo zóny chráneného územia, osobitne vyznaèia..
6. V § 28 odsek 4 znie:
(4) Okresný úrad v sídle kraja vydá k návrhu plánu
alebo projektu pod¾a odseku 3 odborné stanovisko
k monosti jeho významného vplyvu na územie sústavy
chránených území. Ak sa plán alebo projekt má uskutoèni na území viacerých krajov, odborné stanovisko
vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na území ktorého
sa má uskutoèni najväèia èas plánu alebo projektu.
Odborné stanovisko môe vyda aj ministerstvo alebo
okresný úrad v sídle kraja z vlastného podnetu, ak podnet na jeho vydanie bol zistený poèas konania o vydanie
výnimky, súhlasu alebo vyjadrenia pod¾a tohto zákona.
Ak pod¾a odborného stanoviska plán alebo projekt
môe ma samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na toto územie,
je predmetom posudzovania vplyvov pod¾a osobitného
predpisu.64).
7. V § 28 odseky 8 a 9 znejú:
(8) O tom, èi schválenie plánu, alebo povolenie projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia
predstavuje naliehavý vyí verejný záujem, rozhoduje
vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo
na základe iadosti ústredného orgánu tátnej správy,
do pôsobnosti ktorého schva¾ovaný plán alebo povo¾ovaný projekt patrí. Súèasou iadosti je informácia
o rozsahu, lokalizácii navrhovaných kompenzaèných
opatrení a výke finanèných prostriedkov potrebných
na ich realizáciu a stanovisko ministerstva k rozsahu
a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; informáciu vyhotovuje navrhovate¾ a stanovisko
vydáva ministerstvo na základe iadosti navrhovate¾a.
(9) Návrh kompenzaèných opatrení vypracúva na
náklady navrhovate¾a organizácia ochrany prírody alebo odborne spôsobilá osoba (§ 55) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K návrhu kompenzaèných
opatrení je navrhovate¾ povinný si vyiada súhlas ministerstva, a to ete pred schválením alebo povolením
plánu alebo projektu..
8. § 30 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pozemok, ktorý sa nachádza v zóne A alebo B
a nie je vo vlastníctve tátu a nedochádza na òom k obmedzeniu beného obhospodarovania, môe organizácia ochrany prírody prenaja, vykúpi alebo zameni na
úèel zabezpeèenia celistvosti zóny. Na nájom, výkup
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alebo zámenu takého pozemku sa primerane vzahujú
ustanovenia § 61a a 61c..
9. V § 54 ods. 13 sa vypúa tretia veta.
10. V § 56 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: oznámenie orgánu ochrany prírody sa nevyaduje, ak ide o výskum vykonávaný organizáciou ochrany prírody, na
ktorý nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody
(§ 65a ods. 4).
11. V § 65 ods. 1 písmeno r) znie:
r) koná pod¾a § 28 ods. 4, 8 a 9 a povo¾uje výnimky a vydáva súhlasy a vyjadrenia pod¾a tohto zákona, ak sa
vydávajú v súvislosti so schva¾ovaním alebo povo¾ovaním plánu alebo projektu pod¾a § 28 ods. 6 alebo
v súvislosti s potrebou vykona kompenzaèné opatrenia pod¾a § 28 ods. 9,.
12. V § 65 sa odsek 1 dopåòa písmenami t) a u), ktoré
znejú:
t) pred vydaním závereèného stanoviska pod¾a osobitného predpisu98aa) vydáva stanovisko, v ktorom vyberie variant s najmením pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na ivotné prostredie,
u) uzatvára dohodu o urèení rozsahu hodnotenia navrhovanej èinnosti alebo jej zmeny pod¾a osobitného
predpisu.98ab).
Poznámky pod èiarou k odkazom 98aa a 98ab znejú:

98aa) § 37 ods. 4 zákona è. 24/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
98ab
) § 8 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona è. 24/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. V § 65a ods. 2 písm. q) sa slová nadobudla ako
opatrenie pod¾a § 28 alebo ktoré vykúpila pod¾a § 61c
alebo pod¾a § 63 nahrádzajú slovami nadobudla ako
opatrenie pod¾a § 28 alebo ktoré nadobudla pod¾a § 30
ods. 7, § 61c ods. 1 alebo § 63.
14. V § 65a ods. 2 písm. r) sa slová pod¾a § 61b nahrádzajú slovami pod¾a § 30 ods. 7 a § 61b.
15. V § 65a odsek 4 znie:
(4) Na èinnosti, ktoré vykonáva alebo obstaráva
tátna ochrana prírody Slovenskej republiky pri zabezpeèení plnenia jej úlohy pod¾a tohto zákona, ak ide o výskum, monitoring a starostlivos o osobitne chránené
èasti prírody a krajiny, sa nevzahujú zákazy pod¾a § 13
ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 24 ods. 4, 6, 9 a 11
a nevyadujú sa súhlasy pod¾a § 13 ods. 2, § 14 ods. 2,
§ 15 ods. 2, § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3 a § 56
ods. 2..
16. V § 81 ods. 2 písmeno c) znie:
c) vydanie stanoviska pod¾a § 28 ods. 8,.
17. V § 81 ods. 2 písm. m) sa za slová ods. 7 vkladá
èiarka a slová § 54 ods. 20 a 22.
18. V § 83 odsek 1 znie:
(1) Ak sa na vykonanie èinnosti vyaduje viac súhlasov, povolení alebo rozhodnutí pod¾a tohto zákona,
o veci rozhoduje v jednom konaní vecne prísluný,
kompetenène najvyí orgán ochrany prírody; to neplatí, ak sa vydáva odborné stanoviska pod¾a § 28 ods. 4,
ktoré orgán ochrany prírody vydáva vdy v samostat-
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nom konaní. Ak sa povo¾ujú výnimky a vydávajú súhlasy a vyjadrenia pod¾a tohto zákona v súvislosti so
schva¾ovaním alebo povo¾ovaním plánu alebo projektu
pod¾a § 28 ods. 6 alebo v súvislosti s potrebou vykona
kompenzaèné opatrenia pod¾a § 28 ods. 9, rozhoduje
vdy ministerstvo..

ktorých zákonov v znení zákona è. 238/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona è. 94/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 120/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z., zákona
è. 350/2011 Z. z. a zákona è. 143/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

19. § 84 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak je úèastníkov konania, ktorých úèastníctvo
v konaní vyplýva z osobitného predpisu,113b) viac ako
20, doruèovanie mono vykona verejnou vyhlákou..

1. § 5 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Na zmenu povolenia v odseku 3 v rozsahu, ktorý
nie je zmenou, ktorá tvorí predmet zisovacieho konania
ani posudzovania vplyvov pod¾a osobitného predpisu,10a) sa nevyaduje rozhodnutie pod¾a osobitného
predpisu.10a).

Poznámka pod èiarou k odkazu 113b znie:

113b) § 24 a 25 zákona è. 24/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

20. V § 103 sa vypúa odsek 8.
21. Za § 104c sa vkladá § 104d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 104d
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
Konania pod¾a § 28 ods. 4 zaèaté a neukonèené pred
1. januárom 2015 sa dokonèia pod¾a právnej úpravy
úèinnej do 31. decembra 2014..
22. Príloha è. 2 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov urèitých verejných a súkromných projektov na ivotné
prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26,
28. 1. 2012)..
Èl. VI
Zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení nie-

Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 29 a 37 zákona è. 24/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V § 8 ods. 3 tretia a tvrtá veta znejú: Úèastníkom
konania o vydanie povolenia je aj fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.11b) Úrad odmietne týmto úèastníkom
konania sprístupni citlivé informácie pod¾a § 3 ods. 14
a 15..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

11b) § 24 a 25 zákona è. 24/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 11a sa vypúa.
3. Príloha è. 4 sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov urèitých verejných a súkromných projektov na ivotné
prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26,
28. 1. 2012)..
Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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315
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú urèujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení v znení neskorích predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 7 ods. 6 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú urèujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
v znení vyhláky è. 447/2005 Z. z., vyhláky è. 379/2006
Z. z., vyhláky è. 696/2006 Z. z. a vyhláky è. 78/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ambulancie
pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú uvedené v prílohe..
2. V § 7 ods. 3 sa slová tkanivovou bankou nahrádzajú slovami tkanivovým zariadením.
3. V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
nahrádzajú slovami Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
4. Vyhláka sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
Príloha
k vyhláke è. 770/2004 Z. z.

1. Gynekologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore gynekológia a pôrodníctvo lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník. V gynekologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore gynekologická urológia lekárom s profesijným titulom gynekologický urológ,
b) v pecializaènom odbore materno-fetálna medicína lekárom s profesijným titulom lekár materno-fetálnej medicíny,
c) v pecializaènom odbore onkológia v gynekológii lekárom s profesijným titulom onkogynekológ,
d) v pecializaènom odbore reprodukèná medicína lekárom s profesijným titulom lekár reprodukènej medicíny,
e) v pecializaènom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve lekárom s profesijným titulom lekár ultrazvuku
v gynekológii a pôrodníctve,
f) v pecializaènom odbore gynekologická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ, ktorý získal pecializáciu v pecializaènom odbore gynekologická sexuológia pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2010,
g) v certifikovanej pracovnej èinnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ
a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti mamodiagnostika v gynekológii,
h) v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostika a lieèba imunopatologických stavov v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostika a lieèba
imunopatologických stavov v gynekológii, alebo
i) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
2. Ambulancia zubného lekárstva je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v odbore zubné lekárstvo osobou s profesijným titulom zubný lekár. V zubnej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore detské zubné lekárstvo zubným lekárom s profesijným titulom detský zubný lekár,
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti dentoalveolárna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti dentoalveolárna chirurgia,
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c) v certifikovanej pracovnej èinnosti choroby slizníc ústnej dutiny zubným lekárom s profesijným titulom zubný
lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti choroby slizníc ústnej dutiny,
d) v certifikovanej pracovnej èinnosti implantológia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti implantológia,
e) v certifikovanej pracovnej èinnosti mukogingiválna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti mukogingiválna chirurgia, alebo
f) v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienièka.
3. Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore maxilofaciálna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom maxilofaciálny chirurg.
4. Ambulancia èe¾ustnej ortopédie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore èe¾ustná ortopédia zubným lekárom s profesijným titulom èe¾ustný ortopéd.
5. Ambulancia vnútorného lekárstva je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore vnútorné lekárstvo lekárom s profesijným titulom internista. V ambulancii vnútorného lekárstva sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore hepatológia lekárom s profesijným titulom hepatológ, alebo lekárom s profesijným titulom internista, ktorý získal pecializáciu v pecializaènom odbore hepatológia pod¾a predpisov úèinných do
30. apríla 2004,
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,
c) v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia,
d) v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná kolonoskopia,
e) v certifikovanej pracovnej èinnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom
v certifikovanej pracovnej èinnosti echokardiografia, alebo
f) v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému.
6. Angiologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore angiológia lekárom s profesijným titulom angiológ alebo lekárom, ktorý získal pecializáciu
v pecializaènom odbore angiológia pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004. V angiologickej ambulancii sa
môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom
angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému,
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, alebo
c) v certifikovanej pracovnej èinnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom
v certifikovanej pracovnej èinnosti echokardiografia.
7. Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výivy je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výivy lekárom
s profesijným titulom diabetológ. V diabetologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia
u dospelých lekárom s profesijným titulom diabetológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
8. Endokrinologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore endokrinológia lekárom s profesijným titulom endokrinológ. V endokrinologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom endokrinológ
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
9. Gastroenterologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore gastroenterológia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ. V gastroenterologickej
ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom
odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore hepatológia lekárom s profesijným titulom hepatológ, alebo lekárom s profesijným titulom gastroenterológ, ktorý získal pecializáciu v pecializaènom odbore hepatológia pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004,
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b) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom
gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,
c) v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia,
d) v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná kolonoskopia, alebo
e) v certifikovanej pracovnej èinnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia.
10. Geriatrická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore geriatria lekárom s profesijným titulom geriater. V geriatrickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti
abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom geriater s certifikátom v certifikovanej
pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
11. Hematologická a transfúziologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore hematológia a transfúziológia lekárom s profesijným titulom hematológ
a transfúziológ. V hematologickej a transfúziologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj
pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom hematológ a transfúziológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti komplexná diagnostika a lieèba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy lekárom s profesijným titulom hematológ a transfúziológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti
komplexná diagnostika a lieèba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy.
12. Infektologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore infektológia lekárom s profesijným titulom infektológ. V infektologickej ambulancii sa môe
v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom
v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom infektológ s certifikátom
v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
13. Ambulancia tropickej medicíny je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore tropická medicína lekárom s profesijným titulom lekár tropickej medicíny alebo lekárom,
ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti tropická medicína pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004.
14. Ambulancia klinickej farmakológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore klinická farmakológia lekár s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie.
V ambulancii klinickej farmakológie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná
zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom
s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna
ultrasonografia u dospelých.
15. Kardiologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore kardiológia lekárom s profesijným titulom kardiológ. V kardiologickej ambulancii sa môe
v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom
v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom
v certifikovanej pracovnej èinnosti echokardiografia,
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom
kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému,
c) v certifikovanej pracovnej èinnosti vyetrovacie metódy v kardiológii lekárom s profesijným titulom kardiológ,
ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti vyetrovacie metódy v kardiológii pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2004 a predpisov úèinných do 31. mája 2006, alebo
d) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom
kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
16. Ambulancia klinickej onkológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore klinická onkológia lekárom s profesijným titulom klinický onkológ. V ambulancii klinic-
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kej onkológie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti mamodiagnostika v gynekológii.
17. Ambulancia radiaènej onkológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore radiaèná onkológia lekárom s profesijným titulom radiaèný onkológ.
18. Ambulancia pracovného lekárstva je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva.
V ambulancii pracovného lekárstva sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná
zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia lekárom s profesijným titulom klinický pracovný lekár a toxikológ, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
19. Nefrologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore nefrológia lekárom s profesijným titulom nefrológ. V nefrologickej ambulancii sa môe v rámci
poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom nefrológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
20. Pneumologicko-ftizeologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ.
V pneumologicko-ftizeologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti endoskopia respiraèného systému lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti endoskopia respiraèného systému, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom
pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
21. Reumatologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore reumatológia lekárom s profesijným titulom reumatológ. V reumatologickej ambulancii
sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej
pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom reumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
22. Algeziologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore algeziológia lekárom s profesijným titulom algeziológ.
23. Chirurgická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore chirurgia lekárom s profesijným titulom chirurg. V chirurgickej ambulancii sa môe v rámci
poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom
chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
24. Ambulancia kardiochirurgická je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore kardiochirurgia lekárom s profesijným titulom kardiochirurg.
25. Ambulancia neurochirurgická je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore neurochirurgia lekárom s profesijným titulom neurochirurg.
26. Ambulancia úrazovej chirurgie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore úrazová chirurgia lekárom s profesijným titulom traumatológ.
27. Ambulancia plastickej chirurgie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore plastická chirurgia lekárom s profesijným titulom plastický chirurg. V ambulancii plastickej chirurgie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
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v certifikovanej pracovnej èinnosti chirurgia prsníka lekárom s profesijným titulom plastický chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti chirurgia prsníka.
28. Ambulancia cievnej chirurgie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore cievna chirurgia lekárom s profesijným titulom cievny chirurg. V ambulancii cievnej chirurgie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom cievny chirurg
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti ultrazvukové vyetrenie cievneho systému.
29. Ortopedická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore ortopédia lekárom s profesijným titulom ortopéd. V ortopedickej ambulancii sa môe v rámci
poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore ortopedická protetika lekárom s profesijným titulom ortoprotetik, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti pediatrická ortopédia lekárom s profesijným titulom pediatrický ortopéd alebo lekárom s profesijným titulom ortopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti pediatrická ortopédia.
30. Urologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore urológia lekárom s profesijným titulom urológ. V urologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore onkológia v urológii lekárom s profesijným titulom onkourológ, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti intervenèná ultrasonografia v urológii lekárom s profesijným titulom urológ
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti intervenèná ultrasonografia v urológii.
31. Mamologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore mamológia lekárom s profesijným titulom mamológ.
32. Otorinolaryngologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore otorinolaryngológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ. V otorinolaryngologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná
starostlivos
a) v pecializaènom odbore detská otorinolaryngológia otorinolaryngológom so pecializáciou v pecializaènom
odbore detská otorinolaryngológia pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004,
b) v pecializaènom odbore pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatrická otorinolaryngológia pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2010,
c) v certifikovanej pracovnej èinnosti pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom, ktorý získal certifikát
v certifikovanej pracovnej èinnosti pediatrická otorinolaryngológia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2004,
d) v pecializaènom odbore foniatria lekárom s profesijným titulom foniater,
e) v pecializaènom odbore audiológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ so pecializáciou v pecializaènom odbore audiológia pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004,
f) v certifikovanej pracovnej èinnosti audiológia, lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ, ktorý získal
certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti audiológia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2004, alebo
g) v certifikovanej pracovnej èinnosti audioprotetika lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti audioprotetika.
33. Ambulancia hrudníkovej chirurgie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore hrudníková chirurgia lekárom s profesijným titulom hrudníkový chirurg. V ambulancii hrudníkovej chirurgie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná
starostlivos v pecializaènom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg.
34. Oftalmologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore oftalmológia lekárom s profesijným titulom oftalmológ.
35. Dermatovenerologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore dermatovenerológia lekárom s profesijným titulom dermatovenerológ. V dermatovenerologickej ambulancii sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná
starostlivos v pecializaènom odbore detská dermatovenerológia dermatovenerológom so pecializáciou v pecializaènom odbore detská dermatovenerológia pod¾a predpisov úèinných do 27. marca 2002.
36. Neurologická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore neurológia lekárom s profesijným titulom neurológ.
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37. Psychiatrická ambulancia je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore psychiatria lekárom s profesijným titulom psychiater. V psychiatrickej ambulancii sa môe
v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom
v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v pecializaènom odbore gerontopsychiatria lekárom s profesijným titulom gerontopsychiater,
b) v pecializaènom odbore psychiatrická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ,
c) v certifikovanej pracovnej èinnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom psychiater
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti medicína drogových závislostí, alebo
d) v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia.
38. Ambulancia detskej psychiatrie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore detská psychiatria lekárom s profesijným titulom detský psychiater. V ambulancii detskej psychiatrie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti medicína drogových závislostí, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia.
39. Ambulancia klinickej psychológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore klinická psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ. V ambulancii klinickej psychológie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná
starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom klinický psychológ
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti medicína drogových závislostí, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia.
40. Ambulancia klinickej logopédie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore klinická logopédia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd. V ambulancii klinickej logopédie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti afaziológia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti afaziológia.
41. Ambulancia lieèebnej pedagogiky je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore lieèebná pedagogika lieèebným pedagógom s profesijným titulom lieèebný pedagóg.
V ambulancii lieèebnej pedagogiky sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti drogové závislosti lieèebným pedagógom s profesijným titulom lieèebný pedagóg s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti drogové závislosti, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia lieèebným pedagógom s profesijným titulom lieèebný pedagóg
s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia.
42. Ambulancia lekárskej genetiky je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore lekárska genetika lekárom s profesijným titulom lekár genetik.
43. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti v pecializaènom odbore klinická imunológia a alergológia lekárom s profesijným titulom imunoalergológ. V ambulancii klinickej imunológie a alergológie sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná
ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
lekárom s profesijným titulom imunoalergológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
44. Ambulancia fyziatrie, balneológie a lieèebnej rehabilitácie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia lekárom s profesijným titulom lekár fyziatrie, balneológie a lieèebnej rehabilitácie.
45. Ambulancia akupunktúry je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore akupunktúra lekárom s profesijným titulom akupunkturista.
46. Ambulancia telovýchovného lekárstva je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore telovýchovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom telovýchovný lekár.
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47. Ambulancia andrológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore andrológia lekárom s profesijným titulom andrológ alebo lekárom, ktorý získal pecializáciu
v pecializaènom odbore andrológia pod¾a predpisov úèinných do 30. apríla 2004, alebo lekárom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti andrológia pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2004.
48. Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výivy je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická endokrinológia
a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výivy lekárom s profesijným titulom pediatrický endokrinológ.
49. Ambulancia pediatrickej chirurgie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore detská chirurgia lekárom s profesijným titulom detský chirurg.
50. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výivy je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výiva lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ. V ambulancii pediatrickej gastroenterológie, hepatológie
a výivy sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos
a) v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná ezofagogastroduodenoskopia, alebo
b) v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti diagnostická a intervenèná kolonoskopia.
51. Ambulancia pediatrickej gynekológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická gynekológia lekárom s profesijným titulom pediatrický gynekológ.
52. Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická hematológia a onkológia lekárom s profesijným titulom pediatrický hematológ a onkológ. V ambulancii pediatrickej hematológie a onkológie sa môe v rámci poskytovania
pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete
poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti komplexná
diagnostika a lieèba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy lekárom s profesijným titulom pediatrický
hematológ a onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti komplexná diagnostika a lieèba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy.
53. Ambulancia pediatrickej kardiológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická kardiológia lekárom s profesijným titulom pediatrický kardiológ.
54. Ambulancia pediatrickej nefrológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická nefrológia lekárom s profesijným titulom pediatrický nefrológ.
55. Ambulancia pediatrickej neurológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická neurológia lekárom s profesijným titulom pediatrický neurológ.
56. Ambulancia pediatrickej oftalmológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická oftalmológia lekárom s profesijným titulom pediatrický oftalmológ.
57. Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom
pediatrický pneumoftizeológ. V ambulancii pediatrickej pneumológie a ftizeológie sa môe v rámci poskytovania
pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete
poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti endoskopia
respiraèného systému lekárom s profesijným titulom pediatrický pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej
pracovnej èinnosti endoskopia respiraèného systému.
58. Ambulancia pediatrickej reumatológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore pediatrická reumatológia lekárom s profesijným titulom pediatrický reumatológ.
59. Ambulancia pediatrickej urológie je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore pediatrická urológia lekárom s profesijným titulom pediatrický urológ.
60. Ambulancia paliatívnej medicíny je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore paliatívna medicína lekárom s profesijným titulom lekár paliatívnej medicíny.
61. Ambulancia nukleárnej medicíny je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore nukleárna medicína lekárom s profesijným titulom lekár nukleárnej medicíny. V ambulancii nukleárnej medicíny sa môe v rámci poskytovania pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v pecializaènom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytova aj pecializovaná ambulantná zdravotná
starostlivos v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným
titulom lekár nukleárnej medicíny s certifikátom v certifikovanej pracovnej èinnosti abdominálna ultrasonografia
u dospelých.
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62. Ambulancia dentálnej hygieny je urèená na poskytovanie pecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienièka..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2014.

Viliam Èislák v. r.
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316
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 12. novembra 2014 è. MF/19553/2014-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisovne v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005
è. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek individuálnej úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie
pre zdravotné poisovne (oznámenie è. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 è. MF/25864/2007-74
(oznámenie è. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/24443/2008-74 (oznámenie è. 503/2008
Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 è. MF/19523/2009-74 (oznámenie è. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra
2010 è. MF/25054/2010-74 (oznámenie è. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 è. MF/24031/2011-74
(oznámenie è. 366/2011 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 2013 è. MF/17696/2013-74 (oznámenie è. 379/2013 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 10. decembra 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 11/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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