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• Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je 
odborný kontrolný orgán Ministerstva životného 
prostredia na úseku štátnej vodnej správy 
a environmentálnej záťaže (EZ) a.i. 

• Hlavný štátny vodoochranný dozor je zameraný 
na kontrolu dodržiavania zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) – nakladanie s vodami a 
zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami



• štátny dozor dodržiavania ustanovení zákona č. 
409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o EZ), t.j. zisťovanie 
ako PO a FO-podnikatelia dodržiavajú 
ustanovenia zákona a povinnosti vyplývajúce z 
rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona

• SIŽP ukladá nápravné opatrenia a určuje lehoty 
na ich vykonanie, po ich nesplnení ukladá pokuty



• V súčasnosti sa riešia hlavne environmentálne 
záťaže, kde úlohy povinnej osoby preberá MŽP SR 
alebo Ministerstvo obrany SR, Inšpekcia sa 
v rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy 
intenzívne zúčastňuje pracovných stretnutí, resp. 
ústnych pojednávaní spojených s konaniami: 

• o určení povinnej osoby, 

• schvaľovaním Plánu prác, resp. schvaľovaním 
zmien jednotlivých Plánov prác v Žilinskom kraji, 

• OÚ v sídle Trenčianskeho kraja



• SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina je 
miestne príslušným orgánom štátnej správy na 
území celého Žilinského kraja a v okresoch 
Trenčianskeho kraja (PB, PU, IL, TN, NM) 



Prehľad environmentálnych záťaží v pôsobnosti IŽP 
Žilina, stav k 17.6.2019

Register Žilinský
kraj

Trenčianky
kraj

Spolu

A 135 55 190

B 44 20 64

C 82 33 115

Spolu 261 108 369



Riešenia vybraných EZ: 

• RK(013)/Ružomberok – areál SCP - závod    

SUPRA – SK/EZ/RK/747; register A 

riešenie mimo ustanovení zákona č. 409/2011 Z.z.

• RK(028)/Partizánska Ľupča – štôlne a haldy 

Magurka – SK/EZ/LM/416; register B 



• NO (004)/Zubrohlava – kalové pole ZŤS   

NámestovoSK/ERZ/NO/541; register B

•  EZ Býv. závod Korasan, Rajec 

oznámenie MŽP SR o existencii EZ 





RK(013)/Ružomberok – areál SCP - závod 
SUPRA – SK/EZ/RK/747; register A:  Riešenie 
mimo ustanovení zákona č. 409/2011 Z.z.

- nakladanie s vodami podľa vodného zákona: 
čerpanie znečistených podzemných vôd na účely 
zníženia ich znečistenia alebo znečistenia 
horninového prostredia a na ich následné 
vypúšťanie do týchto vôd 



- povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa 
ust. § 21 ods. 1 písm. f) vodného zákona vydal 
Okresný úrad  Ružomberok, odbor starostlivosti 
o životné  prostredie pre zhotoviteľa týchto 
geologických sanačných prác.



- objednávateľom a sponzorom týchto prác je majiteľ 
nehnuteľnosti, 

- evidované znečistenie ropného pôvodu (prítomnosť 
voľnej fázy ropných látok na hladine podzemnej vody 
z býv. mazutového hospodárstvo) 

- pri samotnej realizácii geologickej úlohy sa zistilo 
chemické znečistenie definované zvýšenou hodnotou  
pH (10 -11)

- Inšpekcia v súčasnosti vykonáva štátny vodoochranný 
dozor pri tomto osobitnom užívaní vôd. 









• LM(028)/Partizánska Ľupča – štôlne a haldy 
Magurka – SK/EZ/LM/416; register B:

osada Magurka, 1030 m.n.m., NP NT

- ťažba striebra a zlata (zač. v 13. st.),  

- štôlňa Joachim (1 390 m n.m., 4 kg Au/t rudy)

- najväčší kus zlata  (7,5 kg) bol objavený v roku

1917 a je uložený v múzeu v Budapešti



- prvý výskyt antimónu (minerál antimonit)  

zaznamenaný v roku 1583, stále však v 

popredí záujem o zlato a striebro

- zlatý vek baní na Magurke bol v 30. rokoch 

19. storočia, minerály z baní sa dostali do celej

Európy (prírodovedný kabinet v Paríži, cisársky

prírodovedný kabinet vo Viedni)



- oznámenie občana na odoberanie materiálu 
(hlušiny) zo starých háld v blízkosti štôlne Kilián 

na stavebné účely









- schválený územný plán obce 

- nová IBV a výstavba objektov hromadnej 

rekreácie, v osade nie je vybudovaný verejný

vodovod

- lokalita bez monitoringu jestvujúcich zdrojov 

pitnej vody na obsah ťažkých kovov (antimón,

arzén, zinok), ani v rámci Štátneho programu 

sanácií EZ







Predmetné odkalisko je vedené v  Registri 
zakategorizovaných vodných stavieb, ktorého 
správcom a prevádzkovateľom je Vodohospodárska 
výstavba š.p. Bratislava ako vodná stavba s názvom: 

Odkalisko Zubrohlava /5023 bez kategórie a bez 
odborného technicko-bezpečnostného dohľadu 



V roku 2017 vydalo mesto Námestovo stavebné
povolenie majiteľovi susedných nehnuteľností
s využitím na ustajnenie hovädzieho dobytka,
pričom za zvýšeného výskytu atmosférických zrážok
dochádza k odtoku povrchových vôd z odkaliska na
priľahlé pozemky.



- MŽP SR ako príslušné ministerstvo na úseku
environmentálnej záťaže zabezpečuje vykonanie
povinnosti povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 a 3
zákona č. 409/2011 Z.z, t.j. vypracovanie a realizácia
plánu prác.



EZ býv. areál Korasan, Rajec /mazutové 
hospodárstvo

(oznámenie o existencii EZ): 

Oznámenie vykonala Inšpekcia na základe výsledkov 
kontroly dodržiavania ustanovení vodného zákona 
v roku 2015 









- Ide o dva objekty mazutového hospodárstva 
bývalého podniku na výrobu kobercov

- Objekty prechádzajú medzi rôznych vlastníkov 
v rámci vyrovnávania si záväzkov vo vzťahu veriteľ 
a dlžník. 

- Súčasný majiteľ nehnuteľnosti ako uviedol 
Inšpekcii pri kontrole v skutočnosti objekty 
nevidel a tak nevie o akú nehnuteľnosť  ide 



- MŽP SR poverilo identifikáciou tejto oznámenej 
EZ SAŽP 

- SAŽP  však nemá prístup ku kontaktným údajom 
vlastníkov nehnuteľností (v tomto prípade ide 
o schránkovú firmu) a doteraz sa SAŽP nepodarilo 
zabezpečiť výkon miestnej obhliadky a ani 
zabezpečiť  potrebnú dokumentáciu k overovaniu 
EZ 



• EZ posudzovať s ohľadom na využívanie širšej 
lokality, v ktorej sa  EZ nachádza, vplyv na ŽP a 
zdravie ľudí 
- napr. obmedzenie odberu podzemných a 
povrchových  vôd, obmedzenie terénnych či   
stavebných úprav na pozemkoch, a pod.);

• Informovanie príslušnej obce, 
- zabezpečuje výkon orgánu štátnej správy na  
úseku územného plánovania, stavebného 
poriadku, štátnej vodnej správy a pod.;



• Zápis EZ  (potvrdená EZ) do katastra 
nehnuteľností;

• Pri preverovaní existencie EZ by mala mať 
poverená organizácia postavenie zodpovedajúce  
orgánu štátnej správy pri výkone štátneho dozoru 
(právo vstupovať na pozemky; právo vyžadovať 
súčinnosť majiteľov pozemkov, prevádzkovateľov 
zariadení a pod., resp. právo ukladať pokuty za 
neposkytnutú súčinnosť pri overovaní EZ). 
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