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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
Rezort:
Kontakt:
Prednosta:

Krajský úrad životného prostredia Nitra
Janka Kráľa 124, 94901 Nitra
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
tel.:037/7920144, fax: 037/7920145
RNDr. Ivan Michna do 23.mája 2012
Ing. Rudolf Hlavačka od 24.mája 2012

Členovia vedenia:
Prednosta Krajského úradu životného prostredia: RNDr. Ivan Michna do 23.mája 2012
Ing. Rudolf Hlavačka od 24.mája 2012
Vedúci odboru organizačného: Mgr. Marek Béreš do 31.augusta 2012
Ing. Jana Látečková od. 1.septembra 2012
Vedúci odboru ekonomiky a prevádzky: Ing. Marián Koprda
Vedúci odboru ochrany zložiek životného prostredia: Ing. Peter Majlát
Vedúci odboru ochrany prírody, krajiny a odpadového hospodárstva: Ing. Svätopluk Čepelák
Sídla a vedenie príslušných obvodných úradov životného prostredia:
Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Janka Kráľa 124, Nitra
prednostka: Ing. Monika Medovičová do 8.6.2012
Ing. Mária Sýkorová od 11.6.2012
Obvodný úrad životného prostredia Levice, Dopravná 14, Levice
prednosta:
Ing. Igor Varga do 8.6.2012
Ing. Adriana Chrenová od 11.6.2012
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, Svätoplukova 1, Nové Zámky
prednosta:
Ing. Peter Kosztolányi do 8.6.2012
Ing. Mária Hrušková od 11.6.2012
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, Ul. 17. Novembra 2304, Topoľčany
prednosta:
Ing. Ján Turza
Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 42/12 A, Šaľa
prednostka: Ing. Ingrid Čermáková do 8.6.2012
Ing. Petronela Vižďáková od 11.6.2012
Obvodný úrad životného prostredia Komárno, Námestie gen. Klapku 7, Komárno
prednosta:
Mgr. Lászlo Szendi do 8.6.2012
MVDr. Martin Bičian od 11.6.2012
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Hlavné činnosti:
1.1

Zriadenie a územné obvody krajských úradov životného prostredia a obvodných úradov
životného prostredia

Na výkon miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sa zriaďujú krajské úrady
životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.
Krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia vykonávajú štátnu
správu starostlivosti o životné prostredie vo svojich územných obvodoch.
Ministerstvo môže zriadiť na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie stále
alebo dočasné pracovisko krajského úradu životného prostredia aj mimo sídla krajského úradu
životného prostredia alebo stále, alebo dočasné pracovisko obvodného úradu životného prostredia
aj mimo sídla obvodného úradu životného prostredia; zároveň určí územné obvody patriace
do pôsobnosti stáleho alebo dočasného pracoviska krajského úradu životného prostredia alebo obce
patriace do pôsobnosti stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného úradu životného prostredia.
1.2

Krajský úrad životného prostredia (KÚŽP)

Krajský úrad životného prostredia vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
podľa osobitných predpisov.
Krajský úrad životného prostredia plní ďalej tieto úlohy:
a)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia,
ak osobitný predpis neustanovuje inak,
riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej
obvodnými úradmi životného prostredia.

b)

Krajský úrad životného prostredia zriaďuje so súhlasom ministerstva osobitné odborné
organizácie na zabezpečenie odborných činností starostlivosti o životné prostredie.
Krajský úrad životného prostredia je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí
vykonávajú štátnu službu v krajskom úrade životného prostredia a v obvodných úradoch životného
prostredia v jeho pôsobnosti; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
vo verejnom záujme v krajskom úrade životného prostredia a v obvodných úradoch životného
prostredia v jeho pôsobnosti.
1.3

Obvodné úrady životného prostredia (OÚŽP)

Obvodný úrad životného prostredia v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti
o životné prostredie podľa osobitných predpisov.
Obvodný úrad životného prostredia, ktorý je bez právnej subjektivity organizačne začlenený
do krajského úradu životného prostredia, v administratívnosprávnom konaní koná samostatne.
Obvodný úrad životného prostredia plní ďalej tieto úlohy:
a) vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
b) poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní
úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
c) poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
d) kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
e) upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie,
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f) kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s týmto zákonom,
g) vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky
na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
1.4

Organizácia krajského úradu životného prostredia a obvodného úradu životného
prostredia

Krajský úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“ ) na návrh ministra životného
prostredia. Prednosta krajského úradu životného prostredia je vedúcim služobného úradu.
Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého
vymenúva a odvoláva prednosta krajského úradu životného prostredia so súhlasom ministra
životného prostredia.
Krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia môžu zriadiť
pre štátnu správu starostlivosti o životné prostredie odbory alebo iné organizačné útvary.
Podrobnosti o organizácii krajského úradu životného prostredia ustanovuje štatút krajského
úradu životného prostredia, ktorý vydá minister životného prostredia.
Podrobnosti o organizácii obvodného úradu životného prostredia ustanoví štatút obvodného
úradu životného prostredia, ktorý vydá prednosta krajského úradu životného prostredia.

2.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

KÚŽP vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov
a plní tieto úlohy:
-

-

3.

vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú OÚŽP, ak osobitný predpis neustanovuje
inak;
riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej
OÚŽP;
so súhlasom ministerstva zriaďuje osobitné odborné organizácie na zabezpečenie odborných
činností starostlivosti o životné prostredie.

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

V priebehu roka 2012 ústredný orgán – Ministerstvo životného prostredia SR komunikoval
s Krajským úradom životného prostredia Nitra prostredníctvom príkazných listov, rozhodnutí,
uznesení z OPM a z toho vyplývajúcich úloh, ako aj metodických usmernení.

4.

Činnosti organizácie

KÚŽP zabezpečuje koncepčnú, systémovú činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou
za rozhodnutia s dôsledkami na územie kraja.
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Odbor ochrany zložiek životného prostredia
Úsek štátnej správy manažmentu rizík
1.
•

•

•

•

rozhodovacia činnosť

vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku štátnej správy manažmentu rizík, v ktorých
v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia,
ak osobitný prepis neustanovuje inak (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
rozhoduje podľa § 4 ods. 7 o zaradení podniku do kategórie A alebo o preradení podniku
z kategórie A do kategórie B (§26 ods. 6 písm. a) bod 1 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),
rozhoduje o uložení iných opatrení potrebných na elimináciu alebo zníženie rizika
vyplývajúceho z umiestnenia podniku (§26 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 261/2002 Z.z.
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam obvodného úradu vydaným podľa tohto zákona (§26
ods. 6 písm. b) zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
2.
3.
4.
5.

riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
prešetrovanie petícií a sťažností
činnosť v oblasti informovania verejnosti
štátny dozor

Úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
1.
•

•
•
•
•
•
•
•

rozhodovacia činnosť

vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov
na životné prostredie, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady
životného prostredia, ak osobitný prepis neustanovuje inak (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov),
vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s dosahom na územie svojho územného obvodu
vykonáva zisťovacie konanie strategického dokumentu podľa § 7 a navrhovaných činností podľa
§ 29 s dosahom na územie svojho územného obvodu,
zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť
vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),
je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ
a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,
ak má strategický dokument dosah na územie dvoch a viacerých obvodov, určí, ktorý obvodný
úrad je príslušným orgánom na jeho posudzovanie podľa § 5 ods. 2,
ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých obvodov, určí, ktorý obvodný úrad je
príslušným orgánom na jeho posudzovanie podľa § 22 ods. 2,
určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36
2.
3.
4.
5.

riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
prešetrovanie petícií a sťažností
koncepčná činnosť
činnosť v oblasti informovania verejnosti
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Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
1.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej činnosti

môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja,
ak ich prevádzkovateľ
nesplní pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia povinnosti podľa
§ 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší okrem povinnosti informovať obvodný
úrad životného prostredia, štátneho okresného hygienika a verejnosť (§ 25 ods. 2 písm. a) zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja ak sa prevádzkujú
bez súhlasu podľa § 17ods. 1 písm. f), v prípade pochybností o začlenení stacionárneho zdroja
zastavenie nariadi krajský úrad životného prostredia (§ 25 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší),
prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu podľa § 26 ods. 3 písm. k) zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (§ 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
prekročí opätovne určenú emisnú kvótu (§ 25 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší).
môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia limitných hodnôt v súlade s akčným plánom
podľa § 12 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší obmedziť alebo zastaviť prevádzku zdroja
na nevyhnutne potrebný čas (§ 25 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia
a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní za svoj územný
obvod (§ 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
prerokúva a odsúhlasuje s poverenou organizáciou umiestnenie vzorkovacích miest (§ 25 ods. 1
písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
odsúhlasuje vymedzenie oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm.
a) a b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (§ 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší),
vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné
prerokovanie ich návrhov a následne sleduje, zabezpečuje a vyhodnocuje ich realizáciu
a v prípade potreby ich aktualizuje (§ 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných hodnôt
pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest,
informuje o tom ministerstvo; ministerstvo informuje aj o prekročení limitných hodnôt
pre tuhé častice PM10 spôsobenom prírodnou udalosťou a zabezpečuje postup podľa § 11 ods.
13 (§ 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení z akčných plánov a písomne to oznamuje
subjektom, ktorých sa opatrenia týkajú, subjektom uvedeným v § 11 ods. 3 a ministerstvu
(§ 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
vydáva stanoviská k územným plánom (§ 25 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší),
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok
vydávanie stanovísk a vyjadrení
riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
prešetrovanie petícií a sťažností
koncepčná činnosť
činnosť v oblasti informovania verejnosti
štátny dozor
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Úsek štátnej vodnej správy
1. rozhodovacia činnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy (§60 ods. 1 písm. a) zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov(vodný zákon),
ak ide o medzinárodné vody alebo hraničné vodné toky,
o vodnú stavbu a s ňou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvňuje územie
dvoch alebo viacerých okresov,
vodnú stavbu a s ňou spojené užívanie geotermálnych vôd,
vodnú stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW,
udeľuje výnimky zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na športovú a rekreačnú
činnosť,
dáva vyjadrenia vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni,
a vo veciach týkajúcich sa hraničných vodných tokov,
udeľuje výnimky zo zákazu stavať a rozširovať ropovody a iné líniové produktovody
na prepravu nebezpečných látok v chránených vodohospodárskych oblastiach,
rozhoduje o schválení súhrnného manipulačného poriadku vodných stavieb na celý hlavný vodný
tok a jeho prítoky,
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a rozhoduje
o opatreniach na nápravu a o obmedzení alebo zákaze výroby alebo činnosti,
vymenúva a odvoláva členov vodnej stráže a usmerňuje ich činnosť,
vyjadruje sa k územným plánom regiónov,
v prípadoch, v ktorých je krajský úrad životného prostredia príslušný na povolenie vodnej
stavby, rozhoduje aj v ostatných veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby alebo nakladania
s vodami s výnimkou pokút a priestupkov,
vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd krajský úrad životného prostredia vykonáva štátnu
vodnú správu po prerokovaní s ministerstvom, a ak rozhodovanie môže mať vplyv na priebeh,
povahu alebo vyznačenie štátnej hranice, aj s ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
krajský úrad životného prostredia si môže vyhradiť pôsobnosť obvodného úradu životného
prostredia vo veciach rozhodovania,
vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku štátnej vodnej správy, v ktorých v správnom
konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia.

Krajský úrad životného prostredia môže všeobecne záväznou vyhláškou
a) vyhlásiť vodu vhodnú na kúpanie a uložiť opatrenia
b) určiť povrchové vody ako vody vhodné pre život a reprodukciu rýb, najmä pôvodných
druhov rýb a uložiť opatrenia,
c) vydať záväznú časť plánu manažmentu povodí, ktorá obsahuje program opatrení,
d) upraviť, obmedziť, prípadne zakázať používanie vôd na plavbu
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vydávanie stanovísk a vyjadrení
riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
vedenie evidencií
prešetrovanie petícií a sťažností
koncepčná činnosť
činnosť v oblasti informovania verejnosti
štátny dozor

-7-

Odbor ochrany prírody, krajiny a odpadového hospodárstva
Odbor ochrany prírody a krajiny
1.
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

rozhodovacia činnosť

vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany prírody a krajiny, v ktorých
v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia, ak osobitný
predpis neustanovuje inak (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
vydáva súhlas podľa § 6 ods. 4, § 13 ods. 2 písm. c), f) a i) a o), § 14 ods. 2 písm. f),
§ 15 ods. 2 písm. c), § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3, § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností v územiach
s druhým, tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ak tento zákon neustanovuje inak
[§ 65 ods. 1 písm. h)] a ak ide o prírodné pamiatky a národné prírodné pamiatky a ich ochranné
pásma podľa § 24 (§ 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov),
v prípade ohrozenia prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie návštevnosťou
môže rozhodnúť o jej uzavretí alebo o uzavretí jej časti pre verejnosť alebo dočasne obmedziť
vstup do nej alebo do jej časti,
zákaz alebo obmedzenie vstupu je povinný vopred prerokovať s dotknutými obcami
(§ 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov),
nariadi prieskum a výskum novoobjavenej jaskyne a rozhodne o spôsobe pokračovaní prác
(§ 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov),
rozhoduje o vykonaní a o podmienkach výskumu v záujme ochrany prírody a krajiny,
ak nedošlo k dohode o jeho vykonávaní medzi oprávnenou osobou s vlastníkom (správcom,
nájomcom) pozemku, na ktorom sa má výskum vykonať (§ 67 písm. h) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
nariaďuje nevyhnutný výskum, ak bezprostredne hrozí zánik ekosystémov, ich zložiek alebo
prvkov, zároveň určuje oprávnenú osobu na jeho vykonanie a môže tiež rozhodnúť,
že náklady spojené s vykonaním tohto výskumu v území s druhým až piatym stupňom ochrany
hradí ten, kto svojou činnosťou spôsobil ohrozenie ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov (§ 67
písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
môže oprávnenej osobe zakázať vykonávanie výskumu, ak porušuje podmienky ochrany prírody
a krajiny ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonávanie, alebo určené
v súhlase na výskum (§ 67 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov),
môže v zákonom daných prípadoch zhabať jedinca chráneného druhu (§ 67 písm. h) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
obstaráva (podľa § 67 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov) projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej
pamiatky, chráneného stromu a ich ochranného pásma,
projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu,
vyhlasuje, mení a zrušuje ochranu chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky,
súkromného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma a ochranného
pásma jaskyne a prírodného vodopádu (§ 67 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov),
-8-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obstaráva a schvaľuje (podľa § 67 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu,
prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku a chránený strom,
program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej
prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky a chráneného stromu,
na základe žiadosti vlastníka pozemku v súkromnom chránenom území program záchrany
súkromného chráneného územia.
prijíma nahlásenia podľa § 24 ods. 13 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (§ 67 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov),
prijíma oznámenia podľa § 56 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (§ 67 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov),
vyhlasuje verejne prístupné jaskyne (§ 67 písm. m ) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov),
koná vo vzťahu k chráneným stromom podľa § 47 ods. 2, 8 a 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 67 písm. n) zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
vydáva osobitné oprávnenie podľa § 38 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 67 písm. o) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov),
môže uzatvoriť dohodu o finančnom príspevku (§ 67 písm. p)zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 67 písm. r)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity
jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie,
že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom (§ 67 písm. s) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
zriaďuje a riadi odborné organizácie zamerané najmä na starostlivosť o vybrané chránené areály,
prírodné rezervácie a prírodné pamiatky vrátane ich revízií (§ 67 písm. t) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto
zákona (§ 67 písm. z) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov),
v zmysle § 16 zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva:
štátnu správu vo veciach ochrany exemplárov v územnom obvode kraja,
v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú obvodné úrady
životného prostredia,
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho
dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa
osobitného predpisu,
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity
exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
prehlasuje za neplatné preukazy o pôvode podľa § 12 ods. 9 písm. b),
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone,

-9-

2.
•

vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny (§ 67 písm. q) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
3.

•
•
•
•

•

•

•
•

kontrolná činnosť

vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny (§ 67 písm. e) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
6.

•

riadenie a kontrola výkonu štátnej správy

riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny v kraji (§ 67 písm.
a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny uskutočňovanej
obvodnými úradmi životného prostredia (§ 4 ods. 2 písm. b) zákona 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
5.

•

vydávanie stanovísk a vyjadrení

vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov,
v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. h) až k), n) a o)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
k územnému plánu regiónu a územnému plánu obce [§ 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov],
k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja [§ 9 ods. 1 písm.
p) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov],
4.

•

vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok

v oblasti činnosti stráže prírody

vedie zoznam členov stráže prírody (§ 67 písm. u) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov),
bezprostredne riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody v obvode svojej pôsobnosti,
ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody alebo obvodný úrad životného
prostredia ( § 67 písm. v) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov),
spolu s organizáciou ochrany prírody sa stará o udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne členov
stráže prírody vrátane ich oboznamovania sa so všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 67
písm. w) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona môže poskytnúť členovi stráže prírody právne
predpisy, donucovacie prostriedky, mapy, prípadne ďalšie potrebné pomôcky súvisiace
s výkonom funkcie člena stráže prírody (§ 67 písm. x) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov).
7.
8.
9.
10.

prešetrovanie petícií a sťažností
koncepčná činnosť
činnosť v oblasti informovania verejnosti
štátny dozor
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Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a nakladania s obalmi a odpadmi z obalov
A/ Štátna správa odpadového hospodárstva:
1.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej činnosti

vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia,
ak osobitný prepis neustanovuje inak (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 70 zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie
návrhu tohto programu,
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných
na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa
§ 69 písm. c) zákona o odpadoch,
schvaľuje program pôvodcu odpadu, program obce a program držiteľa polychlórovaných
bifenylov, ktoré presahujú územný obvod obvodného úradu životného prostredia,
dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
a k ich zmenám podľa § 16 písm. a) zákona o odpadoch,
dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 písm. b) zákona
o odpadoch, ak svojím vplyvom presahuje územný obvod obvodného úradu životného
prostredia,
dáva súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu
životného prostredia a súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja,
ak si ho nevyhradilo ministerstvo,
rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa
Katalógu odpadov,
je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené
zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť
k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo závažnej ekologickej ujme,
prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené
zákonom o odpadoch alebo jeho vykonávacími predpismi a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť
k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo k závažnej ekologickej ujme,
vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona
o odpadoch,
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73 zákona o odpadoch),
ukladá pokuty (§ 78 zákona o odpadoch),
ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia
na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 21
ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch],
dáva súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie ostatných odpadov mobilnými
zariadeniami [§ 7 ods. 1 písm. h) zákona odpadoch],
dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§
16 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch],
dáva súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie
odpadov alebo zneškodňovanie odpadov,
vyjadruje sa k územným plánom regiónov.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok
vydávanie stanovísk
riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
prešetrovanie petícií a sťažností
koncepčná činnosť
vedenie automatizovaného informačného systému
činnosť v oblasti informovania verejnosti
štátny dozor

B/ Štátna správa pre obaly a odpady z obalov:
•

je orgánom štátneho dozoru vo veciach štátnej správy pre obaly a odpady z obalov.

Organizačný odbor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koordinuje vypracovávanie základných organizačných noriem, interných právnych predpisov
krajského úradu životného prostredia a obvodných úradov životného prostredia,
zabezpečuje operatívne porady prednostu a zasadnutia krajskej environmentálnej rady, vedie
evidenciu dokumentácie, vyhodnocuje plnenia ich uznesení, zabezpečuje archiváciu materiálov,
koordinuje vypracúvanie odborných stanovísk a pripomienok krajského úradu životného
prostredia k materiálom ministerstva a iných organizácií,
vypracúva štatistické výkazy o informačných systémoch v zmysle požiadaviek Štatistického
úradu SR a správy podľa požiadaviek ministerstva,
zabezpečuje prevádzku, správu a servis počítačovej siete krajského úradu životného prostredia
a obvodných úradov životného prostredia v jeho pôsobnosti a jej pripojenie na internet,
udržuje a aktualizuje internetovú stránku krajského úradu životného prostredia a obvodných
úradov životného prostredia v jeho pôsobnosti,
pripravuje technické podklady pre uzatváranie zmlúv na dodávku prác a služieb výpočtovej
techniky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
vedie evidenciu hardwaru a softwaru vo vlastníctve krajského úradu životného prostredia,
vybavuje úradnú korešpondenciu, vedie protokol došlých a vybavených písomností krajského
úradu životného prostredia,
vedie registratúru spisov, metodicky usmerňuje organizačné útvary pri tvorbe a aplikácii údajov
automatizovanej správy KÚŽP,
zodpovedá za jednotné vedenie registratúry KÚŽP, vytvára podmienky pre manipuláciu
a ochranu písomností a zásielok podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,
zabezpečuje správu prístupových práv,
zabezpečuje chod sieťových aplikácií vrátane implementácie nových častí štátneho
informačného systému (ŠiS AVP) v rámci siete krajského úradu životného prostredia
a obvodných úradov životného prostredia,
vybavuje administratívnu agendu prednostu KÚŽP, zabezpečuje styk s médiami a publicitu
súvisiacu s pôsobnosťou KÚŽP,
vedie evidenciu dochádzky zamestnancov krajského úradu životného prostredia, kompletizuje
všetky podklady k spracovaniu miezd a odovzdáva ich na osobný úrad,
dodržiava zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
postupuje v zmysle platného Registratúrneho poriadku krajského úradu životného prostredia,
zabezpečuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov kompletné plnenie úloh v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov KÚŽP a OÚŽP v Nitrianskom kraji,
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•
•
•
•
•

metodicky usmerňuje plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdravého
pracovného prostredia,
zabezpečuje agendy týkajúce sa komplexného systému práce v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a pracovného prostredia,
vykonáva vstupné školenia pre všetkých novoprijatých zamestnancov KÚŽP a OÚŽP
Nitrianskeho kraja,
oboznamuje zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a overuje ich znalosti pri periodických školeniach,
zabezpečuje vypracovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Útvar kontroly
•

vykonáva vnútornú kontrolu v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení
zákona č. 502/2001 Z.z. a zákona č. 461/2002 Z.z. a zákona č. 164/2008 Z.z. a zákona č. 57/2010
Z.z.

V rámci vnútornej kontroly kontroluje najmä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vybavovanie a evidenciu sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
vybavovanie a evidenciu petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení
zákona č. 242/1998 Z.z. a zákona č. 112/2010 Z.z.,
plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov vydaných vedúcim kontrolovaného subjektu
plnenie úloh z uznesení vlády,
dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
dodržiavanie smerníc vydaných Krajským úradom životného prostredia Nitra a ostatných
interných predpisov,
výkon štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov ako vedúci kontrolnej skupiny,
hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu, najmä dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vykonávanie vnútorných kontrol vedúcich odborov KÚŽP Nitra,
vykonávanie vnútorných kontrol obvodných úradov životného prostredia Nitrianskeho kraja,
dodržiavanie ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov vydaných na ich
základe,
vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Útvar kontroly ďalej zabezpečuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

vedenie evidencie sťažností a petícií KÚŽP,
dohľad nad vykonávaním kontroly OÚŽP,
vypracovanie plánu kontrolnej činnosti pre daný polrok a vyhodnotenie plánu kontrolnej
činnosti,
vypracovanie ročnej správy o petíciách a sťažnostiach pre KÚŽP Nitra a ďalšie úlohy v zmysle
plánu hlavných a legislatívnych úloh,
vypracovanie úloh z uznesení vlády SR,
vypracovanie výročnej správy organizácie,
vypracovanie smerníc KÚŽP,
vypracovanie a dohľad nad plnením PHLÚ KÚŽP.
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Osobný úrad
1.
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhodovacia činnosť

ako osobitný útvar služobného úradu zabezpečuje plnenie úloh, ktoré KÚŽP Nitra ako
služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov uplatňovaných voči štátnym
zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu v KÚŽP Nitra a OÚŽP Nitrianskeho kraja
v zmysle ustanovení zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
zabezpečuje uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancom pri výkone práce vo verejnom
záujme v KÚŽP Nitra a OÚŽP Nitrianskeho kraja (§ 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme),
vydáva
rozhodnutia
o vymenovaní
do
štátnej
služby,
rozhodnutia
o zmene
štátnozamestnaneckého pomeru, rozhodnutia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,
uzatvára pracovné zmluvy,
uzatvára dohody o vykonaní práce, vedie evidenciu dohôd o vykonaní práce,
zaraďuje štátnych zamestnancov do platových tried podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú majú
podľa opisu činností na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste vykonávať, vydáva štátnym
zamestnancom oznámenia o výške a zložení funkčného platu,
zaraďuje zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme do platových tried podľa
najnáročnejšej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže
a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej plnenie a do platových
stupňov podľa dĺžky započítanej praxe, vydáva zamestnancom platové výmery,
vydáva dohody o zvyšovaní kvalifikácie,
zabezpečuje odborné školenia, školenia na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov,
vypracováva dohody o hmotnej zodpovednosti,
vedie osobné spisy štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v KÚŽP Nitra
a OÚŽP Nitrianskeho kraja a osobné spisy zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme v KÚŽP Nitra a OÚŽP Nitrianskeho kraja,
poskytuje zamestnancom na ich žiadosť odpisy písomností, ktoré sú založené v osobných
spisoch, umožňuje im robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v ich
osobnom spise,
plní úlohy osobného úradu pre prednostu KÚŽP Nitra a pre prednostov OÚŽP Nitrianskeho
kraja,
zodpovedá za rozpočet mzdových prostriedkov na kalendárny rok,
vydáva služobné preukazy,
kontroluje správnosť a zmeny v majetkových priznaniach štátnych zamestnancov,
vedie majetkové priznania štátnych zamestnancov v osobných spisoch,
zostavuje štvrťročné výkazy a plní úlohy osobného úradu MŽP ako nadriadeného orgánu štátnej
správy,
vyhlasuje voľné štátnozamestnanecké miesta na webovej stráne KÚŽP Nitra, uskutočňuje
výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta,
v deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru vydáva štátnym zamestnancom písomné
potvrdenia o štátnej službe, vydáva zápočtové listy,
zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov,
mesačne spracováva uzávierku miezd, likviduje dovolenky, dočasné pracovné neschopnosti,
spracováva mesačné výkazy, odvádza poistné za zamestnávateľa a za zamestnanca do sociálnej
poisťovne a do zdravotných poisťovní, odvádza preddavky na daň, vykonáva zrážky
zamestnancom,
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•
•
•
•
•
•
•

spolupracuje so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom,
spracováva štvrťročné a polročné štatistické výkazy,
vykonáva ročné zúčtovanie dane, spracováva štvrťročné prehľady a ročné hlásenia pre daňový
úrad,
vykonáva ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie,
vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia všetkých zamestnancov,
archivuje všetky doklady a dokumentáciu týkajúcu sa mzdových a personálnych vecí,
vykonáva ostatné činnosti, ktoré mu vyplývajú z titulu osobného úradu.
2.

•
•

vydáva služobné predpisy, ktoré určujú v medziach zákona o štátnej službe podrobnosti
vykonávania štátnej služby štátnych zamestnancov,
vydáva pracovný poriadok.
3.

•
•

Kontrolná činnosť

vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
vykonávanie následnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.

•

Vydávanie služobných predpisov a smerníc

Prešetrovanie a vybavovanie petícií a sťažností štátnych zamestnancov

vybavovanie sťažností a petícií štátnych zamestnancov v zmysle ustanovení zákona č. 400/2009
Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolupráci s útvarom kontroly
KÚŽP Nitra a príslušných ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
5.

Koncepčná činnosť

Odbor ekonomiky a prevádzky
Vykonáva svoju činnosť podľa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (pri financovaní, účtovaní
a odpisovaní majetku),
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmenách a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov,
zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – zabezpečuje jeho
predpísané opisovanie a evidenciu v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov,
zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde,
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•
•
•
•
•

zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách,
vyhlášky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách,
zákona č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov,
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Odbor ekonomiky a prevádzky ďalej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zodpovedá za prevádzku služobných motorových vozidiel a organizáciu autoprevádzky,
vypracúva štatistické výkazy o informačných systémoch v zmysle požiadaviek Štatistického
úradu Slovenskej republiky a správy podľa požiadaviek ministerstva
zabezpečuje poskytovanie dotácií pre obce na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z organizácií štátnej správy na obce a VÚC,
vypracúva návrh rozpočtu, návrh rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtu krajského úradu
životného prostredia na príslušný rok,
spracúva súhrnné účtovné výkazy a prehľady o rozpočtových opatreniach,
zodpovedá za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a majetkom patriacim KÚŽP,
zodpovedá za formálno-právnu stránku zmlúv a dohôd uzatváraných v mene KÚŽP a vedie ich
evidenciu,
vypracováva návrh rozpočtu, návrh rozpisu záväzných výstupov rozpočtu KÚŽP na príslušný
rok a návrh záverečného účtu na príslušný rok,
spracúva súhrnné účtovné výkazy a prehľady o rozpočtových opatreniach,
zabezpečuje príslušnú agendu vyplývajúcu zo zriaďovateľskej funkcie voči OÚŽP Nitrianskeho
kraja, materiálno – technické vybavenie na základe požiadaviek jednotlivých OÚŽP a odborov
KÚŽP,
v oblasti PO zabezpečuje kompletné plnenie úloh pre zamestnancov KÚŽP a OÚŽP
Nitrianskeho kraja a vo vlastných objektoch,
zabezpečuje a vykonáva školenie pre vodičov motorových vozidiel a vodičov referentských
vozidiel 1 x ročne na KÚŽP a OÚŽP Nitrianskeho kraja.

Úsek informatiky
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečuje realizáciu štátneho informačného systému aktívnou účasťou na riešiteľských
skupinách,
koordinuje vývoj a realizáciu bezpečnostného projektu ŠIS,
zabezpečuje prevádzku počítačovej siete typu LAN,
vykonáva systémovú správu siete KUŽP a OUŽP typu WAN,
vykonáva technickú správu aplikačného programového vybavenia,
vykonáva zber a export údajov podľa pokynov nadriadeného orgánu,
zabezpečuje koordináciu a technickú správu APV v podriadených úradoch,
zabezpečuje inštaláciu systémového a aplikačného programového vybavenia,
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Hlavné činnosti organizačných útvarov OÚŽP
Obvodný úrad životného prostredia vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi. Zabezpečuje
koncepčnú, systémovú činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami
za územie obvodu.

Odbor ochrany zložiek životného prostredia
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a nakladania s obalmi a odpadmi z obalov
Obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:
A/ Štátna správa odpadového hospodárstva:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)

vypracúva, podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov podľa § 7 ods. 8, potvrdenie na čerpanie
finančnej rezervy podľa § 22 ods. 7 a potvrdenie podľa § 22 ods. 13,
vykonáva registráciu podľa § 15 a § 81 ods. 8,
vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel a odpadu z elektrozariadení podľa
§ 7 ods. 1 písm. l) a r),
schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce a program držiteľa polychlórovaných
bifenylov, ktoré nepresahujú územný obvod obvodného úradu životného prostredia a dáva
stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,
vedie evidenciu:
1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa § 19 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 1 písm. g),
§ 41 ods. 18 písm. b), § 48f ods. 6 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b),
§ 44 ods. 7 písm. b), § 44 a ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b),
§ 52 ods. 1 písm. g) a § 54 ods. 6 písm. b),
2. sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
3. evidenčných listov výroby a dovozu podľa § 41 ods. 17. písm. b), § 48f ods. 5 písm. b),
§ 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 44a ods. 5 písm. b), § 46
ods. 6 písm. b), § 48 ods. 8 písm. b) a § 54 ods. 5 písm. b),
4. vydaných vyjadrení podľa § 16 a rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona,
schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov (§ 21 ods. 2),
rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 40 ods. 3),
uskutočňuje konanie podľa § 51 ods. 5 až 7 a 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k starému
vozidlu nadobudne štát, určuje, či je staré vozidlo odpadom a plní povinnosti podľa § 53
ods. 3 a 5, 4 a 6,
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§73),
ukladá pokuty (§ 78 a 80),
poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných
na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode
obvodného úradu životného prostredia,
prejednáva priestupky (§ 80 ods. 3 písm. b),
rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a dáva
vyjadrenia s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového
hospodárstva,
- 17 -

o)
p)
r)
s)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom
stupni konajú obce,
vykonáva monitorovanie podľa § 40 ods. 13 a § 40 b ods. 4 okrem prípadu § 72a písm. c),
potvrdí správnosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení o ponechaní si starého vozidla § 51
ods.3 písm. a),
vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón.

B/ Štátna správa pre obaly a odpady z obalov:
a)
b)
c)

je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov (§ 17 a 19),
vedie evidenciu hlásení o údajoch podľa § 5 ods. 8 a § 4 ods. 9,
ukladá pokuty (§ 17 a § 18).

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Obvodný úrad životného prostredia na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona
č. 478/2002 a č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) :
1.

2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vydáva súhlas podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, 9 a 10 zákona č. 478/2002 a č. 137/2010 Z.z.
o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),
Vydáva súhlas pre veľké a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9 zákona
č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) na:
vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí
o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí
na ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom,
inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov
kvality ovzdušia ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, ak sa na
inštaláciu nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých
zdrojov alebo stredných zdrojov,
zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov
a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa
na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
povolenie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení veľkých
zdrojov a stredných zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných
zmenách,
vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa
§ 15 ods. 2 a jeho zmeny, ak sa na vydanie a zmeny nevydá súhlas podľa písmen a)
a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
opatrení (§ 19 ods. 2),
prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých
zdrojov alebo stredných zdrojov, ak sa na prevádzku nevydá súhlas podľa písma a) a c),
inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných
zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu,
určenie osobitných podmienok alebo a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných
znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek
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•

a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne
znečistenia ovzdušia, ak osobitné podmienky a osobitné lehoty) nie sú určené v súhlasoch
vydaných podľa písmen a) až f) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
povolenie prevádzky spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (§ 23).

3.

Obvodný úrad životného prostredia v súhlasoch podľa odseku 1 môže určiť podmienky
prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov.

4.

Obvodný úrad životného prostredia:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho
zdroja,
schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov
a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek,
určuje emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov
a stredných zdrojov,
zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia,
podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu,
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných
zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,
spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov
v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme
do 31. mája,
zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení
na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dvoch a viac ton spaľovaného odpadu
za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony
za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka,
sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich
aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu,
preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na
spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky
prevádzkovania v súhlasoch vydaných podľa § 18 ods. 1 a 9,
uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia
na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi
predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,
môže určiť výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a všeobecných podmienok
prevádzkovania, ak je tak ustanovené,
spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré
predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá ich poverenej
organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
určuje v prípade pochybností prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi
stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa
ustanovených požiadaviek,
rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení
alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určuje
prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať
mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek;
zmena súhlasu na predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených
meraní sa neuplatňuje, ak ide o spaľovne odpadov alebo o zariadenia na spoluspaľovanie
odpadov, ktoré sú umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce, alebo
vo vzdialenosti do 700 m od takého územia,
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•
•
•
•
•
•
•
•

určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku
vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania
technologických zdrojov, v ktorých to nie je ustanovené,
ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov
a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá,
potvrdzuje zaradenie znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania z veľkého zdroja a stredného
zdroja do triedy B a jej preradenie do triedy A,
vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,
môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup
a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa §
14 ods. 6.,
určuje podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov,
ktoré všeobecné emisné limity, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným
na vykonanie tohto zákona, sa pre ktorý stacionárny zdroj uplatňujú,
určuje pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a všeobecné podmienky
prevádzkovania sa pre konkrétny zdroj uplatňujú, ak ich všeobecne záväzný právny predpis
vydaný na vykonanie tohto zákona ustanovuje variantne,
oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu výnimky určené podľa písmena l).

Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany
ovzdušia, vykonávajú obvodné úrady životného prostredia.
Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
A.

Obvodný úrad životného prostredia na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

a)

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom,
obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku a vyhlasuje, mení a zrušuje jeho
ochranu,
obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,
vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
vydáva súhlas podľa § 6 ods.2, § 13 ods. 2 písm. b), d), e), g), h), j) až n), § 14 ods. 2 písm. b)
až e), § 15 ods. 2 písm. b), § 45 ods. 2 na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice
a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice a podľa § 52 ods. 3,
vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím
stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f), k) a p), k územnému plánu zóny [§ 9 ods. 1
písm. a)] a k programu hospod. rozvoja a sociálneho rozvoja obce [§ 9 ods. 1 písm. o)],
rozhoduje podľa § 4 ods. 2 a 5, § 7 ods. 5, § 8 a 96,
môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 9 ods. 1 písm. l), § 13 ods. 2 písm. a),
§ 47 a 48, ak sú na to závažné dôvody, najmä ak sa má činnosť vykonávať na pozemkoch
vo vlastníctve obcí, v územiach s druhým alebo tretím stupňom ochrany,
koná podľa § 7 ods. 6 a 7, § 38 ods. 2 a 8 a § 103 ods. 2,

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

určuje územné a časové obmedzenie výkonu činností uvedených vo všeobecne záväznom
právnom predpise vydanom podľa § 26 ods. 6
prijíma oznámenia podľa § 35 ods.6, § 38 ods. 3, § 100 ods. 1 a § 104 ods. 10,
vedie evidenciu o hláseniach podľa § 35 ods.6,
vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4,
za podmienok ustanovených osobitným predpisom uhrádza výdavky súvisiace s výkonom
funkcie člena stráže prírody,
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o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto
zákona a informuje ministerstvo o ich uložení,
rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102,
vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny,
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie
identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné
podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,
uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,
vykonáva štátny dozor,
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti
tohto zákona.

Obvodný úrad životného prostredia podľa zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany exemplárov v územnom obvode obvodného úradu
životného prostredia,
je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho
dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa
osobitného predpisu,
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA) na preukázanie identity
exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,
ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona,
bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie
podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku o pokute,
uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu, potvrdení
o registrácii a druhových kariet,
plní úlohu výkonného orgánu na úseku dohľadu nad nezameniteľným označovaním
exemplárov a posudzovania vhodnosti metódy označenia exemplárov,
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení nariadenia a tohto
zákona a začne konanie v prípade podozrenia z ich porušovania,
vydáva preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 8, potvrdenie o registrácii podľa § 12 ods. 17
a určuje pôvod podľa § 12 ods. 6 písm. a) až e),
je príslušným orgánom podľa nariadenia,
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.

Úsek štátnej vodnej správy, štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných
kanalizácií a štátnej správy na úseku rybárstva
Obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej vodnej správy, štátnej správy na úseku
verejných vodovodov a verejných kanalizácií a štátnej správy na úseku rybárstva:
a)

rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov(vodný zákon) § 21, § 22 ods. 3, § 23 ods. 1, § 24, § 25 písm. c), § 26,
§ 27 ods. 1 písm. e) a f), § 30 ods. 3, § 32, § 38, § 39 ods. (4 a 5) 5,6 a 10, § 42 ods. 2, § 43
ods. 7, § 45 ods. 1, § 49 ods. 3, § 50 ods. 3, § 52 ods. 2, § 55 ods. 2 a 3, § 57 ods. 1 a 3, § 66
ods. 5, § 74 ods. 1 a 2, § 77 ods. 3 písm. b) a § 80 ods. 7 a 8) a vydáva vyjadrenia (§ 28)
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)

a súhlasy podľa § 27 písm. a) až d), ak ich zákon č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon), nezveruje
iným orgánom štátnej vodnej správy,
(vydáva každé dva roky situačnú správu o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd
a čistiarenských kalov v oblasti ich územnej pôsobnosti (§ 4 ods. 14 písm. f)) vedie evidenciu
povolení podľa § 15 ods. 6
je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb (§ 26 ods. 3),
vedie evidenciu o vodách (§ 29 ods. 3),
povoľuje použitie škodlivých látok na vymedzené účely (§ 39 ods. 9 a 10),
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec (§ 63 ods. 1 a ods. 2 písm. c)
a d),
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti (§ 66 ods. 1 až 5),
prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb (77 ods. 3
písm. b),
môže všeobecne záväznou vyhláškou:
l. upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd
na vodohospodársky významných vodných tokoch (§ 18 ods. 5),
2. určiť rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch
(§ 46 ods. 1),
vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. f) k územným plánom obcí a územným plánom zón
vydáva rozhodnutia podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach,
rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný vodovod
alebo verejnú kanalizáciu podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach,
určuje pásma ochrany verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií (§ 19) rozhoduje
o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3)
vykonáva dohľad (§ 38),
ukladá pokuty (§ 39),
prejednáva priestupky (§ 40),
podľa zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára,
ustanovuje a odvoláva rybársku stráž, vedie evidenciu členov rybárskej stráže,
prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty a priestupky podľa zákona
o rybárstve.

Úsek štátnej správy manažmentu rizík
Obvodný úrad životného prostredia:
a)

je prvostupňový orgán na výkon štátnej správy podľa zákona č. 261/2002 Z.z. prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, s výnimkou vecí patriacich do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,

b)

prijíma a podľa potreby preveruje oznámenia prevádzkovateľov o kategorizácii podnikov
podľa § 4 a 5 a informuje o nich ministerstvo a príslušné orgány podľa odseku 1 písm. d) a f)
až j), v prípade možného zvýšenia rizika z dôvodov uvedených v § 4 ods. 6, 7 informuje
aj krajský úrad životného prostredia,
vedie register podnikov kategórie A a kategórie B a ich prevádzkovateľov vo svojom okrese,
preskúmava bezpečnostné správy a vydáva súhlas podľa § 9 ods. 7,
rozhoduje o povinnosti prevádzkovateľa zriadiť osobitný útvar na koordináciu a kontrolu
zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zákona č. 261/2002 Z.z. v podniku (§ 11 ods. 2),

c)
d)
e)
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f)
g)

h)
i)

j)

povoľuje v odôvodnených prípadoch na základe osobitnej žiadosti prevádzkovateľa
zabezpečenie plnenia úloh záchrannej služby spôsobom podľa § 21 ods. 2 a 3,
zabezpečuje v prípadoch podľa § 22 ods. 3, 4 informovanie verejnosti o rizikách závažnej
priemyselnej havárie a o požadovanom správaní sa verejnosti v prípade závažnej priemyselnej
havárie,
sprístupňuje verejnosti bezpečnostnú správu za podmienok ustanov. v § 22 ods. 6, 7, 7a, 8,
podľa § 24 prijíma:
1.
písomnú správu od prevádzkovateľa o príčinách a následkoch závažnej priemyselnej
havárie a o prijatých opatreniach,
2.
informáciu orgánu štátnej správy o ochrane pred požiarmi o výsledkoch vyšetrovania
závažnej priemyselnej havárie a o nariadených opatreniach a na ich základe spracúva
komplexnú správu a doručí ju ministerstvu životného prostredia a ministerstvu vnútra,
vykonáva štátny dozor.

Úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
•
•
•
•
•
•
•
•

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 44 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s dosahom na územie svojho územného obvodu,
vykonáva zisťovacie konanie strategického dokumentu podľa § 7 a navrhovaných činností podľa
§ 29 s dosahom na svoj územný obvod,
zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť
vyplynie zo zisťovacieho konania (§ 7 a § 29) a určuje rozsah hodnotenia strategického
dokumentu v zmysle § 8 a navrhovanej činnosti v zmysle § 30 zákona,
je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ
a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,
určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36,
upúšťa od požiadavky vypracovania variant. riešenia navrhov.j činnosti v zmysle § 22 ods. 7,
vydáva prehlásenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, že navrhovaná činnosť nepodlieha EIA – žiadosti na čerpanie financií z fondov,
vydáva vyjadrenie v zmysle § 18 ods. 6 k zmene činnosti, či navrhovaná zmena bude mať resp.
nebude mať vplyv na životné prostredie.

Obvodný úrad životného prostredia plní ďalej tieto úlohy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní
úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie,
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
je osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vytvára koncepcie a určuje rozhodujúce smery štátnej environmentálnej politiky na všetkých
úsekoch tvorby a ochrany životného prostredia na úrovni obvodu (vykonávanie štátnymi
zamestnancami po splnení osobitných kvalifikačných predpokladov).

- 23 -

5. Výsledky činnosti za rok 2012
Výsledky činnosti KÚŽP Nitra za rok 2012

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

24

2

39

31

5

101

Počet vydaných
vyjadrení

31

1

0

117

7

156

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

119

71

110

24

122

446

KÚŽP Nitra

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené / povolené KÚŽP Nitra v roku 2012:
-

-

-

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa
vyhlasuje chránený areál Pri Orechovom rade,
Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa
vyhlasuje chránený areál Juhásove slance,
Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa
vyhlasuje chránený areál Komárňanské slanisko,
Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 4/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa
vyhlasuje chránený areál Pavelské slanisko,
Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 5/2012 z 10. apríla 2012, ktorou sa
vyhlasuje chránený areál Šurianské slanisko,
14. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác s tematikou ochrany prírody Ekoplagát 2012
pre žiakov ZŠ a gymnázií,
členovia stráže prírody v spolupráci s odborom OPaK vykonávali manažmentové opatrenia
v chránených územiach Nitrianskeho kraja v SKUEV0131 Gýmeš, PR Vŕšom, NPR
Čenkovská step, NPR Čenkovská lesostep, PR Marcelovské pieska, PR Listove jazero a iné,
v rámci odboru OPaK bolo vydaných niekoľko významných rozhodnutí, napr. súhlasy
na výskum maloplošných CHÚ v Nit. kraji, revitalizácie vodných plôch a iné,
revízie niekoľkých chránených území,
v mesiaci september sa uskutočnila dvojdňová pracovná porada pracovníkov odboru ochrany
prírody a krajiny v spolupráci so ŠOP SR (SCHKO Ponitrie, SCHKO Dunajské luhy )
a MŽP SR,
Wellness, s.r.o. Patince - Vybavenosť prístavu malých plavidiel - užívacie povolenie,
Kúpele Komárno - Rekreačný tobogan TK Patince - užívacie povolenie,
VD MVE Želiezovce - stavebné povolenie,
TK Vadaš, Štúrovo - Zriadenie prečerpávacej stanice OV - stavebné povolenie,
Wellness centrum Podhájska - užívacie povolenie,
TK Vadaš, Štúrovo - Rekonštrukcia bazénu hviezda - užívacie povolenie,
Revitalizácia areálu Thermal Kesov - stavebné povolenie,
Informácia o kvalite ovzdušia Nitrianskeho kraja a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho
znečisťovaní,
Spolupráca na vypracovaní stratégie znižovania PM10,
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-

Príprava materiálov potrebných na vydanie všeobecne záväznej vyhlášky KÚŽP Nitra, ktorou
sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia
pre katastrálne územie mesta Nitra a znečisťujúcu látku PM10.

Výsledky činnosti OÚŽP Nové Zámky za rok 2012
OÚŽP
Nové Zámky

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

126

120

151

18

37

452

Počet vydaných
vyjadrení

446

11

721

568

4

1750

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

76

129

104

92

253

654

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Nové Zámky v roku 2012:
-

ČOV Šurany – intenzifikácia,
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Palárikovo,
Nájomné byty Bardoňovo,
Priemyselný park Palárikovo,
Výrobná hala B/1 Palárikovo,
Obytná zóna Kalvín Rastislavice,
Kanalizácia Černík – stoka A,
Kamenica nad Hronom – kanalizácia a ČOV, II. etapa,
Odvedenie odpadových vôd Lipová a Šurany,
Obec Andovce: Malorozmerné byty – vodovod a kanalizácia,
Obec Semerovo: Bytový dom – Verejný vodovod,
Obec Dvory nad Žitavou: Región Nové Zámky – Kanalizácia Dvory nad Žitavou,
SVP, š.p., Piešťany: Bánov – Nitriansky Hrádok – Zvyšovanie ochranných hrádzí rieky Nitry
Ohlásenie stavebných úprav na vodnej stavbe,
Západoslovenská vod. spol., a.s., Nitra: Kolta – rekonštrukcia vodovodu,
Obec Bánov: Odvedenie dažďových vôd z časti obce,
Obec Andovce: Andovce – Nová IBV – Verejný vodovod a kanalizácia (splašková),
Obec Dvory nad Žitavou: Dvory nad Žitavou – Vodovod, Bešeňovská cesta,
Obec Bánov: Bánov – vodovod, Poľná ul.,
DUNAJ, zariadenie soc. Služieb, Chľaba: ČOV DSS Kováčov – SP + pov. na vyp. OV,
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Palárikovo,
Zariadenie na zber odpadov Hul – rozh. EIA,
Priemyselný park Palárikovo – rozh. EIA,
Zariadenie na zber odpadov Strekov,
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Šurany,
Rozšírenie jestvujúcej prevádzky Zelkov Štúrovo,
Vinárstvo Rúbaň,
Územný plán mesta Nové Zámky, zmeny a doplnky č. 3/2011,
Územný plán mesta Nové Zámky, zmeny a doplnky č. 1/2012,
Územný plán obce Bardoňovo zmeny a doplnky č. 2,
MS TRADE, s r.o., Veľké Orvište: Bioplynová stanica Nové Zámky,
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-

GREEN ENERGY Int., s r.o., Bratislava: Bioplynový stanica Rastislavice,
RAB Semerovo: Prestavba (rekonštrukcia) objektu na porážku hydiny a spracovanie mäsa
z vlastnej produkcie,
FERRUM – LBB, s r.o., Komoča: Zber a výkup druhotných surovín,
ZELKOV, s r.o., Nové Zámky: Rozšírenie jestvujúcej prevádzky Zelkov Nové Zámky,
BPS, Bánov: Poľnohosp. bioplynová stanica,
Vinárstvo BERTA, s r.o., Strekov: Vinárstvo BERTA,
VOR, s r.o., Štúrovo: Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom,
ZELKOV, s r.o., Nové Zámky: Rozšírenie jestvujúcej prevádzky Zelkov Gbelce,
BPS Lipová : Poľnohosp. bioplynová stanica,
Zariadenie na zber odpadov Nové Zámky,
Zber druhotných surovín – rozšírenie prevádzky o zber starých vozidiel,
BPS Dvory nad Žitavou - Poľnohosp. bioplynová stanica,
Ozdravovacie centrum Rastislavice,
Technológia na spracovanie rakytníka a ovocia,
ÚPN obce Černík,
Územný plán obce Dvory nad Žitavou - zmeny a doplnky č. 3/2012.

Výsledky činnosti OÚŽP Šaľa za rok 2012

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

29

111

103

8

2

253

Počet vydaných
vyjadrení

95

50

299

196

9

649

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

69

19

229

40

2

359

OÚŽP Šaľa

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Šaľa v roku 2012:
-

Obec Močenok - Kanalizačná prípojka k ZŠ Močenok- kolaudácia,
Ján Vereš, Močenok- Spevnená plocha“ časť: dažďová kanalizácia, odlučovač ropných látok,
vsakovacie studne"- kolaudácia,
S Armat s.r.o.- Vsakovanie dažďových vôd- kolaudácia,
Obec Tešedíkovo Rozšírenie výtlaku SO01 – odkanalizovanie IBV za ŽSR Tešedíkovokolaudácia,
Obec Kráľová nad Váhom- Bytový dom. stavebné povolenie,
Obec Trnovec nad Váhom- Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu RD, Trnovec
n/Váhom,
Duslo a.s Šaľa - napojenie parkoviska na dažďovú kanalizáciu –stavebné povolenie,
Stavebné povolenie na dažďovú kanalizáciu Extrabenz, s.r.o.,
Stavebné povolenie na ,,Hausboat“ p. Bajrami,
Duslo, a.s. Šaľa - Monitorovanie OV,
Údaje do databázy RISO,
Nahlásenie dvoch environmentálnych záťaží na SGÚDŠ Bratislava,
Akcia ,,Deň Zeme“,
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Ardox, s.r.o.,
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-

-

Postúpenie podnetu na Okresnú prokuratúru Galanta – Lesík pri Dusle, a.s. – podozrenie
zo spáchania trestného činu,
PEIKKO Slovakia s.r.o., Kráľová nad Váhom- Zmena používaných surovín na zdroji
znečisťovania ovzdušia ,,Lakovňa“ – uvedenie do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách,
AGRORAMA, s.r.o.- rekonštrukcia Obilného sila a pozberovej úpravy obilnín a VKZuvedenie stavby do trvalej prevádzky,
EURO DABO, s.r.o.- inštalácia parného kotla a jeho uvedenie do skúšobnej prevádzky,
QUEEN, s.r.o. - inštalácia novej sušiarne obilovín LAW a jej uvedenie do trvalej prevádzky ,
Rekonštrukcia kotolne spoločnosti MARTECH, s.r.o.,
SPP – distribúcia, a.s. - rekonštrukcia plynovej kotolne RS Šaľa PS a uvedenie do skúšobnej
prevádzky,
METALFIN, a.s. - uvedenie stavby ,,Prášková lakovňa“ do skúšobnej prevádzky,
A.I.Farma, s.r.o.- udelenie súhlasu na stavbu ,,Bioplynová stanica Horný Jatov“,
DELTABEAM, s.r.o - udelenie súhlasu na stavbu ,,Rozšírenie výroby 3“,
DELTABEAM, s.r.o - uvedenie stavby ,,Pozinkovanie kotiev“ do trvalej prevádzky,
Duslo, a.s.- uvedenie stavby ,,1.33. centrálna baliareň a expedícia“ do trvalej prevádzky,
Súhlas na stavbu Duslo, a.s. Šaľa-,,Experimentálna hydrogenečná modelová linka“,
Súhlas na stavbu Duslo, a.s. Šaľa ,,Modelová linka TBBS“,
Súhlas na stavbu Duslo, a.s. Šaľa ,,Výroba Sulfenaxu (Sx) DCBS“,
Záchrana 5 ks mláďat sokolov myšiarov pri demolácii kotolne na tuhé palivo Duslo a.s. Šaľa,
Preklenutie krízového času kŕmením v pohotovostnej voliére,
Vyriešenie problému návratu k životu vo voľnej prírode umiestnením do hniezdnych búdok
na území európskeho významu Pánske lúky, k.ú. Tvrdošovce v spolupráci s CHKO Dunajské
luhy,
Opakované kontroly úspešnosti experimentu,
Výroba 8 ks hniezdnych búdok pre malé sokoly a sovy,
Montáž 3 ks hniezdnych búdok pre malé sokoly a sovy na stĺpy nefunkčnej el. prípojky
k samote v k.ú. Selice,
Konzultácia možnosti montáže hniezdnych búdok pre malé sokoly a sovy na stĺpy
nefunkčných el. prípojok 380 V k čerpacím staniciam závlah Hydromeliorácií, a.s. Bratislava,
Zisťovacie konanie - EISEN RECYKLING, s.r.o. – Zariadenie na nakladanie s kovovými
odpadmi,
SITA SLOVENSKO, a.s. – Zberový dvor pre občanov mesta Šaľa,
A.I.Farma, s.r.o. Mojmírovce – BPS Horný Jatov,
Karim Azis Dávid, Vlčany – Bitúnok.

Výsledky činnosti OÚŽP Topoľčany za rok 2012

OÚŽP Topoľčany

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

206

140

113

13

13

485

Počet vydaných
vyjadrení

171

71

231

154

4

631

7

19

5

84

39

154

Počet vydaných
stanovísk, dokladov
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Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Topoľčany v roku 2012:
-

Rozšírenie výrobného areálu ZKW Krušovce, vodné stavby,
Obchodná zóna Topoľčany-Bedzianska, Vodovod, splašková kanalizácia, VIWO, Dunajská
Streda,
Obchodná zóna Topoľčany-Bedzianska, Dažďová kanalizácia I. etapa, VIWO, Dunajská
Streda,
Obchodná zóna Topoľčany-Bedzianska, Dažďová kanalizácia II. etapa, VIWO, Dunajská
Streda,
Závada-rekonštrukcia vodovodu, ZsVS, a.s., Nitra,
Obchodná zóna Topoľčany-Bedzianska, Obchodný dom Butikcenter A - vodné stavby,
VIWO, Dunajská Streda,
Rajčany-Rajčiansky potok, odstránenie brodu, SVP, š.p., SPHN, Topoľčany,
Obchodná zóna Topoľčany-Bedzianska, Supermarket Tempo- vodné stavby, COOP Jednota,
Dunajská Streda,
Montážna hala Bruckner-vodné stavby, kat. úz. Topoľčany, TI Services, s.r.o., Krušovce,
Obchodná zóna Topoľčany-Bedzianska, ČS PH- Dažďová kanalizácia, Biočov E1000,
Tanker, s.r.o., Kežmarok,
Nájomný bytový dom 9 b.j., vodné stavby, Obec Blesovce,
Predajňa áut KIA Motors, vodné stavby, Ren-Invest, s.r.o., Tovarníky,
Obmedzenie výroby prevádzkovateľa Z Industries SK s.r.o, Topoľčany,
Trvalá prevádzka Poľnohospod. bioplynovej stanice Veľké Ripňany prevádzkovateľa
Gladius Group s.r.o., Nitra,
Skúšobná prevádzak výrobnej haly Výroba svetlometov II. prevádzkovateľa ZKW Slovakia
s.r.o., Krušovce,
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – jedlých olejov,
Topoľčany , Mgr. Michal Tešík,
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň Nemčice –
JUDr. Jaroslav Varga Apex,
súhlas na zber odpadov Ludanice -, František Hazucha,
súhlas na zber odpadov Solčany – Mgr. Tomáš Schwarz KENVIS,
súhlas na zber elektroodpadov Solčany - Mgr. Tomáš Schwarz – Kenvis,
súhlas na zber odpadov Záhradníctvo Mizerák Topoľčany – Schwarz – Eko s.r.o.,
súhlas na zber starých vozidiel , Topoľčany – Zberné suroviny, a.s. Žilina,
súhlas na zber odpadov, Topoľčany – Zberné suroviny, a.s. Žilina,
súhlas na zber elektroodpadov Topoľčany – Zberné suroviny, a.s. Žilina,
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov Topoľčany – Zberné
suroviny, a.s. Žilina,
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov Šalgovce – INTA Trenčín,
súhlas na zber odpadov Topoľčany – Mgr. Tomáč Schwarz – KENVIS,
súhlas na zber odpadov Radošina – Andrej Bartošek Envimetal,
spolupráca s políciou – Vinohradský jarok Prašice, uloženie odpadu vo Veľkých Bedzanoch,
Súhlas - oprava účelovej lesnej cesty Kulháň-Duchonka,
Súhlas na usporiadanie kultúrnej akcie – Stredovek na Oponickom hrade,
Povolenie hromadného výstupu na Tríbeč,
Zrušenie rozhodnutia (Obec Kovarce výrub agáta 5436 ks) – Okresná prokuratúra Topoľčany,
Spolupráca s políciou, prokuratúrou a súdmi za účelom ochrany prírody a krajiny a prevencie
voči poškodzovaniu ŽP,
Revízia CHS Sekvoja Horňany,
Zariadenie na zber druhotných surovín Radošina,
Parkovisko pre montážnu halu a administratívnu budovu Bruckner Krušovce,
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Výkup druhotných surovín a zber odpadu Solčany,
Zmena a doplnky mesta ÚP mesta Topoľčany,
Stratégia cestovného ruchu v okrese Topoľčany,
Zariadenie spracovateľského a predajného miesta mäsa Mýtna Nová Ves,
Územný plán obce Tovarníky,
Protipovodňové opatrenia Malé a Veľké Bedzany,
Zariadenie a zber a zhodnocovanie odpadov Topoľčany,

-

Výsledky činnosti OÚŽP Komárno za rok 2012

OÚŽP Komárno

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

104

132

108

3

10

357

Počet vydaných
vyjadrení

141

42

411

338

6

938

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

42

115

316

73

55

601

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Komárno v roku 2012:
-

Vydanie obmedzenia na vykonávanie lesohospodárskych činností v blízkosti hniezd bociana
čierneho (Ciconia nigra), ktorý je chráneným exemplárom, podľa zákona a vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon,
„Obstaranie modernej technológie na výrobu vína” - B.S.J., s.r.o,
„Výkup druhotných surovín v Lipovej” - DAREC, a.s.,
„Bitúnok a rozrábkareň mäsa firmy „GRADUAL“, s.r.o., Kravany nad Dunajom” GRADUAL, s.r.o., Kravany nad Dunajom,
„Rozšírenie hospodárskeho dvora Peter Pastorek Dulovce, Prístavba prístrešku k zemiakárni”
- Peter Pastorek – SHR,
„Novostavba skladovej haly” - SHR Ivan Pastorek,
„Zariadenie na zber odpadov, Hurbanovo ” - VAVAX, s.r.o.,
„Zariadenie na zber odpadov - Komárno” - Zberné suroviny, a.s.,
„Zmeny č. 3/2012 Územného plánu obce Zlatná na Ostrove“,
„Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.9/A/2012“,
„Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN - Hurbanovo“,
Rozšírenie centrálneho skladovania materiálu pre výrobu obuvi, príjem, distribúcia, evidencia
- RIMO, s.r.o.,
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Kompostáreň obce Nesvady,
Obchodné meno: Verejnoprospešné služby obce Nesvady, príspevková organizácia,
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - KB Paper, s.r.o., Bajč,
Obchodné meno: KB Paper, s.r.o.,
Obec Marcelová - Marcelová rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových zariadení v obci,
Obec Bátorove Kosihy - Rekonštrukcia a revitalizácia odvodňovacieho kanála Fényes na
území obce Bátorove Kosihy – Vojnický potok,
Obec Búč – kanalizácia a ČOV,
Obec Čalovec – dostavba obecného vodovodu,
Mesto Hurbanovo – ČOV Hurbanovo,
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-

Slovenský vodohospodársky podnik OZ Bratislava - Rekonštrukcia ČS Čergov,
Slovenský vodohospodársky podnik OZ Bratislava – Utesnenie ĽOH Váhu,
COOP Jednota Nové Zámky – Jednota Svätý Peter,
TESCO Hurbanovo,
CBA Hurbanovo,
KOMVaK Komárno – prepojenie vodovodu Zlatná na Ostrove – Čalovec,
KOMVaK Komárno – Rozšírenie vodovodu Alžbetin ostrov,
KOMVaK Komárno – Čalovec, kanalizácia a výtlačné potrubie Zlatná na Ostrove,
KOMVaK Komárno – Rozšírenie vodovodu Okoličná na Ostrove.

Výsledky činnosti OÚŽP Nitra za rok 2012 (spolu so Stálym pracoviskom v Zlatých Moravciach)

OÚŽP Nitra + ZM

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

260

362

312

10

33

977

Počet vydaných
vyjadrení

283

0

698

473

6

1460

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

145

68

75

172

104

564

Stále pracovisko
Zlaté Moravce

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

149

99

94

6

8

356

Počet vydaných
vyjadrení

123

6

267

233

0

629

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

74

77

33

25

32

241

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Nitra v roku 2012:
-

Obec Pohranice, Pohranice 185 – Dobudovanie celoobecnej kanalizácie obce Pohranice,
Obec Hruboňovo, Hruboňovo 153 – Kolaudácia kanalizácie,
Obec Šurianky, Hlavná 54, Šurianky – Kolaudácia kanalizácie,
Obec Cabaj – Čápor, Cabaj - Čápor 543 – Uvedenie stavby: „Cabaj – Čápor kanalizácia“
do užívania a uvedenie ČOV v obci do skúšobnej prevádzky,
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra – Kolaudácia inžinierskych sietí Priemyselného parku
Nitra – Juh,
Obec Jarok, Hlavná 176, Jarok – Kolaudácia verejnej kanalizácie obce Jarok a uvedenie
ČOV do skúšobnej prevádzky,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – Vydanie
stavebného povolenia na stavbu: „Výčapy – Opatovce – odvedenie odpadových vôd na ČOV
Nitra“ – stavba rieši možné odvedenie odpadových vôd z obcí Ľudovítová, Koniarovce,
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Horné a Dolné Lefantovce, Podhorany, Bádice, Jelšovce, Čakajovce a Lužianky na ČOV
Nitra,
Obec Malý Cetín, Malý Cetín 105 – Kolaudácia verejnej kanalizácie obce Malý Cetín a jej
odvedenie na ČOV Čechynce,
Obec Lužianky, Rastislavova 266, Lužianky – Vydanie stavebného povolenia na : „Prevencia
pred povodňami v Obci Lužianky “,
Vykonanie revízie Prírodnej rezervácie Žibrica,
Vydanie pozitívneho rozsudku v prospech ochrany prírody a krajiny vo veci obvineného –
spoločnosti EUROCOOP,
Obec Lužianky, Rastislavova 266, Lužianky – protipovodňové opatrenia Obce Lužianky –
nová činnosť,
Maximus SK, s.r.o., Na stanicu 28, Ivanka pri Nitre – Golfové ihrisko Ivanka pri Nitre – nová
činnosť,
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra – Strategický dokument UP CMZ Nitra,
Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, Žilina – Zariadenie na zber odpadov, Štúrová Nitra –
rozšírenie činnosti,
GC Nitra, a.s., Pražská 11, Nitra – RED OAK – IBV a OV Lužianky – nová činnosť,
GC Nitra, a.s., Pražská 11, Nitra – RED OAK – Golf Resort Lužianky – nová činnosť,
OFIR - JÚLIO TÁBI, s. r. o., Lehota 460 – súhlas na zber a spracovanie odpadu
z elektrozariadení,
Nitrianske komunálne služby, s. r. o., Nábrežie mládeže 87, Nitra – súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov pre prevádzku Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Nitra,
Plastika, a.s., Novozámocká 222, Nitra – súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov,
Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Nitra – súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov prevádzka kompostáreň pre Mesto Nitra,
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky – súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
Práčovne a čistiarne s. r. o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01 Nitra – súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov,
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky – súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov,
BREPO, s. r. o., 951 16 Svätoplukovo 184 – súhlas na zber starých vozidiel,
Nitrianske komunálne služby, s. r . o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra – súhlas na zber
odpadu z elektrozariadení,
Semecs, s.r.o., Staničná 1045, 952 01 Vráble – trvalá prevádzka pre zdroj Vykurovanie
výrobnej haly, povolenie zdroja a uvedenie do skúšobnej prevádzky zdroja Výroba dosiek
plošných spojov,
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra – trvalá prevádzka pre
zdroj znečisťovania ovzdušia Kompostáreň Nitra v Dolných Krškanoch, blízko ČOV Nitra,
Visteon Interiors Slovakia, s.r.o., Dolné Hony 2, 949 01 Nitra – povolenie zmeny na zdroji
Výroba polypropylénových výrobkov a povolenie zdroja Lakovňa Sunkiss v rámci akcie
„Visteon Nitra, Zmena a rozšírenie výrobnej technológie“,
Alfonz Gajdoš UNIKOV, Lehotská 4, 949 01 Nitra – povolenie zdroja Lakovacia kabína
v rámci akcie „Prístrešok pre lakovaciu kabínu“,
BIONOVES, s.r.o., Hlavná 274, 951 52 Slepčany – povolenie zdroja Bioplynová stanica
v Novej Vsi nad Žitavou v rámci akcie „Bioplynová stanica Nová Ves nad Žitavou II.“,
GAS PROGRES I., spol. s r.o., Slepčany 269, 951 52 Slepčany – povolenie zdroja
Bioplynová stanica v Novej Vsi nad Žitavou v rámci akcie „Bioplynová stanica Nová Ves nad
Žitavou I.“,
Grexa, spol. s r.o., Hraničná 65, 821 05 Bratislava – povolenie zdroja Čerpacia stanica
pohonných hmôt v Krškanoch v rámci akcie „Novostavba čerpacej stanice pohonných látok“,
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Farm TB, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec – Rekonštrukcia farmy na výkrm ošípaných,
Veľký Cetín – súhlas,
IGP Čab, s.r.o., Mostná 2937/56, 949 01 Nitra – Priemyselná zóna IGP Čab - Vykurovanie priemyselná hala IGP Čab, Lepenie a kompletáž jednorázových zdravotných pomôcok –
stavebné povolenie,
Hörle Wire s. r. o., Dvorčianska 59/411, 949 05 Nitra – trvalá prevádzka po zmene – Výroba
špeciálnych oceľových drôtov,
HTP Slovakia Vráble , s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble – Ručná lakovňa HTP Slovakia –
stavebné povolenie,
SLOVREAL CS – ČSPH – trvalá prevádzka,
Clamason Slovakia, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra – výrobná hala– trvalá prevádzka,
Miba Steeltec s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble – skúšobná prevádzka- Výroba oceľových
výliskov,
Miba Steeltec s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble –Kaliaca linka – trvalá prevádzka,
Menzi Muck SLOVAKIA, a.s., Jakuba Haška 3, 950 47 Nitra, IČO: 36 537 365 – lakovňa –
trvalá prevádzka,
TRISUN, s.r.o., Na Vŕšku č.3, 949 01 Nitra – betonáreň – povolenie stavby,
EUROBET, s.r.o., Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble – betonáreň – povolenie stavby,
REAL - K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno – ČSPH – trvalá prevádzka,
GRANVIA OPERATION Černyševského 26, 851 01 Bratislava – ČSPH – trvalá prevádzka,
PD V. Zálužie, Hlavná 1, V. Zálužie – Pozberová úprava a skladovanie obilnín PD V.
Zálužie – trvalá prevádzka,
Povolenie rozšírenia vodovodu v obci Čierne Kľačany,
Kolaudácia rekonštrukcie vodovodu v obci Obyce,
Povolenie vodných stavieb, ktoré budú vybudované v rámci stavby "Obytný súbor
Štvorlístok"
pre Mesto Zlaté Moravce,
Povolenie vodných stavieb (ČOV, kanalizácia, vodovod) vybudovaných v rámci stavby
"Bytový dom Obyce III.",
Uvedenie do trvalej prevádzky "ČOV Topoľčianky",
Povolenie zmeny stavieb "Kanalizácia obce Topoľčianky" a "Topoľčianky - ČOV a
kanalizácia"
Kolaudácia stavby: „Jedľové Kostoľany – rekonštrukcia vodovodu“,
Stavebné povolenie: „Splašková kanalizácia“, „Dažďová kanalizácia“, „Vodovod“ vrámci
stavby „Bytový dom 8 B.J. č. 1 a č. 2 – novostavba“ v Čiernych Kľačanoch,
Stavebné povolenie: „Splašková kanalizácia“, „Dažďová kanalizácia“, „Predĺženie verejného
vodovodu“ vrámci stavby „Bytový dom 8 B.J. č. 3 a č. 4 – novostavba“ v Čiernych
Kľačanoch
Kolaudácia stavby: „Nemčiňany – kanalizácia, rozšírenie“,
Kolaudácia stavby: „Veľké Vozokany a Malé Vozokany – ČOV, kanalizácia“ – časť
Kanalizácia Malé Vozokany,
Stavebné povolenie: „SO 01 – Hotel**** - časť Zdravotechnika – tuková kanalizácia a lapač
tukov“, „SO 30 Prípojka vody a areálové rozvody pitnej vody“, „SO 31 Prípojka splaškovej
kanalizácie a areálová splašková kanalizácia“, „SO 33 Dažďová kanalizácia“ vrámci stavby
“Hotelový komplex Beladice“,
Organizovanie verejného turistického podujatia,
Rozšírenie výroby spol. Secop,s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce,
Rozšírenie výroby spol. Delfingén, s.r.o., Továrenská 58, Zlaté Moravce,
Uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky sušička a čistička Tesárske
Mlyňany,
Uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky sušička a čistička Červený
Hradok,
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Uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky Obaľovacie zariadenie
asfaltových zmesí Beladice.

Výsledky činnosti OÚŽP Levice za rok 2012

OÚŽP Levice

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA
a PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

193

194

169

3

13

572

Počet vydaných
vyjadrení

208

92

352

338

23

1013

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

36

38

45

28

57

204

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Levice v roku 2012:
- spracovanie Správy o činnosti obcí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2012,
Vydané stavebné povolenia na významnejšie vodné stavby :
- obecný vodovod Drženice,
- Európa SC Levice ,
- Tesco OC Levice,
- technická infraštruktúra (vodovod + kanalizácia) Dolný Urban Levice,
Kolaudované vodné stavby :
- obecná kanalizácia Žemberovce II. etapa,
- obecná kanalizácia Čajkov – III. dokončená časť,
- obecná kanalizácia Podlužany I. časť,
- obecná kanalizácia Hronské Kosihy I. a II. časť,
- Málaš celoobecný vodovod,
- rozšírenie ČOV de Miclén Levice – Géňa (priemyselný park),
- rozšírenie vodovodu obce Tekovský Hrádok,
- kanalizácia rekreačného strediska Margita – Ilona,
- vodovod pre IBV - Levice Krížny Vrch ,
- obecný vodovod Hokovce – II. etapa,
- Plášťovce – protipovodňové opatrenia na toku Litava a Krupinica,
- linka na farbenie textilných pásov pre priemyselné použitie (Oppermann Industrial Webbing
s.r.o. Levice),
- novostavba betonárky Vialle Levice,
- nový kotol na drevnú hmotu o príkone 904 kW (Lencos s.r.o. Levice),
- kogeneračná jednotka na bioplyn typu MAEN D-300 SP o príkone 921 kW na skládke
odpadov Nový Tekov,
- zariadenie na zber starých vozidiel Levice,
- rozšírenie skládok odpadov Nový Tekov (Tekovská ekologická), Kalná nad Hronom/
Mochovce ( SITA Slovensko), Sikenica (Mikona),
- rekultivácia časti skládky Nový Tekov a Kalná nad Hronom / Mochovce,
- aktualizácia Registra skládok odpadov,
- zabezpečenie evidencie RISO,
- náhrada škody spôsobená chránenými živočíchmi (kormorán veľký, volavka popolavá) Veľká
ryba s.r.o. Levice,
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záchrana handicapovaných živočíchov (Rehabilitačná stanica Banská Štiavnica, ZOO
Bojnice),
revízie chránených území a chránených drevín,
spolupráca pri riešení nelegálnych výrubov (SIŽP, orgány činné v trestnom konaní),
vydávanie stanovísk a potvrdení v súvislosti so žiadosťami o nenávratné finančné prostriedky
z eurofondov,
posudzovanie činností v zisťovacom konaní (Preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami Demandice, Rybník-protipovodňové preventívne opatrenia, Protipovodňové
opatrenia na miestnych vodných tokoch v intraviláne obce Kozárovce, Prestavba a prístavba
obchodného centra Dituria Levice, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Levice,
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Šahy, Zariadenie na zber a zhodnocovanie
odpadov Levice, Zariadenie na zber odpadov Tlmače, Rekonštrukcia kravína so vstavbou
malého bitúnka Nová Dedina, Rozšírenie jestvujúcej prevádzky Zelkov Levice, Obytná zóna
Družstevnícka – Tatranská Levice, Výstavno-predajné centrum Merkury Market Levice –
II.etapa),
posudzovanie strategických dokumentov (Územný plán obce Starý Hrádok, Zmena a doplnok
územného pláne mesta Levice č.12).

6.

Vyhodnotenie poskytovania informácií, sťažností, petícií a kontrolnej
činnosti za rok 2012

6.1

Slobodný prístup k informáciám

Krajský úrad životného prostredia vedie centrálnu evidenciu žiadostí o informácie v zmysle
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zákona
č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.
Úrad

Počet vybavených
žiadostí o informácie

KÚŽP Nitra

15

OÚŽP Nitra

63

SP Zlaté Moravce

28

OÚŽP Levice

7

OÚŽP Nové Zámky

12

OÚŽP Šaľa

85

OÚŽP Komárno

4

OÚŽP Topoľčany

6

Vyhodnotenie poskytovania informácií podľa z. č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní
a šírení informácií o životnom prostredí je vypracované na základe poskytnutých údajov –
vyhodnotení OÚŹP v Nitrianskom kraji a KÚŽP Nitra za rok 2012.
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Celkový počet žiadostí o informácie: 220
Počet žiadostí o informácie KÚŽP Nitra : 15
-spôsob vybavenia: 11 elektronická pošta, 4 listom
-postúpené:0
-zamietnuté:2
-predmet informácie: zoznam prednostov, zoznam štátnych podnikov, príspevkových organizácií,
postup organizácie pri kompostovaní biologicky rozložiteľných odpadov, zoznam vodných
stavieb, počet zamestnancov – poberateľov penzií, skládky interného odpadu, výskyt
nežiadúcich útokov typu DDoS, používanie jazyka národnostných menšín, informácia
o vynaložených finančných prostriedkoch na IT oddelení, o výrube topoľovej aleje v obci
Maňa, bytová stanica Bánov – postup posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Počet žiadostí o informácie OÚŽP Nitra : 81
-spôsob vybavenia: 14 listom, 52 elektronickou poštou, 15 osobne
-postúpené:0
-zamietnuté:0
-predmet informácie: informácie ohľadom vydaných súhlasov na úseku odpadového hospodárstva,
povolení na úseku štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, energetické zdroje
v okrese Nitra v členení podľa CKU, kotolne nad 300 kW v Meste Vráble za rok 2009, veľké
zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkované prevádzkovateľmi v katastrálnych územiach
Vráble, Dyčka a Horný Oháj, informácie k vyjadreniam, informácie o počte, druhoch
a lokalitách poranených a uhynutých chránených živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými
prostriedkami, ukladanie odpadov na skládku v obci Kolíňany.
Počet žiadostí o informácie OÚŽP Levice : 7
spôsob vybavenia: 1 listom, 6 elektronickou poštou
-postúpené:0
-zamietnuté:0
-predmet informácie: ročné správy emisií skleníkových plynov, kapacity na zber a spracovanie
starých vozidiel, usmrtenie živočíchov na cestných komunikáciách; posudzovanie vplyvov na
ŽP vo vzťahu NATURA 2000; získanie energie z obnoviteľných zdrojov; pôsobenie
mimovládnych organizácií za oblasť ŽP v obvode úradu; zoznam veľkých a stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Počet žiadostí o informácie OÚŽP Šaľa : 85
-spôsob vybavenia: 3 listom, 82 elektronickou poštou
-postúpené:0
- zamietnuté:0
-predmet informácie: nelegálne skládky, postup úradu, činnosť KÚŽP, OÚŽP, MŽP SR, informácie
na úsekoch odpadového hospodárstva, vody, ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny.
Počet žiadostí o informácie OÚŽP Nové Zámky : 12
spôsob vybavenia: 11 listom, 1 elektronickou poštou
-postúpené:0
- zamietnuté:3
-predmet informácie: nelegálne skládky, postup úradu, činnosť KÚŽP, OÚŽP, MŽP SR, informácie
na úsekoch odpadového hospodárstva, vody, ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny.
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Počet žiadostí o informácie OÚŽP Komárno: 4
spôsob vybavenia:2 listom, 2 elektronickou poštou
-postúpené:0
- zamietnuté:0
-predmet informácie: odpadové hospodárstvo, o súhlasoch na prevádzkovanie zariadení na zber
a spracovanie starých vozidiel, o počte nahlásených nelegálnych skládok a ich odstránení,
o „mimoriadnych udalostiach“, o počte poranených a uhynutých živočíchov za rok2011.
Počet žiadostí o informácie OÚŽP Topoľčany : 6
spôsob vybavenia: 2 listom, 4 elektronickou poštou
-postúpené:0
- zamietnuté:0
-predmet informácie: zber a separovanie starých vozidiel, úhyn živočíchov v dôsledku stretu
s dopravnými prostriedkami, kontrola stredných a veľkých zdrojov znečistenia, ochranné
pásma vodných zdrojov, zoznam biokoridorov, nelegálne skládky.
Na základe poskytnutých údajov – vyhodnotení Obvodných úradov životného prostredia
Nitrianskeho kraja boli všetky žiadosti o informácie vybavené v zmysle z.č. 211/2000 Z.z./§14-17/.
Na základe poskytnutých údajov bolo na obvodných úradoch životného prostredia
Nitrianskeho kraja a na Krajskom úrade životného prostredia doručených 220 žiadostí o poskytnutie
informácie za rok 2012. Z celkového počtu žiadostí o informácie neboli postúpené žiadne žiadosti
príslušným orgánom štátnej správy, 5 bolo zamietnutých, boli vydané rozhodnutia o nesprístupnení
informácie. Informácie boli poskytnuté ústne, telefonicky, poštou, elektronickou poštou.
Na základe vypracovaných správ OÚŽP v Nitrianskom kraji o sprístupňovaní informácií,
najviac vyskytujúcim sa spôsobom sprístupňovania informácií je elektronická pošta, hneď nasleduje
pošta. Najmenej využívaným spôsobom poskytnutia informácií bola ústna forma. Najčastejšie
žiadosti o poskytnutie informácie boli z oblasti OH – nelegálne skládky odpadov, ŠVS – povodne,
OO- znečisťovanie ovzdušia.
6.2

Vyhodnotenie petícií

Počet petícií za rok 2012 – 2
Prijaté: OÚŽP Nitra -1
Spôsob vybavenia: postúpená na obec Malý Cetín
Prijaté: OÚŽP Topoľčany -1
Spôsob vybavenia: postúpená na obec Vrbová nad Váhom
Na základe poskytnutých údajov Obvodných úradov životného prostredia v Nitrianskom kraji
a Krajského úradu životného prostredia Nitra boli za rok 2012 doručené 2 petície. Obe petície boli
postúpené príslušným obciam, vo veci odmietnutia akejkoľvek činnosti súvisiacej so zberom
a prekladaním VŽP materiálu kategórie 2 a 3 uvedených v článku 9 a 10 nariadenia ES č. 1069/2009,
umiestnenie včiel v obci Vrbová nad Váhom. .
6.3

Vyhodnotenie vybavovania sťažností

Vyhodnotenie vybavovania sťažností podľa zákona č.9/2010 Z.z o sťažnostiach za rok 2012
je vypracované na základe poskytnutých údajov Obvodných úradov životného prostredia
v Nitrianskom kraji a KÚŽP Nitra.
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Celkový počet sťažností : 23
Opodstatnené sťažnosti : 2
Neopodstatnené sťažnosti : 21
Odstúpené sťažnosti : 9
Podnety, oznámenia, podania: 87
Neopodstatnené Opodstatnené Odstúpené Prebiehajúce
sťažnosti
sťažnosti
sťažnosti
sťažnosti
KÚŽP
Nitra
OÚŽP NR
Kraja
Spolu

Celkový
počet
Podnety
sťažností

11

1

2

0

12

8

10

1

7

0

11

79

21

2

9

0

23

87

Podľa poskytnutých údajov OÚŽP v Nitrianskom kraji boli všetky sťažnosti vybavené
v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Na Krajskom úrade životného prostredia Nitra bolo za rok 2012 doručených 12 sťažností.
Z toho 1 sťažnosť bola prešetrená a vyhodnotená ako opodstatnená, 11 sťažností bolo prešetrených
a vyhodnotených ako neopodstatnené. Z celkového počtu doručených sťažností za rok 2012 bolo
8 vyhodnotených podľa osobitného právneho predpisu ako podnety.
Celkový počet doručených sťažností na obvodné úrady životného prostredia Nitrianskeho
kraja je 23 sťažností a 87 podnetov, z toho 2 sťažnosti boli prešetrené a vyhodnotené ako
opodstatnené, 21 sťažností bolo po prešetrených a vyhodnotených ako neopodstatnené sťažnosti,
9 sťažností bolo postúpených príslušným orgánom štátnej správy. Zameranie opodstatnených
sťažností bolo predovšetkým v oblasti vypúšťania odpadových vôd, divokých skládok odpadov,
výrubu a opilovania drevín, autoopravárenská činnosť a spôsobu a postupu prešetrovania OÚŽP.
V prípadoch opodstatnenosti sťažností boli uložené opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov v oblasti porušovania predpisov na úseku životného prostredia a poškodzovania
životného prostredia zodpovedným osobám. V prípadoch poškodzovania životného prostredia boli
uložené pokuty.
6.4 Kontrolná činnosť
Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie obvodu v roku 2012 postupoval pri výkone kontrolnej činnosti v zmysle Plánu vnútorných
kontrol na I. polrok 2012 a na II. polrok 2012 a Plánu vonkajšej kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
a na II. polrok 2012.
Okrem toho boli na odboroch vykonané aj neplánované kontroly, ktoré vyplynuli z podnetov
iných subjektov, resp. z vlastných podnetov.
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti
Celkový počet plánovaných kontrol:
- z toho prenesený výkon štátnej správy:
- z toho štátny dozor:
- z toho vnútorná kontrola na odbore:

46
21
17
8

Celkový počet vykonaných kontrol:
Celkový počet nevykonaných kontrol:

91
0
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Celkový počet neplánovaných kontrol:
45
Počet výsledných materiálov:
91
- z toho: - protokolov:
29
- záznamov:
53
- zápisnica
6
Zameranie kontrolnej činnosti v jednotlivých oblastiach životného prostredia:
Úsek štátnej vodnej správy
-

Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií na vykonanie kontroly
dodržiavania ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
Štátny vodoochranný dozor na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona
č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z. a v znení zákona
č. 359/2007 Z.z. (ďalej len „vodný zákon“),
Štátny stavebný dohľad na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“),

-

-

Úsek ochrany prírody a krajiny
Dodržiavanie ustanovení § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

-

Úsek odpadového hospodárstva
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov
a k nemu prislúchajúcich vykonávacích vyhlášok,

-

Úsek ochrany ovzdušia
-

Dodržiavanie ustanovení zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z.
a k nemu prislúchajúcich vykonávacích vyhlášok.

Vnútorná kontrola
-

kontrola správnosti procesného konania a zapisovania úkonov v spisových obaloch u vedúcich
odborov - odboru kvality životného prostredia a odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody
a krajiny,

-

kontrolu zameraná na evidovanie došlých podaní a vykonaných úkonov u vedúcich odborov - odboru
kvality životného prostredia a odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny,
kontrola zapisovania pracovníkov pri odchode z pracoviska na služobnú cestu, súkromnú cestu alebo
vo veci návštevy lekára,
kontrola evidencie petícií, sťažností a podnetov na OÚŽP Nitra v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Z.z. o petíciách,
kontrola správnosti zapisovania úkonov v spisových obaloch podaní. Kontrole zameranej na správnosť
zapisovania úkonov v spisových obaloch podaní bolo podrobených 11 spisov vybavovaných
jednotlivými pracovníkmi odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny,
kontrolu vyjadrení, stanovísk k projektovým dokumentáciám – či sa vydávajú v primeranej lehote.
Kontrole bolo podrobených 20 spisov vybavovaných jednotlivými pracovníkmi odboru štátnej vodnej
správy a ochrany prírody a krajiny,

-

-
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kontrola správnosti zapisovania správnosti zapisovania právoplatnosti rozhodnutí. Kontrole zameranej
na správnosť zapisovania úkonov v spisových obaloch podaní bolo podrobených 8 spisov
vybavovaných jednotlivými pracovníkmi odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny,
kontrola vybavovania informácií: dodržiavanie zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov. Kontrole bolo podrobených 8 spisov vybavovaných
jednotlivými pracovníkmi odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny.
kontrola správnosti termínov vydávania jednotlivých úkonov vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
kontrola zapisovania právoplatnosti rozhodnutí,
kontrola vyjadrení, stanovísk k projektovým dokumentáciám – či sa vydávajú v primeranej lehote.

-

-

-

Vnútorné kontroly (kontroly preneseného výkonu štátnej správy na obciach)
Pracovisko Nitra
-

Kontrola preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu ustanovenom zákonom č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch.
Kontrolovaný subjekt :

-

Kontrola preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu ustanovenom zákonom č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. a k nemu prislúchajúcich vyhlášok.
Kontrolovaný subjekt :

-

obec Podhorany, Žirany,
Klasov;

Kolíňany, Lúčnica nad Žitavou, Paňa,

Kontrola preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu ustanovenom zákonom č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach.
Kontrolovaný subjekt :

-

- obec Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Báb, Veľké Zálužie;

obec Malý Chydince, Veľké Chydince, Klasov, Nová Ves nad
Žitavou, Tajná, Vráble, Čifáre;

Kontrola preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu ustanovenom zákonom č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Kontrolovaný subjekt :

obec Báb, Alekšince, Poľný Kesov, Branč, Svätoplukovo, Cabaj-Čápor;

Kontrolná činnosť pracovníkov odboru ochrany zložiek životného prostredia OÚŽP
Topoľčany v I. polroku 2012 aj v II. polroku bola zameraná predovšetkým na kontrolu preneseného
výkonu štátnej správy na obciach podľa jednotlivých zložiek ochrany zložiek ŽP – úsek štátnej
vodnej správy, ochrany ovzdušia, odpadové hospodárstvo a ochranu prírody a krajiny
a prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ŽP, ako i na dodržiavanie podmienok rozhodnutí
vydaných tunajším úradom pre jednotlivé právnické osoby resp. fyzické osoby oprávnené na
podnikanie podľa nasledovných osobitných predpisov, ako i právnych predpisov súvisiacich, najmä
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany postupoval pri výkone kontrolnej činnosti
podľa Plánu kontrolnej činnosti na rok 2012.
Celkový počet vykonaných kontrol: 14 +1 vnútorná (z toho 2 neplánované)
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-

4 kontroly na úseku ŠSOH (4x prenesený výkon)
3 kontroly na úseku ŠSOO ( 2x kontrola jedného prevádzkovateľa, 1 prenesený výkon)
4 kontroly na úseku ŠVS (4x prenesený výkon)
4 kontroly na úseku ŠSOP a K (2x prenesený výkon), 1x revízia CHS + 1 vnútorná kontrola
vedúcej odboru

Spolu boli naplánované kontroly u prevádzkovateľov resp. kontroly preneseného výkonu
št. správy v počte 12 + 1 vnútorná, z toho vykonaných bolo 13 +2 neplánované.
Bolo vyhotovených spolu 15 záznamov, z toho 11 záznamov o prenesenom výkone št. správy
na obciach, 1 záznam z revízie a 1 záznam o vnútornej kontrole.
Tunajší úrad vedie aj konania týkajúce sa porušení právnych predpisov a pracovníci
sa zúčastňujú na procesných úkonoch orgánov činných v trestnom konaní (zastupujú úrad na súdnych
konaniach (Ing. Braná, Ing. Zacharová) a počas vyšetrovania no oddeleniach policajného zboru.
Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a zastupovanie na súdnych konaniach
(týkajúce sa OH – nezákonné nakladanie s odpadmi, OP – nezákonné výruby drevín a preskúmavanie
rozhodnutí o súhlas na výrub vydané obcami), a ostatné prípady, kde bola spolupráca v súvislosti
s vyšetrovaním prečinov na úseku ochrany prírody a krajiny výruby drevín OPK
Štátna vodná správa
-

kontroly – prenesený výkon štátnej správy na obciach
-

Obec Urmince
Obec Nemčice
Nemečky
Prašice

Štátna správa odpadového hospodárstva
-

kontroly – prenesený výkon štátnej správy na obciach
-

Obec Urmince
Obec Nemčice
Horné Obdokovce
Prašice

Štátna správa ochrany prírody a krajiny
-

kontroly – prenesený výkon štátnej správy na obciach
- Obec Šalgovce
- Obec Radošina

-

revízia osobitne chránenej časti prírody
-

CHS Sekvoja Horňany
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V rámci kontroly, boli preverené všetky podania na odbore, podľa zoznamu ASU –
nevybavené spisy. Na tých úsekoch štátnej správy, kde neboli v danom období všetky spisy vybavené
v stanovených lehotách, pracovníci predložili všetky sporné spisy spolu s odôvodnením ich
nevybavenia podľa správneho poriadku (prerušenie konaní, nedoloženie podkladov k rozhodnutiu,
chýbajúce dokumentácie k vyjadreniam a pod.). Kontrole predchádzalo vyhodnotenie kontrolnej
činnosti za I. polrok 2012 (záznamy) v súlade s termínom stanoveným zákonom o štátnej službe.
Obvodný úrad životného prostredia Komárno v roku 2012 postupoval pri výkone kontrolnej
činnosti v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2012.
-

Celkový počet vykonaných kontrol:
Celkový počet plánovaných kontrol:
Počet výsledných materiálov:
- z toho - protokolov:
- záznamov:

14
14
14
0
14

Štátna správa odpadového hospodárstva
-

Kontrola výkonu štátnej správy odpadového hospodárstva a dodržiavania zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné
predpisy
Kontrolované subjekty:

- obec Sokolce, Chotín, Pribeta, Okoličná na Ostrove;

Štátna vodná správa verejných vodovodov, verejných kanalizácií a rybárstva
-

Kontrola preneseného výkonu štátnej vodnej správy obcami a dodržiavania zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v nadväznosti na ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy.
Kontrolovaný subjekt:

- obec Bajč, Kameničná;

Štátna správa ochrany pred povodňami
-

Kontrola výkonu štátnej správy ochrany pred povodňami a dodržiavanie zákona č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami.
Kontrolovaný subjekt:

- obec Bajč, Kameničná;

Štátna správa ochrany ovzdušia
-

Kontrola výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia a dodržiavania zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v nadväznosti
na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
Kontrolovaný subjekt:

- obec Patince, Iža, Modrany, Vrbová nad Váhom;

Štátna správa ochrany prírody a krajiny
-

Kontrola výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a dodržiavania zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v nadväznosti na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
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Kontrolovaný subjekt:

- obec Iža, Kameničná;

Všeobecné nedostatky: časť kontrolovaných obcí nemá zabezpečený výkon štátnej správy
v súlade s § 7 ods. 4 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl.č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti
o životné prostredie.
V zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. a II.polrok roku 2012 bolo pracovníkmi jednotlivých
úsekov štátnej správy OÚŽP Levice vykonaných celkom 16 kontrol preneseného výkonu na obciach
a to :
-

ŠVS – Hokovce, Levice, Turá, Domadice;
Ochrana ovzdušia – Hokovce, Hontianska Vrbica, Turá, Kukučínov;
OH – Hontianska Vrbica, Sikenica, Zbrojníky, Kukučínov;
ŠOP – Slatina, Plášťovce, Uhliská, Bohunice.

V rámci vnútorného plánu kontrol bola vedúcou odboru vykonaná kontrola správnosti
vydaných rozhodnutí na jednotlivých úsekoch, pri ktorej bol kontrolovaný súlad so zákonom
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a súlad s osobitnými právnymi predpismi na úseku odpadového
hospodárstva, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny. Kontrolovaných
bolo celkom 14 spisov (od každého pracovníka po dva spisy za každý polrok), neboli zistené
závažnejšie pochybenia ani nedostatky. V jednom prípade chýbal v podkladoch doklad
o plnomocenstve na konanie v danej veci, a v jednom prípade bola nesprávne vyznačená
právoplatnosť rozhodnutia - na čo boli pracovníčky ústne upozornené a chyby boli odstránené. Táto
kontrola bola vykonaná 2x za rok – za I. a II. polrok. Priebežne štvrťročne bola vykonaná vedúcou
odboru kontrola vyberania a evidencie správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z.. Dvakrát
za rok bola vykonaná priebežná finančná kontrola v zmysle Smernice KÚŽP Nitra č. 2/2005.
V rámci kontrolnej činnosti naplánovej na rok 2012 boli na Obvodnom úrade životného
prostredia Šaľa uskutočnené kontroly v nasledovnom počte:
- Počet vonkajších kontrol: 85
vyhotovené protokoly :12
vyhotovené záznamy : 73
-

Počet vnútorných kontrol: 14
vyhotovené záznamy : 14

-

Kontroly preneseného výkonu štátnej správy: 9
počet vyhotovených záznamov : 8
počet vyhotovených protokolov : 1

V rámci kontrolnej činnosti naplánovej na rok 2012 boli na Obvodnom úrade životného prostredia
Nové Zámky uskutočnené kontroly v nasledovnom počte:
- Celkový počet kontrol: 20
z toho preneseného výkonu štátnej správy: 8
počet vyhotovených záznamov : 12
počet vyhotovených protokolov : 8
Efektivita a kvalita výkonu štátnej správy obcou – v porovnaní s rokmi minulými je výkon
štátnej správy na jednotlivých úsekoch štátnej správy zlepšený. Problémy sa vyskytovali
predovšetkým v menších obciach, kde sa vyskytujú podania fyzických alebo právnických osôb
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len sporadicky a tiež je tu nedostatok pracovníkov s osobitnými kvalifikačnými predpokladmi. Obce
nemajú pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Obyčajne jeden pracovník obce má viac
kumulovaných funkcií, čo nie je možné vždy zvládnuť v plnej miere. Preto by bolo vhodné,
aby sa malé obce spojili pre konania v jednotlivých úsekoch štátnej správy. Pracovníci Obvodných
úradov životného prostredia Nitrianskeho kraja majú vypracovaný plán vnútorných kontrol, ktorého
súčasťou je i usmerňovanie obcí pri vyskytujúcich sa nedostatkoch, ale i pri uplatňovaní právnych
predpisov a pri konaniach. Pracovníci Obvodných úradov životného prostredia Nitrianskeho kraja
usmerňujú obce i pri príležitostných konaniach na obciach, ktorých súčasťou je výklad povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Z uvedeného možno konštatovať,
že zo strany obvodných úradov životného prostredia sa dostáva obciam dostatočne odbornej pomoci
pri aplikácii právnych predpisov na jednotlivých úsekoch štátnej správy.

7.

Rozpočet organizácie

7.1

Rozpočet organizácie- záverečný účet 1.1.2012-31.12.2012

l/

Plnenie rozpočtových príjmov

Rozpočet príjmy 43 800,00 EUR, plnenie príjmy 45 584,31, čerpanie na 104,074 %.
Príjmy boli plnené z nájmu budov pol. 212003 suma 35 511,56 EUR, zostatok boli príjmy najmä
z admin. poplatkov pol. 222xxx suma 2 436,50 EUR a ostatné príjmy pol. 292xxx suma 7 636,25
EUR.
Prostriedky z rozpočtu EU a iné zo zahraničia neboli realizované.
2/

Čerpanie rozpočtových výdavkov

0760100
641009 - bežný transfer obci, plán 76 196,00 EUR, skutočnosť 75 170,97 EUR, fin. prostriedky
použité na prenesený výkon obcí.
0760500
a/
kapitálové výdavky pre rok 2012 neboli čerpané,
b/
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – rozpočet 795 600,00 EUR,
čerpanie na 100 %,
c/
poistné a príspevky do poisťovní – rozpočet 295 281,57 EUR – čerpanie 291 791,57 EUR
na 98,82 %
d/
tovary a služby
Objem rozpočtových prostriedkov pre tovary a služby predstavoval 297 363,73 EUR čerpanie
296 262,30 EUR
čerpanie po jednotlivých položkách kategórie 630 /v tis. EUR/
076500
631 - cestovné
1,91
632 - energie
86,65
633 - materiál
49,99
634 - dopravné
16,49
635 - údržba
27,22
636 - nájomné za prenájom
23,38
637 - služby
90,12
cestovné – zahraničné služobné cesty pre rok 2012 nebolo čerpané,
čerpanie kat. 642/v tis. EUR/:
642012 – odstupné - plán 34 582,77 EUR, skutočnosť 34 582,77 EUR
642013 – nebolo čerpané
642015 – nemoc. dávky - plán 4 010,93 EUR, skutočnosť 4 001,27 EUR
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0750501
Rozpočet – 50 795,90 EUR, čerpanie 50 323,43 EUR
Bežné výdavky boli čerpané na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie člena stráže
prírody podľa § 67 zákona č. 543/2002 Z.z. .o ochrane prírody a krajiny, z toho čerpanie
na likvidáciu inváznych rastlín, a náhradu škody pol. 642029 kormorány suma 37 144,00
EUR.
Kontrolná činnosť
V hodnotiacom období sa uskutočnili interné kontroly v oblasti čerpania rozpočtu vybraných
finančných ukazovateľov jednotlivých OÚŽP a verejného obstarávania.
Zhodnotenie majetkovej pozície, hodnota majetku vo vlastníctve organizácie:
pohľadávky k 31.12.2012
3 301,91 €
pohľadávky za rok 2011
1 257,00 €
pohľadávky vznikli z dôvodu nezaplatenia trov konania a pokút.
záväzky k 31.12.2012
97 272,63 €
všetky záväzky sú krátkodobé, mzdy, odvody za december 2012, v lehote splatnosti.
dlhodobý hmotný majetok celkom
981 029,47 €
z toho: budovy KÚŽP NR,OÚŽP TO a KN
593 264,30 €
stroje
229 695,82 €
dopravné prostriedky
142 860,19 €
pozemky
15 209,16 €
oprávky
636 626,85 €
V roku 2012 nenastali z hľadiska štruktúry majetku a štruktúry zdrojov významnejšie zmeny.
Nepoužiteľný, nepotrebný dlhodobý majetok sa k 31.12.2012 v evidencii nenachádza. Splátkový
kalendár, odklad splátok nebol realizovaný, pohľadávky sú vymáhané formou exekúcií.

8.

Personálne otázky

Krajský úrad životného prostredia Nitra je orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu
životného prostredia, ktorý vznikol od 1. 1. 2004 zo zákona č. 525/20003 o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na výkon miestnej štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie.
Krajský úrad životného prostredia Nitra je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí
vykonávajú štátnu službu v KÚŽP Nitra a OÚŽP v jeho pôsobnosti, je zamestnávateľom
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v KÚŽP Nitra a OÚŽP v jeho
pôsobnosti. V pôsobnosti Krajského úradu životného prostredia Nitra je 6 obvodných úradov
životného prostredia: Obvodný úrad životného prostredia Komárno, Obvodný úrad životného
prostredia Levice, Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Obvodný úrad životného prostredia
Nové Zámky, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa a Obvodný úrad životného prostredia
Topoľčany.
Krajský úrad životného prostredia je rozpočtová organizácia a je finančnými vzťahmi
zapojená na rozpočet Ministerstva životného prostredia SR, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
Obvodné úrady životného prostredia Nitrianskeho kraja sú finančnými vzťahmi napojené na rozpočet
Krajského úradu životného prostredia Nitra, ktorý vo vzťahu k obvodným úradom životného
prostredia plní funkciu zriaďovateľa.
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Krajský úrad životného prostredia Nitra mal záväzným limitom MŽP SR na rok 2012
stanovený počet zamestnancov 87, z toho 80 štátnych zamestnancov a 7 zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Krajský úrad životného prostredia Nitra okrem štátnych zamestnancov a zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme zamestnával aj 6 pracovníkov na základe dohody
o vykonaní práce.
Na základe prehodnotenia najnáročnejšej činnosti vykonávanej štátnym zamestnancom podľa
opisu činností na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste bola v roku 2012 rozhodnutím prednostu
– vedúceho služobného úradu KÚŽP Nitra v zmysle zákona o štátnej službe zmenená funkcia dvom
štátnym zamestnancom, jednému z funkcie odborný radca na funkciu hlavný radca a jednému
z funkcie hlavný referent na funkciu radca.
Počet štátnozamestnaneckých miest v členení podľa funkcií k 31. 12. 2012:
Platová trieda
Počet zamestnancov

4
-

5
3

6
-

7
54

8
18

9
5

Spolu

80

Počet miest vykonávajúcich práce vo verejnom záujme k 31. 12. 2012:
Platová trieda
Sekretariát KÚŽP
Sekretariát OÚŽP
Účtovníčka
Upratovačka
Správca, kurič, vodič
SPOLU

2/10

3/12

7/7

7/10

1

7/12
1
1

1

8/7

1

1
1

1
1

1

1

2

1

8/12

Spolu
1
2
2
1
1
7

V priebehu roku 2012 skončili štátnozamestnanecký pomer 7 štátni zamestnanci, z toho 5
štátni zamestnanci skočili štátnozamestnanecký pomer odvolaním z funkcie prednostu. Na vlastnú
žiadosť skončil štátnozamestnanecký pomer 1 štátny zamestnanec a 1 štátny zamestnanec skončil
štátnozamestnanecký pomer po uplynutí dočasnej štátnej služby. Na uvoľnené štátnozamestnanecké
miesta prednostov boli vymenovaný 5 noví prednostovia.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2012 vo fyzických jednotkách bol 84,
zamestnávame 2 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou.
Na KÚŽP Nitra je 37,5 hodinový pracovný týždeň s pohyblivou pracovnou dobou.
Úradné hodiny sú stanovené nasledovne:
Pondelok:
7:30 – 11:30
Utorok:
7:30 – 11:30
Streda:
7:30 – 11:30
Štvrtok:
7:30 – 11:30
Piatok:
7:00 – 11:30

12:30 – 15:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 13:30

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica na základe poverenia Ministerstva
životného prostredia SR a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku
starostlivosti o životné prostredie uskutočňuje pre štátnych zamestnancov vymenovaných
do štátnej služby školenia na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov. V roku 2012
sa takéhoto školenia zúčastnili 4 zamestnanci a úspešným vykonaním skúšok získali potrebný
osobitný kvalifikačný predpoklad.
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Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2012 bol rozpočtovým opatrením MŽP SR
stanovený na celkovú výšku 795 600 Eur. Priemerná mzda zamestnanca KÚŽP Nitra v roku 2012
bola 789,30 Eur.
Rozpis čerpania mzdových prostriedkov za rok 2012:
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
Funkčný plat

9.

781798

Odmeny pri dovŕšení 50 roku veku

1487

Odmeny za pracovné zásluhy

12315

Spolu 610

795600

Odstupné

35905

Odchodné

0

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie za rok 2012

Krajské úrady životného prostredia v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici,
Žiline, Košiciach a Prešove (ďalej len „KÚŽP“) boli zriadené zákonom č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zároveň sú uvedeným zákonom zriadené obvodné úrady životného prostredia
v riadiacej pôsobnosti jednotlivých krajských úradov životného prostredia.
Pôsobnosť, hlavné úlohy ako aj organizácia krajských úradov životného prostredia určujú štatúty
jednotlivých krajských úradov životného prostredia, ktoré boli vydané rozhodnutím ministra
životného prostredia Slovenskej republiky z 29. júna 2005 č. 20/2005-1.9. o vydaní štatútov
krajských úradov životného prostredia v znení dodatku č. 1 v spojení s rozhodnutím ministra
životného prostredia Slovenskej republiky z 22. januára 2007 č. 2/2007-7.2. o vydaní vzorového
organizačného poriadku krajského úradu životného prostredia a vzorového organizačného poriadku
obvodného úradu životného prostredia.
Prínos krajských úradov životného prostredia pre ústredný orgán
Krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia v ich riadiacej
pôsobnosti sú orgánmi miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na jednotlivých
úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa nasledovných osobitných zákonov
ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Zz. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov), ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (zákon č. 15/2005 Z.z. ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
(zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov), ochrany
pred povodňami (zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), odpadového hospodárstva (zákon
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), obalov a odpadov z obalov (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme (zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a zákon
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č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov), posudzovania vplyvov na životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), prevencie závažných priemyselných havárií (zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), verejných vodovodov a verejných kanalizácií (zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov), integrovanej prevencie a nápravy
environmentálnych škôd (zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
obchodovania s emisnými kvótami (zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie (zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), špeciálnej stavebnej správy
pri vodných stavbách (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov), štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych
škôd (zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Osobitné povinnosti vyplývajú pre krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady
životného prostredia v ich riadiacej pôsobnosti aj z ďalších troch zákonov v systéme
environmentálneho práva zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona
č. 587/2004 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
KÚŽP a OÚŽP v ich riadiacej pôsobnosti priamo participujú s inými rozhodovacími orgánmi
štátnej správy v štyroch zákonoch a súvisiacich predpisoch zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
KÚŽP vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov,
v oblasti vôd má pôsobnosť ako orgán štátnej vodnej správy založenú vodným zákonom podľa § 58
písm. b) a rozsah kompetencií upravený ust. § 60 zákona.
Vo všeobecnosti podľa kompetenčného zákona vykonáva v druhom stupni štátnu správu
starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú
obvodné úrady životného prostredia, ak nie je osobitným predpisom ustanovené inak a riadi
a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obvodnými
úradmi životného prostredia. Výkon štátnej správy má KÚŽP teritoriálne vymedzené v územnom
obvode kraja podľa prílohy č. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. Na úseku životného prostredia miestne
orgány štátnej správy – KÚŽP a OÚŽP pri výkone svojej činnosti navzájom spolupracujú
akoaj spolupracujú s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými právnickými
osobami a občianskymi združeniami pôsobiacimi vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
V súvislosti s rozhodovacou činnosťou KÚŽP vo veciach štátnej správy ministerstvo
ako ústredný orgán štátnej správy preskúmava rozhodnutia KÚŽP vydané v správnom konaní.
Hlavnou činnosťou KÚŽP je plnenie úloh zabezpečovaných pri výkone miestnej štátnej
správy, ktorú vykonáva podľa osobitných zákonov:
vodného zákona – výkon štátnej vodnej správy uskutočňovanej podľa § 60 zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov – výkon štátnej správy na úseku
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VVaVK podľa § 36 ods. 4; zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami – výkon štátnej správy
na úseku ochrany pred povodňami podľa § 24; zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov – výkon štátnej správy na úseku rybárstva podľa § 38 v rozsahu odvolacieho
orgánu.
Podľa vodného zákona prvostupňová rozhodovacia činnosť KÚŽP ako orgánu štátnej vodnej
správy je v rozsahu najmä ak ide: o medzinárodné vody alebo hraničné vody; o vodnú stavbu a s ňou
spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch alebo viacerých
obvodov; o vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd alebo; o vodnú
stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW a s ňou spojené osobitné
užívanie vôd; v prípadoch, v ktorých je krajský úrad životného prostredia príslušný na povolenie
vodnej stavby, rozhoduje aj v ostatných veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby alebo nakladania
s vodami s výnimkou pokút a priestupkov; vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd KÚŽP vykonáva
štátnu vodnú správu po prerokovaní s ministerstvom – sekciou vôd, a ak rozhodovanie môže mať
vplyv na priebeh, povahu alebo vyznačenie štátnej hranice, aj s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky; rozhoduje o schválení súhrnného manipulačného poriadku vodných stavieb na celý hlavný
vodný tok a jeho prítoky; vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti
a rozhoduje o opatreniach na nápravu a o obmedzení alebo zákaze výroby alebo činnosti; v rozsahu
svojich kompetencií vyhlasuje všeobecne záväzné vyhlášky, viď § 60 ods. 6 písm. a) až c) vodného
zákona.
Ďalej KÚŽP koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí
a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov a zabezpečuje úlohy,
ktoré vyplývajú z vládou SR schváleného Vodného plánu Slovenska. V tejto súvislosti sekcia vôd
požiadala v roku 2012 o zabezpečenie plnenia úlohy predkladať na MŽP SR špecifikované
rozhodnutia od OŠVS (najmä podľa § 15 ods. 6 vodného zákona), ďalej požiadala všetky odbory
ŠVS KÚŽP o vytvorenie databázy rozhodnutí, ktorými boli určené ochranné pásma vodárenských
zdrojov v pôsobnosti kraja ako aj zabezpečiť vedenie evidencie o vodách a zasielanie údajov
do súhrnnej evidencie (SHMÚ) podľa § 24 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 418/2010 Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení vodného zákona. Uvedené úlohy sekcia vôd požadovala na základe prijatých
novelizačných úprav právnych predpisov akými boli napr. NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, resp. novej právnej úpravy vyplývajúcej
z implementácie smerníc EÚ, akou bola najmä smernica EPaR 2006/118/ES o ochrane podzemných
vôd pred znečistením a zhoršením kvality ako aj smernica EPaR 2006/7/ES o riadení kvality vody
určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS.
Na základe vyhodnotenia úloh KÚŽP za rok 2012 ústredný orgán skonštatoval, že všetky
úlohy požadované sekciou vôd boli splnené. Rozsiahla agenda ako aj právomoci KÚŽP vyplývajú
pri zabezpečovaní plnenia úloh podľa zákona o ochrane pred povodňami. V ust. § 24 písm. a) až e)
zákona KÚŽP najmä:
riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na tomto úseku štátnej správy; spolupracuje
vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom v sídle kraja, s vyšším územným
celkom a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov;
v oblasti prevencie, počas povodňovej situácie a povodni zabezpečuje podľa povahy
a charakteru situácie viaceré zákonom ustanovené úlohy ako napr. spolupráca s poverenými
osobami a dotknutými orgánmi štátnej správy na vyhotovení predbežného hodnotenia
povodňového rizika a návrh plánov manažmentu povodňového rizika, zriaďuje krajskú
povodňovú komisiu a jej technický štáb a vypracúva jej štatút, schvaľuje štatút obvodnej
povodňovej komisie, zostavuje povodňový plán kraja a predkladá ho na schválenie MŽP SR
ukladá rozhodnutím povinnosť vlastníkovi, správcovi a užívateľovi dotknutého pozemku,
stavby objektu alebo zariadenia odstrániť v určenom termíne nedostatky zistené
pri povodňovej prehliadke, ďalej z povodňovej situácie vyhlasuje odvoláva II.stupeň
povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity na návrh správcu
vodohospodársky významných vodných tokov alebo z vlastného podnetu, vydáva príkazy
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na vykonanie opatrení na návrh krajskej povodňovej komisie, vyžaduje si súhlas ministerstva
na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej
zápchy výbušninami, spolupracuje s krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného
zboru a obvodným úradom v sídle kraja pri povodňových záchranných prácach,
organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu krajskej povodňovej komisie,
zabezpečuje výkon hlásnej služby a po povodní ustanovuje verifikačnú komisiu na overenie
správnosti vyhodnotenia povodňových škôd, vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní,
ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá MŽP SR a Ministerstvu vnútra.
KÚŽP sú orgánmi miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany
prírody a krajiny v rámci starostlivosti o životné prostredie podľa nasledovných osobitných zákonov
ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov), ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (zákon č. 15/2005 Z.z. ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),
Osobitné povinnosti vyplývajú pre úseky ochrany prírody a krajiny KÚŽP v ich riadiacej
pôsobnosti aj zo zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úsek ochrany prírody a krajiny KÚŽP participuje tiež pri rozhodovacej a inej činnosti:
v rámci rezortu životného prostredia s inými rozhodovacími orgánmi štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie (úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, úsek prevencie závažných priemyselných
havárií) mimo rezortu životného prostredia s inými rozhodovacími orgánmi štátnej správy v súlade
s nasledovnými zákonmi a ich súvisiacimi predpismi (zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) s políciou, súdmi a prokuratúrou.
KÚŽP vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon): vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4
s dosahom na územie svojho územného obvodu, vykonáva zisťovacie konanie strategických
dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie svojho územného
obvodu, zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká
povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b), zabezpečuje
posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 12, je správnym orgánom v konaní
o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2, ak má
strategický dokument dosah na územie dvoch a viacerých obvodov, určí, ktorý obvodný úrad je
príslušným orgánom na vydanie vyjadrenia podľa § 18 ods. 5 a v prípade posudzovania vplyvov určí,
ktorý obvodný úrad je príslušný orgán na jeho posudzovanie podľa § 5 ods. 2, ak sa navrhovaná
činnosť umiestňuje na území viacerých obvodov, určí, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom
na jeho posudzovanie podľa § 22 ods. 2, vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 v prípade podľa § 54
ods. 2 písm. f), poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného
informačného systému, zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení
procesu posudzovania podľa písmen a) až c) a na požiadanie z nej poskytuje informácie, zúčastňuje
sa konzultácií podľa § 63, vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obvodný
úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni, určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.
Hlavnou činnosťou krajských úradov životného prostredia a podriadených pracovísk
je rozhodovacia činnosť v správnom konaní a aktívne pôsobenie pri skvalitňovaní a zefektívnení
rozhodovacieho procesu nielen v odvolacom konaní, ale najmä v rozhodujúcom podiele v prvom
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stupni rozhodovania (povolenia, súhlasy, výnimky a pod.), tiež formou kontrol na obvodných
úradoch životného prostredia. Za prínos možno označiť aj možnosť pripomienkovania všeobecne
záväzných právnych predpisov v gescii rezortu životného prostredia.
Z pohľadu pôsobnosti odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti sú krajské
úrady životného prostredia orgánmi štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných
havárií podľa zákona č. 261/20025 Z.z. o prevencii závažných priemyselných haváriách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 261/2002 Z.z.“) a na úseku prevencie a nápravy
environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z.z.. KÚŽP rozhodujú o zaradení podniku
do kategórie A alebo o preradení podniku z kategórie A do kategórie B, o uložení iných opatrení
potrebných na elimináciu alebo zníženie rizika vyplývajúceho z umiestnenia podniku vo svojom
územnom obvode. Rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam OÚŽP vydaným podľa vyššie
spomínaných zákonov a rozhodujú v pochybnostiach o tom, ktorý obvodný úrad životného prostredia
je príslušným na konanie podľa zákona č. 359/2007 Z.z. v prípade, že environmentálna škoda
zasahuje do územia v obvode pôsobnosti dvoch alebo viacerých obvodných úradov životného
prostredia

-

-

-

-

-

Krajské úrady životného prostredia ďalej plnia tieto úlohy:
vykonávajú v prvom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa
kompetencií vymedzených vyššie uvedenými zákonmi na jednotlivých úsekoch orgánov
štátnej správy,
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia,
ak osobitný predpis neustanovuje inak,
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej
obvodnými úradmi životného prostredia,
koordinujú a kontrolujú výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
uskutočňovanej obcami,
poskytujú obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní
úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
vykonávajú štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky
na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
Medzi ďalšie činnosti KÚŽP patrí najmä:
vybavovanie sťažností a petícií právnických a fyzických osôb v rozsahu svojej pôsobnosti,
rozhodovanie podľa správneho poriadku,
koncepčná činnosť (tvorba koncepcií a určovanie rozhodujúcich smerov štátnej
environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie na úrovni kraja a okresu, najmä tvorba, vydávanie, aktualizácia a zverejňovanie
programov, plánov a iných dokumentov koncepčného charakteru),
poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov,
vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok,
vydávanie stanovísk a vyjadrení,
vedenie automatizovaného informačného systému.

Krajské úrady životného prostredia sú rozpočtovou organizáciou a sú finančnými vzťahmi
napojené na rozpočet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý voči nim plní
funkciu zriaďovateľa. Krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia v ich
zriaďovateľskej pôsobnosti na plnenie svojich úloh používajú majetok vo vlastníctve Slovenskej
republiky, ktorý spravujú podľa osobitného predpisu.
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom krajských úradov
životného prostredia tiež zabezpečuje kontrolu, financovanie i zber informácií, týkajúcich
sa preneseného výkonu štátnej správy.
Prínos krajského úradu životného prostredia pre ostatné organizácie verejnej správy
Činnosť krajských úradov životného prostredia za hodnotené obdobie možno hodnotiť
pozitívne z pohľadu aktívnej spolupráce so Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
s osobitnými odbornými organizáciami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
V rámci rezortu bola významným prínosom spolupráca so Štátnou ochranou prírody Slovenskej
republiky pri vyhlasovaní a praktickej ochrane osobitne chránených častí prírody, so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom pri zabezpečovaní protipovodňovej ochrany
a ďalšími organizáciami. Intenzívna a neodmysliteľná je súčinnosť krajských úradov životného
prostredia pri spoločných postupoch osobitných konaní s krajskými lesnými úradmi (zmeny a obnovy
lesných hospodárskych plánov), krajskými stavebnými úradmi (územno-plánovacia dokumentácia),
obvodnými banskými úradmi (dobývacie priestory a banská činnosť), s obcami v spravovanom
regióne vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia,
tiež s dotknutými organizačnými útvarmi Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
pri vyhlasovaní prieskumných území a chránených ložiskových území.
KÚŽP vykonávajú štátny dozor a kontrolujú výkon štátnej správy na úseku posudzovania
vplyvov na životné prostredie uskutočňovanej obvodnými úradmi životného prostredia. Spolupracujú
s ostatnými orgánmi štátnej správy ako aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorej
poskytujú podklady do informačného systému EIA/SEA.
KÚŽP vykonávajú štátny dozor a kontrolujú výkon štátnej správy ako na úseku prevencie
závažných priemyselných havárií tak aj na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd
uskutočňovanej obvodnými úradmi životného prostredia. Spolupracujú s ostatnými orgánmi štátnej
správy ako aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorej poskytujú podklady
do informačného systému prevencie závažných priemyselných havárií a informačného systému
prevencie a nápravy environmentálnych škôd.
Prínos pre širokú verejnosť
Prínos krajských úradov životného prostredia pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, najmä vydávaním stanovísk, vyjadrení, povolení,
súhlasov a výnimiek podľa osobitných predpisov, poskytovaní informácií v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, vybavovaní petícií v súlade so zákonom
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach.
Krajské úrady životného prostredia pôsobia preventívne ako kontrolné orgány štátneho
dozoru pri udeľovaní nápravných opatrení a pokút, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu.
O činnosti krajských úradov životného prostredia je verejnosť informovaná prostredníctvom
výročných správ prezentovaných na verejných odpočtoch jednotlivých krajských úradov životného
prostredia za účasti verejnosti. Výročné správy sú publikované aj na webových stránkach
jednotlivých krajských úradov životného prostredia. Taktiež sú webových stránkach uverejnené
zaujímavosti o činnosti, celkovej organizácii a prezentácia krajského úradu životného prostredia.
V súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejnosť informovaná o činnosti
krajských úradov životného prostredia formou vyhlášok, ktoré sa uverejňujú vo Vestníku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej
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republiky. O činnosti krajských úradov životného prostredia sa môže verejnosť dozvedieť
aj z odborných článkov, ktoré sú uverejňované v mesačníku Enviromagazín, ktorý vydáva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
-

Všeobecne možno skonštatovať tiež, že úsek ochrany prírody a krajiny pre verejnosť:
poskytuje informácie o záujmoch ochrany prírody a krajiny za územie kraja,
rieši sťažnosti a petície,
rieši problematiku hendikepovaných živočíchov, ktorých nález je občanmi oznámený,
poskytuje pomoc a poučenie pre aplikáciu zákonov na úseku ochrany prírody a krajiny,
poskytuje podporu pre projekty pri získavaní finančných zdrojov z rôznych finančných
fondov.

Prínosom je výkon štátneho dozoru a tým aj zabezpečovanie kvalitnej práce prvostupňových
orgánov na výkon štátnej správy podľa zákona č. 261/2002 Z.z. s výnimkou vecí patriacich
do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy a zákona č. 359/2007 Z.z., ktorými sú obvodné úrady
životného prostredia a tým aj zlepšenie kvality prevencie závažných priemyselných havárií a kvality
prevencie a nápravy environmentálnych škôd, čo v konečnom dôsledku znamená zníženie,
resp. elimináciu rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie a tým aj zníženie resp. elimináciu
dôsledkov závažnej priemyselnej havárie na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok ako
i zníženie resp. elimináciu rizika vzniku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby
environmentálnej škody a teda zníženie resp. elimináciu dôsledkov takejto škody na životné
prostredie.

10.

Ciele a prehľad plnenia

Hlavným cieľom Krajského úradu životného prostredia Nitra je zabezpečenie výkonu štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V tabuľke je uvedený prehľad hlavných a legislatívnych úloh Krajského úradu životného
prostredia Nitra za rok 2012 a ich plnenie.
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Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh KÚŽP Nitra za rok 2012

Názov úlohy

Gestor

Termín
predloženia

Stav plnenia /
Dátum splnenia

V zmysle zákona
č. 10/1996 Z.z. o kontrole
2.1.2012
v štátnej správe v znení
neskorších predpisov

nesplnená - miesto
nevyhodnocuje
kontroly nebolo
sa
zastúpené

Útvar
kontroly

Stratégia prevencie
kriminality a inej
15.1.2012
protispoločenskej činnosti
na roky 2012 - 2015

15.1.2012

Splnená
15.1.2012

Útvar
kontroly

Podľa požiadaviek
a pokynov MŽP SR

15.1.2012

15.1.2012

Splnená
15.1.2012

29.1.2012

29.1.2012

Splnená
29.1.2012

31.1.2012

31.1.2012

Splnená
31.1.2012

31.1.2012

31.1.2012

Splnená
31.1.2012

31.1.2012

31.1.2012

Splnená
31.1.2012

do 31.1.2012

nepredkladá sa

Splnená
priebežne

28.2.2012

28.2.2012

Splnená
28.2.2012

1.1.2010 31.3.2012

31.3.2012

Splnená
31.3.2012

Plán kontrolnej činnosti
Útvar
KÚŽP Nitra
kontroly
na I. polrok 2012
Plán prevencie
kriminality na rok 2012
a vyhodnotenie plánu
prevencie kriminality
za rok 2011
Vyhodnotenie Plánu
hlavných legislatívnych
úloh za rok 2011

Termín
vypracovania

Dôvod vypracovania

Uznesenie vlády SR
č. 462/2004 a uznesenie
vlády SR č. 350/2003
k Správe o konkrétnych
opatreniach pri plnení
Programového vyhlásenia
vlády v SR v oblasti boja
proti korupcii
V zmysle zákona
Vyhodnotenie
Útvar
č. 10/1996 Z.z. o kontrole
kontrolnej činnosti
kontroly
v štátnej správe v znení
za rok 2011
neskorších predpisov
Podľa § 26 zákona
č. 523/2004 Z.z. o
Odbor
Spracovanie účtovnej
rozpočtových pravidlách
ekonomiky
závierky za rok 2011
verejnej správy a o zmene
a prevádzky
a doplnení niektorých
zákonov
Zabezpečiť rozpis
Podľa § 21,22 zákona
záväzných
č. 523/2004 Z.z.
Odbor
ukazovateľov rozpočtu
o rozpočtových
ekonomiky
na rok 2012
pravidlách verejnej správy
a prevádzky
v ekonomickej
a o zmene a doplnení
rozpočtovej klasifikácii
niektorých zákonov
Odbor
V zmysle § 67 písm. e)
ochrany
a § 68 písm. d) zákona
Plán revízií chránených prírody,
č. 543/2002 Z.z.
území na rok 2012
krajiny a
o ochrane prírody a
odpadového krajiny v znení neskorších
hospodárstva predpisov
Určiť limity vybraných
záväzných
Podľa § 19 zákona
Odbor
ukazovateľov pre
č. 523/2004 Z.z.
ekonomiky
obvodné úrady
o rozpočtových
a prevádzky
životného prostredia
pravidlách verejnej správy
Nitrianskeho kraja
Vypracovanie výročnej
správy KÚŽP Nitra
Útvar
Uznesenie vlády SR
za rok 2011
kontroly
č. 1189/2001
a uskutočnenie
verejného odpočtu
Akčný plán KÚŽP
Nitra v oblasti boja
proti korupcii na rok
Útvar
2012 a plnenie akčného kontroly
plánu boja proti
korupcii za rok 2011
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Organizácia krajskej
súťaže EKOPLAGÁT
2012

Deň životného
prostredia – „ENVIRO
DAY“

Odbor
ochrany
prírody,
krajiny a
odpadového
hospodárstva
Odbor
ochrany
prírody,
krajiny a
odpadového
hospodárstva
spolu s
odborom
ochrany
zložiek
životného
prostredia

Plán kontrolnej činnosti
Útvar
KÚŽP Nitra
kontroly
na II. polrok 2012
Úlohy vyplývajúce
zo zákona č. 184/1999
Z.z. o používaní
jazykov národnostných
menšín v znení
neskorších predpisov
Správa o vybavovaní
sťažností a petícií
vyplývajúca
z požiadavky MŽP SR

enviromentálna výchova,
osveta a propagácia
zameraná najmä na
mládež na školách

do 31.5.2012

nepredkladá sa

Splnená
17.5.2012

enviromentálna výchova,
osveta a propagácia
zameraná najmä
na mládež na školách

5.6.2012

nepredkladá sa

Splnená
8.6.2012

30.6.2012

nesplnená materská
nevyhodnocuje
dovolenka, miesto
sa
kontroly nebolo v r.
2012 zastúpené

V zmysle zákona č.
10/1996 Z.z. o kontrole
v štátnej správe v znení
neskorších predpisov

V zmysle zákona č.
184/1999 Z.z. o používaní
Organizačný
jazykov národnostných
od 1.7.2012
odbor
menšín v znení neskorších
predpisov

nepredkladá sa

Splnená
1.7.2012

Útvar
kontroly

Požiadavka MŽP SR

9.1.2012

9.1.2012

Splnená
9.1.2012

Správa o plnení
rozpočtu KÚŽP Nitra
za I. polrok 2012

Odbor
ekonomiky
a prevádzky

Podľa § 26 zákona
č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových
pravidlách verejnej správy
9.9.2012
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

9. 9.2012

Splnená
9.9.2012

Aktualizácia
dokumentácie civilnej
ochrany obyvateľstva
podľa zákona
č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane
v znení neskorších
predpisov

V zmysle dokumentu
"Hlavné úlohy v oblasti
hospodárskej mobilizácie,
obrany, krízového riadenia,
integrovaného záchranného
Organizačný systému, civilnej ochrany
obyvateľstva, civilného
odbor
núdzového plánovania,
ochrany kritickej infraštr.,
humanitárnej pomoci
a ochrany utajovaných
skutočností v pôsobnosti
MŽP SR na rok 2012

do 20.11.2012 nepredkladá sa

Splnená
15.11.2012

Aktualizácia
povodňového plánu
kraja podľa potreby

Odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia

V zmysle § 10 ods. 4
a § 24 písm. c) bod 7
zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred
povodňami

30.11.2012

31.12.2012

Splnená
31.12.2012

Plán hlavných a
legislatívnych úloh
OÚŽP Nitra na rok
2013

Útvar
kontroly

Plán hlavných a
legislatívnych úloh MŽP
SR na rok 2013

21.12.2012

21.12.2012

Splnená
21.12.2012
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Spracovať návrh
Odbor
rozpisu rozpočtu na rok ekonomiky
2013
a prevádzky

Plán kontrolnej činnosti
Útvar
KÚŽP Nitra
kontroly
na I. polrok 2013

Aktualizácia zoznamu
členov stráže prírody
a celoročná koordinácia
ich činnosti

Vypracovať Program
odpadového
hospodárstva
Nitrianskeho kraja
na roky 2011 až 2015

Odbor
ochrany
prírody,
krajiny a
odpadového
hospodárstva

Odbor
ochrany
prírody,
krajiny a
odpadového
hospodárstva

Odbor
ochrany
Usporadúvanie akcií v
prírody,
rámci environmentálnej
krajiny a
výchovy
odpadového
hospodárstva
Kontrola plnení
plánovaných opatrení
Odbor
z Programu na
zlepšenie kvality
ochrany
ovzdušia
zložiek
a vyhodnotenie plnenia životného
programu pre oblasť
prostredia
riadenia kvality
ovzdušia
Uplatňovanie
a kontrola plnenia
Odbor
opatrení akčných
ochrany
zložiek
plánov na zlepšenie
kvality ovzdušia podľa životného
vývoja znečistenia
prostredia
ovzdušia

Podľa § 21 zákona
č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových
pravidlách verejnej správy
31.12.2012
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov

31.12.2012

V zmysle zákona
č. 10/1996 Z.z. o kontrole
31.12.2012
v štátnej správe v znení
neskorších predpisov

nesplnená materská
dovolenka, miesto
nevyhodnocuje
kontroly nebolo
sa
zastúpené - úloha
presunutá na rok
2013

V zmysle § 72-80 zákona
č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších
predpisov

v priebehu
roka 2012

nepredkladá sa

V zmysle § 70 písm.a)
zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov

v priebehu
roka 2012

úloha prenesená
do roku 2013,
návrh POH je
vypracovaný,
prebieha proces
posudzovania
strategického
nevyhodnocuje
dokumentu v
sa
zmysle zákona č.
24/2006 Z.z. o
posudzovaní
vplyvov na životné
prostredie a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov

enviromentálna výchova,
osveta a propagácia
zameraná najmä na
mládež na školách

v priebehu
roka 2012

nepredkladá sa

Splnená
8.6.2012

V zmysle § 25 ods.1
písm. d) zákona
č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší

v priebehu
roka 2012

nepredkladá sa

Splnená
31.12.2012

V zmysle § 12 zákona
č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší

v priebehu
roka 2012

nepredkladá sa

Splnená
22.11.2012
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Splnená
31.12.2012

Splnená
priebežne

Aktualizácia plánu
rozvoja verejných
vodovodov a verejných
kanalizácií
Nitrianskeho kraja dopracovanie podľa
požiadaviek MŽP SR
Vyhlásenie
inundačných území
podľa návrhov
SVP,š.p.
Vedenie evidencie
o vodách a zaslanie
údajov do súhrnej
evidencie(SHMÚ)
podľa § 24 ods. 3
vyhlášky MŽP SR
č. 418/2010 Z.z. o
vykonaní niektorých
ustanovení vodného
zákona
Aktualizácia
vytvorenej databázy
rozhodnutí, ktorými
boli určené ochranné
pásma vodárenských
zdrojov v územnej
pôsobnosti kraja
Uskutočnenie porady,
školenia členov stráže
prírody spojené
s praktickým
manažmentom
v chránených územiach
Vypracovať informáciu
o kvalite ovzdušia
a o podiele
jednotlivých zložiek na
jeho znečisťovaní
Pre účely zabezpečenia
postupu plnenia
opatrení vyplývajúcich
zo schváleného
Vodného plánu
Slovenska predkladať
na MŽP SR
špecifikované
rozhodnutia od orgánov
štátnej vodnej správy

Odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia

V zmysle zákona
č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách
a o zmene a dopnení
v priebehu
zákona č. 276/2001 Z.z.
roka 2012
o regulácii
v sieťových odvetviach
v znení neskorších
predpisov

nevyhodnocuje presunutá do roku
sa
2013

Odbor
ochrany
zložiek živ.
prostredia

V zmysle § 20 zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami

nesplnená - neboli
nevyhodnocuje
podané žiadne
sa
návrhy z SVP, š.p.

Odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia

V zmysle § 29 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene a doplnení
zákona SNR č. 372/1990 priebežne
Zb. o priestupkoch
v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)

Odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia

V zmysle § 29 ods. 2
zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene
zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch
v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)

Odbor
ochrany
prírody,
krajiny a
odpadového
hospodárstva
Odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia

Odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia

v priebehu
roka 2012

podľa
požiadavky
MŽP SR

Splnená
priebežne

priebežne k
podľa
15.1.
požiadavky
nasledujúceho
MŽP SR
roka

Splnená
priebežne

V zmysle § 67 písm.
v,w,x) zákona č. 543/2002
v priebehu
Z.z. o ochrane prírody
IV.štvrťroka
a krajiny v znení
neskorších predpisov

nepredkladá sa

Splnená
12.-13.10.2012

V zmysle § 25 ods. 1
písm. a) zákona č.
137/2010 Z.z. o ovzduší

nepredkladá sa

Splnená
30.11.2012

v priebehu
IV.štvrťroka

Podklady k plneniu úloh
MŽP SR podľa § 59 ods.
1 písm.v) a ods.2 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách podľa
a o zmene a doplnení
požiadavky
zákona SNR č. 372/1990 MŽP SR
Zb. o priestupkoch
v znení neskorších
predpisov
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nesplnená - neboli
nevyhodnocuje
vydané MŽP SR
sa
dané rozhodnutia

Vyhodnotenie Plánu legislatívnych úloh KÚŽP Nitra za rok 2012

Názov úlohy
Vydanie
všeobecne záv.
vyhlášok,
ktorými sa
vyhlási územná
ochrana
navrhnutých
území európ.
významu
Vydanie
všeobecne záv.
vyhlášky,
ktorou sa
uskutočňuje:
Vyhlasovanie,
zmena
a zrušovanie
vôd vhodných
na kúpanie

Vydanie
všeobecne
záväznej
vyhlášky,
ktorou sa
vydáva záväzná
časť Programu
odpadového
hospodárstva
Nitrianskeho
kraja na roky
2011 až 2015

Termín
Termín
vypracovania predloženia

Termín
zaslania na
publikovanie

Stav plnenia /
Dátum splenia

Splnená
15.5.2012

Splnená
5 vyhlášok

Gestor

Dôvod vypracovania

Odbor
ochrany
prírody,
krajiny a
odpadového
hospodárstva

V zmysle § 24 ods.
18 zákona
č. 543/2002 Z.z.
v priebehu
o ochrane prírody
roka 2012
a krajiny v znení
neskorších predpisov

priebežne

Odbor
ochrany
zložiek
životného
prostredia

V zmysle § 8 zákona
č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene
zákona č. 372/1990
v priebehu
Zb. o priestupkoch
roka 2012
v znení neskorších
predpisov (vodný
zákon) v znení
neskorších predpisov

nesplnená ,
nakoľko nebol
z MŽP SR
nevyhodnocuje nevyhodnocuje podaný návrh
sa
sa
na vytvorenie
profilov vôd
vhodných
na kúpanie

V zmysle § 5 ods. 2
zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch
v priebehu
a o zmene a doplnení
roka 2012
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov

úloha
prenesená
do roku 2013,
návrh POH je
vypracovaný,
prebieha
proces
posudzovania
strategického
nevyhodnocuje nevyhodnocuje dokumentu
sa
sa
v zmysle zák.
č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní
vplyvov
na životné
prostredie
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov

Odbor
ochrany
prírody,
krajiny a
odpadového
hospodárstva
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11.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Hlavné skupiny užívateľov :
- právnické osoby
- fyzické osoby
- samospráva
- štátna správa
Pri zabezpečovaní jednotlivých činností spolupracujeme:

i)

so samosprávou, či už miestnou, alebo VÚC
štátnou správou
vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov
vedeckými inštitúciami a univerzitami
mimovládnymi organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny
orgánmi činnými v trestnom konaní
colnými orgánmi
odbornými organizáciami MŽP SR (Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana
prírody a krajiny, Slovenský hydrometeorologický ústav , ZOO Bojnice, Výskumný ústav
vodného hospodárstva)
inšpekciou životného prostredia

12.

Záver

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zverejnenie výročnej správy
Táto výročná správa bude zverejnená na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR
(www.enviro.gov.sk) a na internetovej stránke Obvodného úradu životného prostredia Nitra
(www.nr.ouzp.sk)
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