
 

 

 

(prevádzkovateľ – obchodné meno a sídlo firmy, prípadne meno , priezvisko a bydlisko) 

 

 

 

 

                            Okresný úrad Tvrdošín 

                           odbor starostlivosti o životné prostredie  

                           Medvedzie 254 

                           027 44 Tvrdošín    

  

 

 

 V .......................................... Dňa ................................ 

 

      

Vec:  Oznámenie finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu  v zmysle zákona č. 359/2007 

Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

V zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. Vám preukazujeme spôsob finančného krytia zodpovednosti 

za environmentálnu škodu. 

 

Prevádzkovateľ –  obchodné meno :  .......................................................................................................... 

   Sídlo:                   .......................................................................................................... 

Prevádzka (názov a adresa) :                   ......................................................................................................... 

Forma finančného krytia ( Označiť skratkou.  P – poistná zmluva , BZ – banková záruka, V vinkulácia ): ................. 

Výška finančného krytia  v € :                ........................... 

Dátum zriadenia finančného krytia:       ........................... 

Činnosť prevádzkovateľa na ktorú je finančné krytie ( uviesť § a odsek zákona vid. príloha č.1): ......................... 

Štatutár prevádzkovateľa ( meno, priezvisko, titul ): ............................................................................................. 

                                         ( funkcia) :.................................................................................................................. 

                                                  ( kontakt) :.................................................................................................................. 

 Kontaktná osoba ( meno, priezvisko, titul ): ........................................................................................................ 

                                         ( funkcia) :.................................................................................................................. 

                                                  ( kontakt) :.................................................................................................................. 

 

                                  

Príloha   

1. Doklad o zriadení finančného krytia ( kópia poistnej zmluvy, doklad o vinkulácii finančných prostriedkov, doklad 

o bankovej záruke )   

 

 

 

                                                                                          ............................................................................ 

                       Pečiatka a podpis  

 

 

 



 

                                                                 

 

Príloha č.1 

 

Činnosti na ktoré sa vzťahuje zákon č. 359/2007 Z.z. uvedené v § 1 ods. 2 

 
 
§ 1 

Predmet zákona 

(1) Tento zákon upravuje 

a) práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane znášania s tým 

spojených nákladov, 

b) úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych škôd, 

c) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. 

(2) Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú bez 

ohľadu na zavinenie týmito pracovnými činnosťami: 

 

a) prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného predpisu1) okrem zariadení 

alebo ich častí, ktoré sa používajú na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov, 

 

b) zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy 

v súlade s osobitným predpisom,2) ktoré vyžadujú súhlas podľa osobitného predpisu3) alebo registráciu podľa 

osobitného predpisu,4) 

 

c) cezhraničným pohybom odpadov, ktorý vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,5) 

 

d) vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa 

osobitného predpisu6)vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb, 

 

e) vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich 

látok do podzemných vôd, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu6) vrátane povolenia s tým spojených 

vodných stavieb, 

 

f) odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu7) vrátane povolenia s tým 

spojených vodných stavieb, 

 

g) výrobou, používaním, uskladňovaním, spracúvaním, plnením, uvoľňovaním do životného prostredia a 

vnútropodnikovou prepravou 

1. nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu,8) 

2. prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,9) 

3. biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,10) 

 

h) prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou 

vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou podľa osobitných predpisov,11) 

 

i) prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12) 

 

j) používaním geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy podľa osobitného 

predpisu,13) 

 

k) zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov podľa osobitného predpisu,14) 

 

l) nakladaním s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,14a) 

 

m) prevádzkovaním trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.14b) 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586955
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586956
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586957
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586958
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586959
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586960
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586960
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586961
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586962
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586963
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586964
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586965
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586966
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586967
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586968
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6586969
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359#f6981069


 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


