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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
Ing.Vladislav Borík,PhD.(do 15.1.2008),Ing. Rudolf Hlavačka(od 21.2.2008)

Členovia vedenia:
Zástupca prednostu a vedúca odboru štátnej vodnej správy: Ing. Zlata Valterová
Vedúci odboru ekonomiky a prevádzky: Ing. Marián Koprda
Vedúci odboru ochrany zložiek životného prostredia: Ing. Peter Majlát
Vedúci odboru ochrany prírody a krajiny: Ing.Svätopluk Čepelák

Sídla a vedenie príslušných obvodných úradov životného prostredia:

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Janka Kráľa 124, Nitra
- prednosta: Ing. Pavol Kováč (od 2.11.2006)
Obvodný úrad životného prostredia Levice, Dopravná 14, Levice
- prednosta: Ing. Jozef Máčaj (od 2.11.2006)
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, Svätoplukova 1, Nové Zámky
- prednostka: Ing. Mária Hrušková (od 2.11.2006)
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, Ul. 17. novembra, Topoľčany
- prednosta: Ing. Ján Turza
Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 2/1, Šaľa
- prednostka: Ing. Petronela Vižďáková (od 2.11.2006)
Obvodný úrad životného prostredia Komárno, Námestie gen. Klapku 7, Komárno
- prednostka: Ing. Claudia Gettlerová (od 15.11.2006)

Hlavné činnosti:
Krajský úrad životného prostredia (ďalej len „KÚŽP“) je orgánom štátnej správy pre tvorbu
a ochranu životného prostredia s kompetenciami ustanovenými v zákone č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a v ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisoch v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
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KÚŽP je podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej
službe“) služobný úrad.
KÚŽP a obvodné úrady životného prostredia (ďalej len „OÚŽP“) v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti tvoria jeden právny subjekt.
KÚŽP zriaďuje so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo“) osobitné odborné organizácie na zabezpečenie odborných činností
starostlivosti o životné prostredie.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
KÚŽP vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov
a plní tieto úlohy:
- 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

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
KÚŽP nemá žiaden kontrakt s ústredným orgánom.

4. Činnosti organizácie
KÚŽP zabezpečuje koncepčnú, systémovú činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou
za rozhodnutia s dôsledkami na územie kraja.

Odbor ochrany zložiek životného prostredia
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
1. rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej činnosti
1.1

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.),
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a) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné
prerokovanie návrhu tohto programu,
b) poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
c) rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu
podľa § 69 písm. c),
d) schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce presahujúci územný obvod
obvodného úradu životného prostredia,
e) dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie
odpadov a k ich zmenám podľa § 16 písm. a),
f) dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16
písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územný obvod obvodného úradu životného
prostredia,
g) 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,
h) rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť
podľa Katalógu odpadov,
i) je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť
1. 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,
2. 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,
j) vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
k) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
m) ukladá pokuty (§ 78),
n) ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi
zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo
zneškodniť odpad [§ 21 ods. 1 písm. h)],
o) dáva súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie ostatných odpadov mobilnými
zariadeniami [§ 7 ods. 1 písm. h)],
p) dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej
republike [§ 16 písm. d)].
r) dáva súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie
odpadov alebo zneškodňovanie odpadov.
s) vyjadruje sa k územným plánom
2. vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok
3. vydávanie stanovísk
4. riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
5. prešetrovanie petícií a sťažností
6. koncepčná činnosť
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7. vedenie automatizovaného informačného systému
8. činnosť v oblasti informovania verejnosti
9. štátny dozor

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.),
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. 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.),
rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam obvodného úradu vydaným podľa tohto
zákona (§26 ods. 6 písm. b) zákona č. 261/2002 Z.z.).

2. riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
3. prešetrovanie petícií a sťažností
4.

činnosť v oblasti informovania verejnosti

5.

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.),
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),
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•
•
•
•

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.

riadenie a kontrola výkonu štátnej správy

3.

prešetrovanie petícií a sťažností

4.

koncepčná činnosť

5.

činnosť v oblasti informovania verejnosti

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
1. rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej činnosti
•

•

vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia,
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.),
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 § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/2002 Z. z. okrem povinnosti
informovať obvodný úrad životného prostredia, štátneho okresného hygienika
a verejnosť (§ 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 478/2002 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)),
- neplní regulačné opatrenia zo schválených regulačných poriadkov podľa § 15
zákona č. 478/2002 Z. z. (§ 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z),
- nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja ak sa prevádzkujú
bez súhlasu podľa § 22 ods. 1 písm. h), v prípade pochybností o začlenení
stacionárneho zdroja zastavenie nariadi krajský úrad životného prostredia
- prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu podľa § 27 ods. 1 zákona
č. 478/2002 Z. z.),
- prekročí opätovne určenú emisnú kvótu (§ 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 478/2002
Z. z.).
môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia limitných hodnôt v súlade s akčným
plánom podľa § 12 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z. obmedziť alebo zastaviť prevádzku
zdroja na nevyhnutne potrebný čas (§ 27 ods. 3 zákona č. 478/2002 Z.z.).
prerokúva a odsúhlasuje s poverenou organizáciou umiestnenie meracích staníc v
spolupráci so štátnym okresným hygienikom (§ 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002
Z. z.),
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•

•

•

•
•
•
•

odsúhlasuje vymedzenie oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9
ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z., oblastí riadenia kvality ovzdušia a oblastí
riadenia kvality ovzdušia s predpokladom vzniku smogovej situácie (§32 ods. 1 písm.
c) zákona č. 478/2002 Z. z),
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 (§ 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002
Z. z.),
určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých sú limitné hodnoty pre tuhé častice
PM10 prekročené v dôsledku odvievania tuhých znečisťujúcich látok po zimnom
posype ciest, a informuje o tom ministerstvo; ministerstvo informuje aj o prekročení
limitných hodnôt pre tuhé častice PM10 spôsobenom prírodnou udalosťou a
zabezpečuje postup podľa § 11 ods. 6 a 7 (§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 478/2002
Z. z.),
zriaďuje smogové regulačné systémy a určuje režim ich prevádzkovania (§ 32 ods. 1
písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z.),
vyhlasuje a odvoláva varovné a regulačné opatrenia (§ 32 ods. 1 písm. g) zákona č,
478/2002 Z. z.),
schvaľuje regulačné poriadky zdrojov (§ 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/2002 Z. z.),
informuje verejnosť o zhoršení kvality ovzdušia, o vyhlásení a odvolaní signálov a o
súvisiacich opatreniach (§ 32 ods. 1 písm. i zákona č. 478/2002 Z. z.).

2.

vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok

3.

vydávanie stanovísk a vyjadrení

4.

riadenie a kontrola výkonu štátnej správy

5.

prešetrovanie petícií a sťažností

6.

koncepčná činnosť

7.

činnosť v oblasti informovania verejnosti

8.

štátny dozor

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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Odbor 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 a doplnení niektorých zákonov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov), 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
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

•

•
•

2. 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
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3. vydávanie stanovísk a vyjadrení
4. riadenie a kontrola výkonu štátnej správy
5. vedenie evidencií
6. prešetrovanie petícií a sťažností
7. koncepčná činnosť
8. činnosť v oblasti informovania verejnosti
9. štátny dozor

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.),
vydáva súhlas podľa § 12 písm. a), e), f) a h), § 13 ods. 2 písm. c), f) a i), § 14 ods. 2
písm. f), § 15 ods. 2 písm. c), § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3, § 56 ods. 1 (§ 67
písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 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.),
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.),
nariadi prieskum a výskum novoobjavenej jaskyne a rozhodne o spôsobe pokračovaní
prác (§ 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z.),
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.),
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 a ž
piatym stupňom ochrany hradí ten, kto svojou činnosťou spôsobil ohrozenie
ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov (§ 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z.),
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.),
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

môže v zákonom daných prípadoch zhabať jedinca chráneného druhu (§ 67 písm. h)
zákona č. 543/2002 Z. z.).
obstaráva (podľa § 67 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.) 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.),
obstaráva a schvaľuje (podľa § 67 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. 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. (§ 67 písm. j) zákona
č. 543/2002 Z. z.),
prijíma oznámenia podľa § 56 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. (§ 67 písm. k) zákona č.
543/2002 Z. z.),
vyhlasuje verejne prístupné jaskyne (§ 67 písm. m zákona č. 543/2002 Z. z.),
koná vo vzťahu k chráneným stromom podľa § 47 ods. 2, 8 a 9 zákona č. 543/2002
Z. z. (§ 67 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z.),
vydáva osobitné oprávnenie podľa § 38 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. (§ 67 písm. o)
zákona č. 543/2002 Z. z.),
môže uzatvoriť dohodu o finančnom príspevku (§ 67 písm. p) zák.č. 543/2002 Z. z.),
nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 67
písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z.),
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.),
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. 543/2000 Z. z.),

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.).
V zmysle § 16 zákona č. 15/2004 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
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-

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

2. vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok
vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny (§ 67 písm. q)
zákona č. 543/2002 Z. z.).
3.vydávanie stanovísk a vyjadrení
vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. 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., k územnému plánu regiónu a územnému plánu obce [§ 9 ods. 1 písm.
a) zákona č. 543/2002 Z. z.] a k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja [§ 9 ods. 1 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z.],
4.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.),
• 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).
5.kontrolná činnosť
vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny (§ 67 písm. e)
zákona č. 543/2002 Z. z.).

6.v oblasti činnosti stráže prírody
- vedie zoznam členov stráže prírody (§ 67 písm. u) zákona č. 543/2002 Z. z.),

- 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.),
- 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.),
- 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 (§ 67písm. x) zák.č. 543/2002 Z. z.).
7. prešetrovanie petícií a sťažností
8. koncepčná činnosť
9. činnosť v oblasti informovania verejnosti
10. štátny dozor
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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.. V rámci vnútornej
kontroly kontroluje najmä:
-

-

vybavovanie a evidenciu sťažností v zmysle zákona č. 152/1998 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.
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 v znení zákona č. 747/2004 Z.z.
a zákona č. 628/2005 Z.z.
dodržiavanie smerníc vydaných Krajským úradom životného prostredia Nitra
a ostatných interných predpisov
evidenciu dochádzky a dochádzku zamestnancov
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 v znení zákona
č. 618/2004 Z.z

•

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 úrad služobného úradu zabezpečuje plnenie úloh, ktoré KÚŽP ako
služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov uplatňovaných voči
štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu v KÚŽP a OÚŽP Nitrianskeho
kraja (§ 126 písm. d) zákona o štátnej službe),
zabezpečuje uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancom pri výkone práce vo
verejnom záujme v KÚ ŽP a OÚ ŽP 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
poskytuje metodickú pomoc a poradenstvo v procese služobného hodnotenia štátnych
zamestnancov,
vyhodnocuje a spracováva výsledky služobných hodnotení štátnych zamestnancov,
vedie dokumentáciu o služobnom hodnotení v osobnom spise každého štátneho
zamestnanca
kontroluje správnosť a zmeny v majetkových priznaniach štátnych zamestnancov,
vedie majetkové priznania štátnych zamestnancov v osobných spisoch
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

zostavuje štvrťročné výkazy a plní úlohy osobného úradu MŽP ako nadriadeného
orgánu štátnej správy,
nahlasuje voľné štátnozamestnanecké miesta na MŽP SR, uskutočňuje delegované
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,
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.Vydávanie služobných predpisov a smerníc
•
•

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

3. Kontrolná činnosť
4. Prešetrovanie a vybavovanie petícií a sťažnosti štátnych zamestnancov
5. Koncepčná činnosť

Odbor ekonomiky a prevádzky
•

zabezpečuje
- finančné hospodárenie a realizáciu rozpočtovej politiky KÚŽP Nitra, vedie
účtovnú evidenciu,
- príslušnú agendu vyplývajúcu zo zriaďovateľskej funkcie voči OÚŽP
v Nitrianskom kraji,
- v rámci pôsobnosti KÚŽP Nitra verejné obstarávanie, správu a nakladanie
s majetkom štátu,
- archiváciu a skartáciu písomností KÚŽP Nitra a riadny chod jeho prevádzky,
- výkon predbežnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej kontrole
a vnútornom audite,
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•

•
•

výkon priebežnej finančnej kontroly , ktorú vykonáva v zmysle schváleného plánu
o kontrolnej činnosti.

zodpovedá
- za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a majetkom patriacim KÚŽP
Nitra,
- za formálno-právnu stránku zmlúv a dohôd uzatváraných v mene KÚŽP Nitra
a vedie ich evidenciu.
vypracúva návrh rozpočtu, návrh rozpisu záväzných výstupov rozpočtu KÚŽP Nitra
na príslušný rok a návrh záverečného účtu za príslušný rok,
spracúva súhrnné účtovné výkazy a prehľady o rozpočtových opatreniach

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:
A/ Štátna správa odpadového hospodárstva:
a) vypracúva, podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b) 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,
c) vykonáva registráciu podľa § 15 a § 81 ods. 8,
d) vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel a odpadu z elektrozariadení
podľa § 7 ods. 1 písm. l) a r),
e) schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce, ktoré nepresahujú územný obvod
obvodného úradu životného prostredia,
f) 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), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44
ods. 7 písm. b), § 44a 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),
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2. sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
3. evidenčných listov výroby a dovozu podľa § 41 ods. 17. 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,
g) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov (§ 21 ods. 2),
h) rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 40 ods. 3),
i) 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,
j) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§73),
k) ukladá pokuty (§ 78 a 80),
l) 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,
m) prejednáva priestupky § 80 ods. 3 písm. b),
n) rozhoduje o správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a
dáva vyjadrenia s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového
hospodárstva,
o) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní
v prvom stupni konajú obce,
p) vykonáva monitorovanie podľa § 40a ods. 13 a § 40b ods. 4 okrem prípadu podľa
§ 72 a písm. c),
r) 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) je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov (§ 19),
b) vedie evidenciu hlásení o údajoch podľa § 5 ods. 8,
c) ukladá pokuty (§ 17).

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Obvodný úrad životného prostredia na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia:
1. Vydáva súhlas podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, 9 a 10 na:
a) 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,
b) inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia
ovzdušia podľa § 19 ods. 1 písm. i) a j) a na ich prevádzku, na ich zmeny a na
prevádzku po vykonaných zmenách,
c) prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie
veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov,
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d) 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,
e) vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení (§ 19 ods. 2),
f) inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo
stredných zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému
konaniu,
g) osobitné podmienky alebo osobitné lehoty zisťovania množstiev vypúšťaných
znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných
podmienok prevádzkovania zdrojov,
h) povolenie prevádzky spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
(§ 23 ).
2. Obvodný úrad životného prostredia v súhlasoch podľa odseku 1 môže určiť podmienky
prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov.

3. Obvodný úrad:
a) rozhoduje v pochybnostiach o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii (§ 41 ods. 1
písm. a) stacionárneho zdroja (§ 3 ods. 3),
b) určuje emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia (§ 10 ods. 1),
c) zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia (§10 ods. 2),
d) podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu (§ 11),
e) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov
a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,
f) spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie zdrojov
v okrese a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme najneskôr do
31. mája bežného roka (§ 19 ods. 1 písm. e),
g) zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov
alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov o kapacite viac ako 2 tony
spaľovaného
odpadu za
hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na
spoluspaľovanie odpadov s kapacitou 2 tony za hodinu každoročne do 31. mája
nasledujúceho roka (§ 19 ods. 1 písm. r),
h) sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe
a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu (§
23),
i) 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 § 23 ods. 10 a 11,
j) ukladá prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov
opatrenia na nápravu (§ 27 ods. 1),
k) určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania, výnimky z emisných
limitov a zo všeobecných podmienok prevádzkovania, ak to umožňuje vykonávací
predpis (§ 41 ods. 1 písm. a),
l) spracúva každoročne údaje o množstvách
a kvalite predaných palív, ktoré
predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo a predkladá ich
poverenej organizácii v elektronickej forme najneskôr do 31. mája bežného roka (§
41 ods. 1 písm. h),
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m) určuje
v pochybnostiach
prevádzkovateľovi
veľkého
zdroja
alebo
prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie
a lehotu jeho vykonania podľa vykonávacieho predpisu (§ 41 ods. 1 písm. j),
n) 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
prevádzkovateľom stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie
a lehotu jeho vykonania podľa vykonávacieho predpisu (§ 41 ods. 1 písm. j),
o) 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 určené vykonávacím
predpisom (§ 41 ods. 1 písm. j),
p) ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných
zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá (§ 38),
q) preskúmava, mení a zrušuje súhlasy a rozhodnutia podľa § 40a ods. 3 a 5
r) vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón
s) môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických
vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré
nespĺňajú požiadavky ustanovené v § 18 ods. 6.
4. Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany
ovzdušia, vykonáva obvodný úrad životného prostredia.

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Obvodný úrad životného prostredia na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny:
l. Vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu
ustanovenom zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
2. Obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku a vyhlasuje, mení a zrušuje jeho
ochranu.
3. Obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability.
4. Vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny.
5. Vydáva súhlas podľa § 12 písm. d) a g), § 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 podľa § 52 ods. 3.
6. 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 g) a l), k územnému plánu zóny (§ 9 ods. l
písm. a) a k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (§ 9 ods. 1
písm. p).
7. Rozhoduje podľa § 4 ods. 2 a 5, § 6 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 a 96.
8. Môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 9 ods. 1 písm. m), § 12 písm. c),
§ 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
9. Koná podľa § 7 ods. 5 a 6, § 38 ods. 2 a 8 a § 103 ods. 2.
10. Prijíma oznámenia podľa § 35 ods. 7, § 38 ods. 3, § 100 ods. 1 a § 104 ods. 10.
11. Vedie evidenciu o hláseniach podľa § 35 ods. 7.
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12. Vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4.
13. Za podmienok ustanovených osobitným predpisom uhrádza výdavky súvisiace s výkonom
funkcie člena stráže prírody.
14. Ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa
zákona č. 543/2002 a zákona č. 237/2002, bez zbytočného odkladu informuje
ministerstvo o ich uložení.
15. Rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102.
16. Vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny.
17. Nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
v zmysle zákona č. 543/2002 a zákona č. 237/2002.
18. 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 so zákonom č. 543/2002
a zákonom č. 237/2002.
19. Uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu a druhových
kariet.
20. Vykonáva štátny dozor.
21. Plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej
časti zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
22. Vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany exemplárov v okrese.
23. Je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov (§ 29) okrem veterinárneho
dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti
podľa osobitného predpisu.
24. Rozhoduje o zaistení veci.
25. Plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v zákone 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 v zmysle § 17 cit. Zákona

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.
§ 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, § 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) a súhlasy podľa § 27 písm. a) až d), ak ich
zákon č. 364/2004 Z. z. nezveruje iným orgánom štátnej vodnej správy,
b) vydáva každé dva roky situačnú správu o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd
a čistiarenských kalov v oblasti ich územnej pôsobnosti (§ 4 ods. 14 písm. f),
c) je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb (§ 26 ods. 3),
d) vedie evidenciu o vodách ( § 29 ods. 3),
e) povoľuje použitie škodlivých látok na vymedzené účely (§ 39 ods. 9),
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f) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec (§ 63 ods. 1 a ods. 2
písm. c) a d),
g) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti (§ 66 ods. 1 až 5),
h) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb
(77 ods. 3 písm. b),
i) 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),
j) vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. f) k územným plánom obcí a územným plánom zón
k) vydáva rozhodnutia podľa zákona č. 442/2002 Z. z.,
l) rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný
vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa zákona č. 442/2002 Z. z.,
m) určuje pásma ochrany verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií (§ 19),
n) vykonáva dohľad (§ 38),
o) ukladá pokuty (§ 39),
p) prejednáva priestupky (§ 40).
r) podľa zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára
s) ustanovuje a odvoláva rybársku stráž, vedie evidenciu členov rybárskej stráže
t) 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 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 informuje krajský úrad,
c) vedie register podnikov kategórie A a kategórie B a ich prevádzkovateľov vo svojom
okrese,
d) preskúmava bezpečnostné správy a vydáva súhlas podľa § 9 ods. 7,
e) rozhoduje o povinnosti prevádzkovateľa zriadiť osobitný útvar na koordináciu
a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zákona č. 261/2002 v podniku
(§ 11 ods. 2),
f) povoľuje v odôvodnených prípadoch na základe osobitnej žiadosti prevádzkovateľa
zabezpečenie plnenia úloh záchrannej služby spôsobom podľa § 21 ods. 2 a 3,
g) zabezpečuje v prípadoch podľa § 22 ods. 3 informovanie verejnosti o rizikách
závažnej priemyselnej havárie a o požadovanom správaní sa verejnosti v prípade
závažnej priemyselnej havárie,
h) sprístupňuje verejnosti bezpečnostnú správu za podmienok ustanovených v § 22 ods. 6 a 7,
i) podľa § 24 prijíma:
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1. písomnú správu od prevádzkovateľa o príčinách a následkoch závažnej
priemyselnej havárie a o prijatých opatreniach a
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 ministerstvu životného prostredia a ministerstvu vnútra,
j) vykonáva štátny dozor.

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

vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na svoj
územný obvod,
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 vykonaného podľa písmena b),
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

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,
f) kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom
číslo 525/2003,
g) 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,
h) 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).
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5. Výsledky činnosti za rok 2007
Výsledky činnosti KÚŽP Nitra za rok 2007

KÚŽP Nitra
Počet vydaných
rozhodnutí

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA a
ZPH

spolu

56

4

56

43

2

161

2

217

-

233

22

117

70

249

Počet vydaných
vyjadrení

14

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

40

7

Vyhlášky vydané KÚŽP Nitra v roku 2007:
Vyhláška KÚŽP Nitra č. 1/2007 z 21. novembra 2007, ktorou sa zrušuje ochrana
chráneného areálu Svodovský park
Vyhláška KÚŽP Nitra č. 2/2007 zo 4. septembra 2007, ktorou sa určuje stupeň ochrany
prírodnej rezervácie Veľký les

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené KÚŽP Nitra v roku 2007:
-

kolaudačné konanie ČOV Nitra do trvalého užívania
stavebné povolenie Termálneho kúpaliska Továrniky
stavebné povolenie Termálneho kúpaliska Tvrdošovce
stavebné povolenie Protipovodňová línia Štúrovo
stavebné povolenie Bazény Patince
kolaudačné konanie ČOV Kováčov Chľaba
riešenie vodného zdroja pre 3. a 4. blok AEMO – vodná nádrž Slatinka
riešenie neoprávnenej stavby rybovodu na slovenskom území Malé Kosihy
maďarským investorom
manipulačné poriadky pre vodné nádrže Veľké Kozmálovce, Turá nad Hronom
vypracovanie Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality
ovzdušia- územie mesta Nitra
informácia o kvalite ovzdušia Nitrianskeho kraja a o podiele jednotlivých zdrojov na
jeho znečisťovaní
príprava Vyhlášky KÚŽP Nitra, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality
ovzdušia(vydaná vo Vestníku vlády SR v mesiaci február,č.1/2008)
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-

schválenie Programu starostlivosti o CHA Hajnonovoveský park
schválenie Programu starostlivosti o chránené stromy „ Platanová alej v Komárne“
prehodnotenie pripravovaných vyhlášok chránených vtáčích území
školenie samospráv kraja v problematike ochrany ŽP
Krajská revízia CHA Jelenská gaštanica
Krajská revízia Parížske močiare
zrealizované akcie s členmi stráže prírody, na ktorých bola vykonaná praktická
ochrana starostlivosti o PR Marcelovské piesky – SKUEV 0065 a SKUEV 0312
Kostolianske lúky

Výsledky činnosti OÚŽP Nové Zámky za rok 2007

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA a
PZPH

spolu

88

175

108

24

11

406

Počet vydaných
vyjadrení

275

-

686

605

-

1566

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

238

119

46

41

34

478

OÚŽP
Nové Zámky
Počet vydaných
rozhodnutí

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Nové Zámky v roku 2007:
-

zariadenie na zneškodňovanie starých vozidiel LATEM Recycling,s.r.o. Bratislava,
prevádzka Šurany
rekultivácia a monitorovanie časti skládky odpadov Nána- Nový Dvor
rozšírenie zariadenia na sterilizáciu odpadu –Polystar,s.r.o. Šurany
rozšírenie technológie ČS PH o rekuperáciu II.stupňa – Slovnaft ,a.s. Bratislava
rekonštrukcia ČS PH REAL – K,s.r.o. Tvrdošovce
inštalácia bioplynovej stanice – AT Dunaj,s.r.o. Rožňava,prevádzka Dubník
protipovodňová ochrana Štúrovo
povolenie k rozšíreniu kanalizácie a ČOV Kolta
príprava PD k rozšíreniu kanalizácie a ČOV Komjatice
sanácia rušňového depa I. etapa – ŽSR Bratislava
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Výsledky činnosti OÚŽP Šaľa za rok 2007

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA a
PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

32

108

55

6

4

205

Počet vydaných
vyjadrení

80

44

123

126

13

386

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

29

11

36

40

3

119

OÚŽP Šaľa

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Šaľa v roku 2007:
-

uvedenie spaľovne nebezpečných odpadov do skúšobnej prevádzky- Duslo Šaľa,a.s.
odkanalizovanie regiónu Šaľa- Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Močenok,
Horná Kráľová, Šaľa, Šaľa – Veča
rekonštrukcia ČOV Šaľa - Veča
Cuprum – medzinárodná akcia

Výsledky činnosti OÚŽP Topoľčany za rok 2007

OÚŽP Topoľčany

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA a
PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

156

146

116

17

5

440

Počet vydaných
vyjadrení

186

111

196

176

25

694

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

28

-

15

60

4

107
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Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Topoľčany v roku 2007:
-

revízie osobitne chránených častí prírody
monitoring komunálneho odpadu a separovaného zberu po obciach okresu Topoľčany
zákony, vyhlášky v oblasti odpadového hospodárstva, problémy s odpadmi a ich
riešenie – beseda so žiakmi Drevársko-nábytkárskeho učilišťa
zber starých vozidiel – Nitrianska Streda
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Helio Peleta ,s.r.o. Dvorany
nad Nitrou
povolenie vodnej stavby – výrobný areál Destino Krušovce
povolenie rekonštrukcie kaštieľa Oponice
povolenie výrobnej haly Pankl Automotive

Výsledky činnosti OÚŽP Komárno za rok 2007

ŠVS

OO

OH

OPaK

EIA a
PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

120

144

92

17

9

382

Počet vydaných
vyjadrení

220

81

424

482

13

1220

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

57

36

83

53

24

253

OÚŽP Komárno

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Komárno v roku 2007:
-

povolenie kanalizácie Svätý Peter

Výsledky činnosti OÚŽP Nitra za rok 2007

OO

OH

OPaK

EIA a
PZPH

spolu

491

369

23

16

1266

439

47

645

529

24

1684

226

164

117

235

46

788

OÚŽP Nitra

ŠVS

Počet vydaných
rozhodnutí

367

Počet vydaných
vyjadrení
Počet vydaných
stanovísk, dokladov
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Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Nitra v roku 2007:
-

povolenie vodnej stavby –kanalizačný zberač – Topoľčianky – Zlaté Moravce
zasahovanie do biotopov európskeho významu – k.ú. Machulince
spoločenské podujatie „Náučný partizánsky chodník“ , k. ú. Skýcov, Zlatno

Výsledky činnosti OÚŽP Levice za rok 2007

OÚŽP Levice

ŠVS

OO

OH

OPaK EIA a
PZPH

spolu

Počet vydaných
rozhodnutí

125

222

144

8

16

515

Počet vydaných
vyjadrení

157

81

264

218

40

760

Počet vydaných
stanovísk, dokladov

70

52

50

82

47

301

Najvýznamnejšie akcie uskutočnené/povolené OÚŽP Levice v r. 2007 :
-

rekultivácia skládky Želiezovce, Demandice, SITA Kalná nad Hronom(1.etapa)
zriadenie zberového dvora separovaných zložiek z komunálneho odpadu – Šahy
zariadenie na spracovanie starých vozidiel – štádium prípravy
významné stavby povoľované v priemyselnom parku Levice ( Leaf, CamfilFarr, ZF
Sachs, Alcan Slovensko, Slovintegra energy)
kolaudácie ČOV Žemberovce,Tupá, obecných vodovodov Horné turovce, Vyškovce
nad Ipľom, Bielovce, Uhliská a kanalizácií obcí Hokovce,Pláčťovce
náhrada škody spôsobená živočíchmi – Veľká Ryba,s.r.o. Levice

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.
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úrad

Počet vybavených
žiadostí o informácie

KÚŽP Nitra

15

OÚŽP Nitra

45

OÚŽP Levice

7

OÚŽP Nové Zámky

6

OÚŽP Šaľa

19

OÚŽP Komárno

5

OÚŽP Topoľčany

9

Vybavovanie sťažností a petícií
Na Krajskom úrade životného prostredia Nitra bolo v roku 2007 vybavených 14
sťažností, z toho 10 sťažností bolo vybavených odstúpením a 4 sťažnosti prešetrením.
Na obvodných úradoch životného prostredia bolo v roku 2007 doručených spolu 29
sťažností, z toho 17 sťažností bolo odstúpených a 11 sťažností prešetrených a 1 sťažnosť
nebola k 31.12.2007 vybavená. Na obvodných úradoch životného prostredia bolo doručených
81 podaní, vybavených podaní v roku 2007 bolo 77 a 4 podania neboli k 31.12.2007
vybavené. Na Krajskom úrade životného prostredia Nitra nebola podaná žiadna petícia za rok
2007 a rovnako i na Obvodných úradoch životného prostredia nebola podaná žiadna petícia
za rok 2007.Opodstatnené sťažnosti boli zamerané na znečisťovanie životného prostredia –
nedovolené nakladanie s odpadom, nepovolené vypúšťanie odpadových vôd, znečisťovanie
ovzdušia, spaľovaním odpadov.
Útvar kontroly vykonal v roku 2007 kontrolu vybavovania sťažností a petícií na dvoch
OÚŽP, v oboch prípadoch bol vypracovaný záznam o kontrole.

Kontrolná činnosť
V zmysle Plánu kontrolnej činnosti KÚŽP Nitra na I. polrok 2007 a Plánu
kontrolnej činnosti KÚŽP Nitra na II. polrok 2007 bolo vykonaných 40 kontrol činnosti
štátnej správy na OÚŽP Nitra, OÚŽP Levice, OÚŽP Komárno, OÚŽP Nové Zámky, OÚŽP
Topoľčany a OÚŽP Šaľa na jednotlivých úsekoch štátnej správy.
Vykonanými kontrolami na OÚŽP v Nitrianskom kraji sa zistili nedostatky
v ôsmich prípadoch. Zistené nedostatky boli pri kontrole dodržiavania správneho poriadku
č.71/1967 Zb. § 26 na úseku štátnej vodnej správy - zistilo porušenie stavebného zákona
č. 50/1976 Zb., pri kontrole registratúry bolo zistené porušenie registratúrneho poriadku –
evidencia spisov a záznamov v administratívnom systéme ASU.
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Pri kontrole výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v pôsobnosti
obcí na OÚŽP sa zistilo porušenie zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.
Na základe protokolu boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a uplatnená právna
zodpovednosť voči osobám zodpovedným za tieto nedostatky.
Iné nedostatky týkajúce sa rozhodovacej činnosti na nami podriadených OÚŽP zistené neboli.
OÚŽP Nitrianskeho kraja v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2007
a na základe podnetov vykonali v roku 2007 spolu 391 kontrol zameraných na kontrolu
dodržiavania zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona
č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny a prírody,preneseného výkonu štátnej správy
na obce. Z celkového počtu vykonaných kontrol 391 bolo v 75 prípadoch zistené porušenie vyššie
uvedených zákonov. Zistené nedostatky sa vyskytli pri postupe v rozhodovacej činnosti na úseku
ochrany prírody a krajiny týkajúce sa ochrany drevín a zákonného postupu výrubu drevín a taktiež
porušenie správneho poriadku, dodržiavanie procesných pravidiel podľa ustanovení zákona
č.71/1967 Zb., §46,47,nesprávna aplikácia ustanovení o ochrane drevín v zmysle zákona
č.543/2002 Z.z. Na úseku ochrany ovzdušia sa zaznamenané nedostatky týkali nesprávne
zapísaného poučenia v rozhodnutiach, nesprávne vyznačenej právoplatnosti v rozhodnutiach
a v rozhodnutiach o určení výšky poplatku neuviedli príslušné ustanovenie zákona č. 71/1967 Zb.
a spaľovania odpadov. Na úseku odpadového hospodárstva sa zaznamenané nedostatky týkali
predovšetkým zhromažďovania nebezpečných odpadov, nelegálnych skládok. Na úseku štátnej
vodnej správy sa zistené nedostatky vyskytli v oblasti vypúšťania odpadových vôd. Vo všetkých
prípadoch boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.

6. Rozpočet organizácie
l/ Plnenie rozpočtových príjmov
Príjmy za rok 2007 boli stanovené záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu v objeme
900 tis.Sk.
Príjmy boli plnené v sume 1148 tis.Sk, z toho príjmy z prenajatých budov KÚŽP
Nitra,OÚŽP KN a OÚŽP TO v sume 917 tis.Sk, pokuty 107 tis.Sk, príjmy z kapitálových
aktív – predaj mot.vozidiel v sume11 tis.Sk. Zostatok boli príjmy z trov konania, škôd
a mánk, z poistného.
2/ Čerpanie rozpočtových výdavkov
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami
boli čerpané nasledovne:
a/ kapitálové výdavky – rozpočet 0 Sk, čerpanie 0.
b/ mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – rozpočet 25194 tis. Sk
– čerpanie na 100 %
c/ poistné a príspevky do poisťovní – rozpočet 9125 tis. Sk – čerpanie na 100 %
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d/ tovary a služby

Trieda 05.6.0 – ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
Objem rozpočtových prostriedkov na rok 2007 pre tovary a služby predstavoval 7805
tis. Sk – čerpanie 99,47 %.

Čerpanie na jednotlivých položkách kategórie 630 /v tis. Sk/:
cestovné
energie
materiál
dopravné
rutinná a štand. údržba
nájomné za prenájom
služby

159
2398
1766
625
233
123
2457

cestovné - bolo uskutočnených 6 ZSC – 3 do MR za účelom spaľovania uhynutých
zvierat, 2 ZSC do Rakúska – za účelom obhliadky bioplynovej stanice, 1 ZSC
do Talianska, v rámci projektu SR05/IB/EN/01,remedicie znečisteného územia.
d/ bežné transfery – rozpočet 3747 tis. Sk – čerpanie 99,99 %
Čerpanie v kategórii 640 – bežné transfery /v tis. Sk/:
transfery obciam /prenesený výkon ŠS/
ochrana pred povodňami
náhrada príjmu pre PN

2 833 /podprogram 07601/
858 /podprogram 0750103/
56

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy boli zaslané obciam na
základe listu MŽP SR v sume 4,00 Sk na obyvateľa.
Finančné prostriedky na ochranu pred povodňami boli zaslané obciam na základe
uznesenia vlády SR č. 448/2007 nasledovne:
- záchranárske práce v sume 833 tis. Sk
- obmedzenie užívacieho práva v sume 25tis.Sk

Trieda 05.4.0 - ochrana prírody a krajiny
Rozpočet na kategóriu 630 bol 85 tis. Sk
640 bol 2363 tis. Sk
Bežné výdavky boli čerpané na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie člena
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stráže prírody podľa § 67 písm.x/ a § 68 písm.m/ zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky boli čerpané na
nákup kníh, diaprojektor, cestovné výdavky.
Bežné transfery boli účelovo určené na náhradu škody spôsobenej kormoránom na
rybníku v Rybárstve s.r.o. Stupava.

Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie
- pohľadávky za rok 2007
7,0 tis.- Sk
- záväzky k 31.12.2007
5,0 tis.Sk
- dlhodobý hmotný majetok celkom
28 015 tis. Sk
z toho: budovy KU,TO,KN
14 860 tis. Sk
stroje,prístroje,zariadenia
8 750 tis. Sk
dopravné prostriedky
4 090 tis. Sk
pozemky
315 tis. Sk
V roku 2007 nenastali z hľadiska štruktúry majetku a štruktúry zdrojov významnejšie
zmeny.

7. 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.
Krajský úrad životného prostredia je rozpočtová organizácia a je finančnými vzťahmi
zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
Obvodné úrady životného prostredia sú finančnými vzťahmi napojené na rozpočet Krajského
úradu životného prostredia Nitra, ktorý vo vzťahu k obvodným úradom životného prostredia
plní funkciu zriaďovateľa.
Krajský úrad životného prostredia Nitra mal záväzným limitom MŽP SR na rok 2007
stanovený počet zamestnancov 104.

Na základe prehodnotenia najnáročnejších činností vykonávaných niektorými štátnymi
zamestnancami podľa opisu činností na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste bola
v roku 2007 rozhodnutím prednostu – vedúceho služobného úradu KÚŽP v zmysle zákona
o štátnej službe zmenená funkcia 14-tim štátnym zamestnancom. Trom štátnym
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zamestnancom z funkcie odborný radca na funkciu hlavný radca a 10-tim štátnym
zamestnancom z funkcie samostatný radca na funkciu odborný radca.
Štátnemu
zamestnancovi vymenovanému za predstaveného bola zmenená funkcia hlavný radca na
funkciu štátny radca.

Počet štátnozamestnaneckých miest v členení podľa funkcií k 31.12.2007:
Platová trieda

4

5

6

7

8

9

Spolu

Počet zamestnancov

5

2

4

65

10

5

91

V priebehu roku 2007 skončilo štátnozamestnanecký pomer 11 štátnych zamestnancov,
z toho 2 štátny zamestnanci boli zmenou štátnozamestnaneckého pomeru trvale preložení do
iného služobného úradu a jeden štátnozamestnanecký pomer zanikol smrťou štátneho
zamestnanca. Pracovný pomer dohodou ukončil aj jeden zamestnanec vykonávajúci práce vo
verejnom záujme. Na voľné štátnozamestnanecké miesta boli prostredníctvom MŽP SR
vypísané výberové konania. KÚŽP Nitra v priebehu roka 2007 na základe poverenia vedúcej
služobného úradu MŽP SR uskutočnil 8 úspešných výberových konaní, z toho 5 výberových
konaní bolo na miesta predstavených, pričom členom každej výberovej komisie bol zástupca
MŽP SR.
Krajský úrad životného prostredia Nitra okrem štátnych zamestnancov a zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme zamestnával aj 2 pracovníkov na základe dohody
o vykonaní práce.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2007 vo fyzických jednotkách bol
102, zamestnávame 1 zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou.
Na KÚŽP Nitra je 37,5 hodinový pracovný týždeň s pohyblivou pracovnou dobou.
Úradné hodiny sú stanovené každý pracovný deň od 7,00 hod do 15,00 hod.
Rozpočet mzdových prostriedkov bol v priebehu roka 2007 rôznymi rozpočtovými
opatreniami MŽP SR upravený na celkovú výšku 25 194 tis. Sk. Priemerná mzda
zamestnanca KÚŽP Nitra v roku 2007 bola 20 187,- Sk.
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Rozpis čerpania mzdových prostriedkov za rok 2007:
Zložka platu

Tarifný plat + doplatok

Spolu

20964151

Príplatky
z toho osobný príplatok
riadiaci príplatok
nadčasový príplatok
školiteľský príplatok

2448718
1230771
1191576
26371
0

Odmeny jubilejné - 50ročné

108420

Odmeny za prac. zásluhy

1672711

Spolu 610

25194000

Spolu 620

9124860

Cestovné náhrady
Odmeny na základe dohôd

103443
42000

Spolu 630

145443

Náhrada mzdy pri PN
Odstupné
Odchodné

56429
0
0

Spolu 640

56429

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 2007 sa takéhoto školenia zúčastnili 9 štátny zamestnanci a úspešným
vykonaním skúšok získali potrebný osobitný kvalifikačný predpoklad.
Krajský úrad životného prostredia Nitra umožňuje 7 štátnym zamestnancom na základe
rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie, alebo na základe dohody o zvyšovaní kvalifikácie
získať vysokoškolské vzdelania I. stupňa, alebo II. stupňa. V roku 2007 už získal
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 1 štátny zamestnanec, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3 štátny zamestnanci, pričom jeden na základe dohody s KÚŽP Nitra pokračuje
v inžinierskom štúdiu.
Okrem uvedených druhov a foriem prehlbovania kvalifikácie prebieha tzv. priebežné
vzdelávanie, na ktoré reagujú zamestnanci podľa potreby v dôsledku zmien legislatívy.

- 32 -

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov KUŽP Nitra:
Základné vzdelanie:
Stredné vzdelanie:
Úplné stredné vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie I.stupňa:
Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa:

1 zamestnanec
5 zamestnanci
15 zamestnancov
3 zamestnanci
80 zamestnancov

Veková štruktúra zamestnancov KUŽP Nitra:
do 35 rokov
do 50 rokov
nad 50 rokov

25 zamestnancov
38 zamestnancov
41 zamestnancov

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie za rok 2007

a) prínos pre ústredný orgán

Krajský úrad životného prostredia v Nitre (ďalej len „Krajský úrad životného
prostredia“)bol zriadený 1. januára 2004, kedy vstúpil do platnosti zákon č. o 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Krajský úrad životného prostredia je štátna rozpočtová organizácia zapojená na štátny
rozpočet prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Do krajského úradu životného prostredia sú bez právnej subjektivity začlenené obvodné úrady
životného prostredia – Obvodný úrad životného prostredia Nitra, obvodný úrad životného
prostredia Nové Zámky, Obvodný úrad životného prostredia Komárno, Obvodný úrad
životného prostredia Topoľčany, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Obvodný úrad
životného prostredia Levice. Obvodné úrady životného prostredia v administratívnosprávnom
konaní konajú samostatne. 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, a zamestnávateľom
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v krajskom úrade životného
prostredia a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti.
Krajský úrad životného prostredia je orgánom miestnej štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie, ktorý v roku 2007 zabezpečoval výkon štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie podľa osobitných predpisov na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie:
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1.štátna vodná správa
(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) v znení neskorších
predpisov),
2.štátna správa ochrany pred povodňami
( podľa zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z.z.),
3.štátna správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
( 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 v znení neskorších
predpisov),
4.štátna správa na úseku rybárstva
(podľa zákona č. 139/002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
5.štátna správa ochrany ovzdušia
(podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov),
6.štátna správa vo veciach obchodovania s emisnými kvótami
(podľa zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
7.štátna správa ochrany ozónovej vrstvy Zeme
(podľa zákona 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)
8.štátna správa odpadového hospodárstva
(podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
9.štátna správa pre obaly a odpady z obalov
(podľa zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
10.štátna správa na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
(podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
11.štátna správa vo veciach environmentálneho manažmentu a auditu
(podľa zákona č. 491/2005 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii v schéme
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
12.štátna správa ochrany prírody a krajiny
(podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
13.štátna správa ochrany exemlárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín reguláciou obchodu s nimi
(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 v znení zákona č.
672/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
14.štátna správa pre posudzovanie 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)
15.štátna správa na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd
(podľa zákona č.359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
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V súvislosti s uplatnením princípu subsidiarity a vo väzbe na transpozíciu ďalších
smerníc Európskej únie do zákonov SR kompetencie a teda i rozsah činnosti krajského úradu
životného prostredia postupne narastá. Naposledy v roku 2007 pribudli kompetencie podľa
zákona o prevencii a náprave environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd.
Krajský úrad životného prostredia zabezpečoval aj plnenie ďalších úloh na úseku
starostlivosti o životné prostredie, krajskému úradu životného prostredia vyplývajú aj zo
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zabezpečoval plnenie
iných úloh medzi ktoré patrí najmä vybavovanie sťažností, vybavovanie petícií, poskytovanie
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a ďalšie
úlohy. Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom krajského úradu životného
prostredia tiež zabezpečovalo kontrolu, financovanie i zber informácií týkajúcich sa
preneseného výkonu štátnej správy. Významným prínosom krajského úradu životného
prostredia je jeho metodická a riadiaca činnosť voči obvodným úradom životného prostredia
na úseku výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.
Krajský úrad životného prostredia sa podieľal na pripomienkovaní návrhov všeobecne
záväzných právnych predpisov pripravovaných ministerstvom.

b) prínos pre ostatné organizácie verejnej správy

Prínos krajského úradu životného prostredia pre iné organizácie verejnej správy súvisí
predovšetkým so zabezpečovaním výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
pri ktorej spolupracoval predovšetkým s obvodnými úradmi životného prostredia v jeho
pôsobnosti, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a s obcami, ktoré vykonávajú štátnu
správu starostlivosti o životné prostredie v prenesenom výkone štátnej správy alebo ako
originálne kompetencie. V rámci rezortu životného prostredia bola ďalej významným
prínosom spolupráca so Štátnou ochranou prírody SR pri vyhlasovaní a praktickej ochrane
osobitne chránených častí prírody, so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. pri
zabezpečovaní protipovodňovej ochrany a ďalšími organizáciami. Významným prínosom
bola ďalej spolupráca s Krajským úradom v Nitre na úseku riadenie štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu predovšetkým v súvislosti s opatreniami v čase
povodňových situácií, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní
trestnej činnosti na úseku ochrany životného prostredia a ďalšími orgánmi štátnej správy pri
zabezpečovaní starostlivosti o životné prostredie.

c) prínos pre širokú verejnosť

Prínos krajského úradu životného prostredia pre širokú verejnosť úzko súvisí
s výkonom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, najmä vydávaním stanovísk,
vyjadrení a povolení podľa osobitných predpisov, poskytovanie informácií podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vybavovaní
petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a vybavovaní sťažností podľa zákona č.
152/1998 Z.z. o sťažnostiach.
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9. Ciele a prehľad ich 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 2007 a ich plnenie.

VYHODNOTENIE PLÁNU HLAVNÝCH A LEGISLATÍVNYCH ÚLOH KÚŽP NITRA
ZA ROK 2007

Názov úlohy
I. štvrťrok
Plán kontrolnej činnosti KÚŽP na
I.polrok 2007
Správa o petíciách a sťažnostiach KÚŽP
Nitra a obvodných úradov životného
prostredia Nitrianskeho kraja za rok 2006
Správa o plnení úloh vyplývajúcich
z Uznesenia Vlády SR č. 673/2000
Správa
o kontrole
vynakladania
prostriedkov
štátneho
rozpočtu
z hľadiska dodržiavania zákona č.
523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z.
o organizácií činnosti vlády a ústrednej
štátnej správy v znení neskorších
predpisov
Plán prevencie kriminality za rok 2007
Vyhodnotenie prevencie kriminality za
rok 2006
Akčný plán KÚŽP Nitra v oblasti boja
proti korupcii na rok 2007
Plnenie akčného plánu KÚŽP Nitra
v oblasti boja proti korupcii za rok 2006
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za II.
polrok 2006
Plán revízií chránených území na rok
2007
Spracovanie účtovnej závierky za rok
2006
Zabezpečiť služobné hodnotenie

Zodpovedný

Termín

Plnenie

Ing. Andelová

1.1.2007

splnené

Ing. Andelová

4.1. 2007

splnené

Ing.Borík,PhD.
Ing. Andelová
Ing.Andelová

9.1. 2007

splnené

9.1. 2007

splnené

Ing.Andelová
Ing.Andelová

15.1. 2007
15.1.2007

splnené
splnené

Ing. Andelová

29.1.2007

splnené

Ing. Andelová

29.1.2007

splnené

Ing.Andelová

31.1.2007

splnené

Ing.Čepelák

31.1.2007

splnené

Ing.Koprda

31.1.2007

splnené

Ing.Pálková

31.1.2007

splnené
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zamestnancov za rok 2006
Zabezpečiť rozpis záväzných
ukazovateľov rozpočtu na rok 2007
v ekonomickej rozpočtovej klasifikácii
Vyhodnotenie plnenia plánu hlavných
a legislatívnych úloh KÚŽP za rok 2006
Vyhodnotenie uplatňovania kapitol
Agendy 21 a ukazovateľov trvalo
udržateľného rozvoja
Určiť limity vybraných záväzných
ukazovateľov pre OÚŽP Nitrianskeho
kraja
Vypracovanie podkladov
k zabezpečovaniu „Národného programu
rozvoja životných podmienok občanov so
zdravotným postihnutím vo všetkých
oblastiach života za rok 2007“
Vypracovanie výročnej správy KÚŽP
Nitra za rok 2006
Pripomienkovanie návrhov zákonov
a vyhlášok súvisiacich s činnosťou
osobného úradu
Predložiť Štatistickému úradu SR výkazy
o práci "Práca 2-04" na rok 2007
Predložiť MŽP SR údaje o dosiahnutej
skutočnosti vybraných ukazovateľov za
oblasť zamestnanosti
Predložiť MŽP SR údaje o výške
a štruktúre platov a zaradení
zamestnancov k 1. marcu 2007
Pripomienkovanie návrhov zákonov
a vyhlášok súvisiacich s činnosťou útvaru
kontroly
Pripomienkovanie návrhov zákonov
a vyhlášok súvisiacich s činnosťou
odboru ekonomiky a prevádzky
Vypracovať Program odpadového
hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky
2006 - 2010

Pripomienkovanie návrhov zákonov
a vyhlášok súvisiacich s činnosťou
odboru ochrany zložiek životného
prostredia
Pripomienkovanie návrhov zákonov
a vyhlášok na úseku ochrany prírody a
krajiny
Usporadúvanie akcií v rámci

Ing.Koprda

január 2007

splnené

Ing. Andelová

3.2. 2007

splnené

Ing.Borík,PhD.
Ing. Andelová

10.2. 2007

splnené

Ing. Koprda

28.2. 2007

splnené

Ing. Borík,PhD.
Ing.Andelová

24.3.2007

splnené

Ing. Borík,PhD.
Ing.Andelová
Ing. Pálková

31.1.2007

splnené

priebežne počas
roka

splnené

do 14. kalend.
dňa po každom
štvrťroku
do 15. kalend.
dňa po každom
štvrťroku
1.4.2007

splnené

Ing. Pálková

Ing. Pálková

Ing. Pálková

splnené

splnené

Ing. Andelová

priebežne počas
roka

splnené

Ing.Koprda

priebežne počas
roka

splnené

Ing. Majlát

v priebehu
I.polroka 2007

Ing. Majlát

priebežne počas
roka

úloha zrušená na
porade o príprave
POH zvolanej
MŽP SR, dňa
20.6.2007
splnené

Ing.Čepelák

priebežne počas
roka

splnené

Ing. Čepelák

priebežne počas

splnené
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environmentálnej výchovy

roka
Ing. Čepelák

30.3.2007

splnené

Ing. Čepelák

priebežne počas
roka

splnené

Ing. Čepelák

priebežne počas
roka

Aktualizácie povodňových plánov

Ing.Valterová

Pripomienkovanie návrhov zákonov
a vyhlášok na úseku štátnej vodnej
správy
Vypracovať usmernenie predsedov
a tajomníkov obvodnej povodňovej
komisie vo vypracovaní súhrnných správ
o povodniach
II. štvrťrok
Správa o činnosti obcí a vyšších
územných celkov v oblasti preneseného
výkonu štátnej správy za rok 2006
Súhrnná informácia o riadení a kontrole
výkonu štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie
Zabezpečenie verejného odpočtu
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2007
Spracovanie súhrnných správ
o následkoch povodní
Vykonať povodňové prehliadky na
ochranných hrádzach
Vykonať technicko-bezpečnostný dozor
na vodných stavbách

Ing.Valterová

priebežne počas
roka
priebežne počas
roka

čiastočne
splnené-chýba
stanovisko ŠOP
BB
splnené

Organizácia krajskej súťaže
EKOPLAGÁT 2007
Aktualizácia zoznamu členov stráže
prírody a celoročná koordinácia ich
činnosti
Prerokovanie a schválenie programu
záchrany PR Žitavský luh

Vydanie všeobecne záväznej vyhlášky
KÚŽP NR, na vyhlásenie verejnosti
voľne prístupných jaskýň v Nitrianskom
kraji
Vydanie všeobecne záväznej vyhlášky
KÚŽP NR, ktorou sa zrušuje ochrana
chránený areál Svodovský park
Vydanie všeobecne záväznej vyhlášky,
ktorou sa vydáva záväzná časť programu
odpadového hospodárstva kraja

splnené

Ing.Valterová

31.1.2007

splnené

Ing.Andelová

15.4.2007

splnené

Ing. Andelová

24.4.2007

splnené

Ing. Andelová
Ing. Štefeková

31.5.2007
30.6. 2007

splnené
splnené

Ing. Valterová

splnené

Ing. Valterová

v priebehu II.
štvrťroka
30.6. 2007

Ing. Valterová

30.6. 2007

splnené

Ing.Čepelák

30.6. 2007

Ing.Čepelák

30.6. 2007

úloha
pozastavenáusmernenie MŽP
SR 25.7.2007
splnené

Ing. Majlát
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v priebehu II.
štvrťroka 2007

splnené

úloha zrušená na
porade o príprave
POH zvolanej
MŽP SR, dňa
20.6.2007

III. štvrťrok
Správa o plnení rozpočtu KÚŽP Nitra za
I. polrok 2007
Vydanie všeobecne záväznej vyhlášky
KÚŽP NR, ktorou sa zrušuje ochrana
niektorých chránených stromov v
Nitrianskom kraji
Preverenie opatrení na nápravu vydaných
rozhodnutím pre používateľov
nebezpečných látok
Spracovanie súhrnných správ
o následkoch povodní
Príprava informácie o kvalite ovzdušia
a o podiele jednotlivých zložiek na jeho
znečisťovaní
Aktualizovanie programu na zlepšenie
kvality ovzdušia
IV. štvrťrok
Plán hlavných a legislatívnych úloh
KÚŽP Nitra na rok 2008
Plán kontrolnej činnosti KÚŽP Nitra na
I .polrok 2008
Spracovať návrh rozpisu rozpočtu na rok
2008
Vyhlásenie inundačných území podľa
návrhov SVP
Zabezpečiť prechod z verzie DOS PAM
na verziu WINDOWS PAM

Ing. Koprda

9.9. 2007

splnené

Ing.Čepelák

30.9.2007

úloha presunutá
do PHLÚ 2008

Ing. Valterová

30.9.2007

splnené

Ing. Valterová

v priebehu
štvrťroka
v priebehu
štvrťroka

splnené

v priebehu II.
polroka 2007

splnené

Ing.Štefeková

15.11.2007

splnené

Ing.Štefeková

31.12.2007

splnené

Ing. Koprda

31.12.2007

splnené

Ing. Valterová

v priebehu
štvrťroka

Ing.Majlát

v priebehu
štvrťroka

úloha nesplnenáneboli návrhy zo
strany SVP
Úloha zrušená na
porade
projektovej rady
ISÚŽP zo dňa
12.4.2007

Ing. Majlát

Ing. Majlát

10 . Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Hlavné skupiny užívateľov :
- právnické osoby
- fyzické osoby
- samospráva
- štátna správa
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splnené

Pri zabezpečovaní jednotlivých činností spolupracujeme:
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 )
i) inšpekciou životného prostredia

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

11. Záver
Zverejnenie výročnej správy
Táto výročná správa bude zverejnená na internetovej stránke Ministerstva životného
prostredia SR (www.enviro.gov.sk) a na internetovej stránke krajského úradu životného
prostredia ( www.kuzp.sk )
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