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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 
Názov:                                    OBVODNÝ  ÚRAD  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  ŽILINA 

Sídlo:                                      Námestie M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina 

Rezort:                                   Ministerstvo životného prostredia SR 

Kontakt:                                 tel.: 041/5076816, fax: 041/5076809, e-mail: ouzp@za.ouzp.sk 

 

 

Prednosta:                             RNDr. Drahomíra Macášková 

 

 

Vedúci odborov: 
 

odbor ekonomiky a prevádzky - Ing. Elena Pechancová  

odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja - 

Ing. Štefan Geisbacher 

odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja - Ing. Štefan 

Geisbacher, poverený vedením  

odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu - Ing. Daniela Hančíková  

 

 

Vedúci oddelení: 
 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu - Ing. Ivan Papaj  

oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu - Ing. Pavol Janura  

 

 

 

Prednostovia obvodných úradov životného prostredia: 

 

 

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci -   Ing. Viera Jurošková  

 

Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne - RSDr. Alojz Korbel 

  

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši - Ing. Miroslav Potančok 

 

Obvodný úrad životného prostredia v Martine -  Ing. Miroslav Matula  

 

Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku - Ing. arch. Peter Bocko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uzp@za.ouzp.sk
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

 

Obvodný úrad životného prostredia Žilina ako orgán špecializovanej štátnej správy  

podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach 

v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozpočtovou 

organizáciou, finančnými vzťahmi napojená na rozpočet Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky. 

  

Obvodný úrad životného prostredia Žilina 

a) podľa osobitných predpisov vykonáva výkon štátnej správy starostlivosti o životné 

prostredie na území kraja, 

b) vykonáva v II. stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, 

v ktorých v správnom konaní v I. stupni konajú OÚŽP, ak osobitný predpis neustanovuje 

inak, 

c) riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej 

OÚŽP, 

d) plní uznesenia vlády SR, 

e) dohliada na dodržiavanie platnej legislatívy na jednotlivých úsekoch životného prostredia. 

 

Hlavným poslaním Obvodného úradu životného prostredia Žilina je výkon štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: 

 ochrany prírody a krajiny, 

 vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania, 

 zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 

 rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb, 

 ochrany pred povodňami, 

 odpadového hospodárstva, 

 obalov a odpadov z obalov, 

 ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, 

 posudzovanie vplyvov na životné prostredie,  

 prevencie závažných priemyselných havárií, 

 problematika environmentálnych záťaží   

 

  Obvodný úrad životného prostredia v zmysle poslania „Myslieť globálne, konať 

lokálne“ vytvára svoju činnosť v zmysle platných zákonných noriem podmienky na 

dosahovanie vyššieho stupňa globálnej i čiastkovej  kvality životného prostredia, podporuje 

ekonomickú a sociálnu prijateľnosť environmentálnych činností, projektov a programov, 

optimálne využívanie prírodného bohatstva, znižovanie environmentálnych záťaží 

z minulosti a prispievať k zlepšeniu kvality environmentálneho prostredia pre občanov. 

 

Vo svojej činnosti operatívne rieši podnety podávané občanmi, poskytuje informácie 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov, spracúva správy, programy a vyhlášky, čím prispieva k environmentálnej 

informovanosti občanov. 

 

Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, 

ktorého na návrh ministra životného prostredia Slovenskej republiky vymenováva vláda 

Slovenskej republiky. Prednosta je súčasne vedúcim služobného úradu. 



6 

Obvodný úrad životného prostredia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky. Organizačnou súčasťou Obvodného úradu 

životného prostredia v sídle kraja sú obvodné úrady životného prostredia, ktoré plnia úlohy 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v územných obvodoch jednotlivých okresov. 

V pôsobnosti OÚŽP  Žilina je 6 obvodných úradov životného prostredia, mimo ich sídla boli 

zriadené 4 stále pracoviská. Obvodné úrady životného prostredia v okresoch nedisponujú 

vlastnou právnou subjektivitou. Z tohto dôvodu prebieha realizácia personálnej, materiálnej a 

finančnej činnosti na Obvodnom úrade životného prostredia Žilina. 
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3. KONTAKT ORGÁNU S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 

A ORGANIZÁCIAMI V REZORTE 

 
V priebehu roka 2013 sa činnosť Obvodného úradu životného prostredia Žilina, okrem 

úloh vyplývajúcich 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 ďalších 

osobitných predpisov upravujúcich výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 

zamerala   na úlohy z Plánu hlavných a legislatívnych úloh na rok 2013 a Plánu kontrolnej 

činnosti na rok 2013 schválených príslušným orgánom štátnej správy. Tieto  boli 

v požadovanom termíne splnené. 

Na základe podaných žiadostí od fyzických a právnických osôb vydával úrad na 

požadované činnosti vyjadrenia, odborné stanoviská a rozhodnutia, súčasťou ktorých boli 

povolenia na výnimky zo zákazov, súhlasy na rôzne činnosti, priznávania resp. nepriznávania 

majetkových strát pri obhospodarovaní majetku, resp. jeho poškodení chránenými živočíchmi 

a podobne.  

    Úrady ŽP pri výkone štátnej správy spolupracujú s organizáciami pôsobiacimi najmä 

v oblasti životného prostredia, a to Slovenskou agentúrou životného prostredia, Štátnou 

ochranou prírody SR a Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Ďalej sú to najmä 

SHMÚ, ŠGÚDŠ a VÚVH Bratislava. 

Vzájomnú spoluprácu Obvodného úradu životného prostredia Žilina a ústredného  

orgánu (jeho jednotlivé sekcie a odbory) možno hodnotiť ako veľmi dobrú. Úlohy zo strany 

Obvodného úradu životného prostredia Žilina zadané Ministerstvom životného prostredia SR,  

boli zabezpečené v stanovených lehotách.  
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4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

Tvorba a plnenie rozpočtu na Obvodnom úrade životného prostredia Žilina k 30. 9. 

2013  

 

V priebehu roka 2013 MŽP SR upravilo rozpočet Obvodného  úradu životného prostredia  

Žilina celkom 12 rozpočtovými opatreniami: 

 

Úrady životného prostredia:  úprava príjmov        +    200,00 €,   

                                                    úprava výdavkov      + 12 000,00 €,  

 

Druhová a územná ochrana  

(škody spôsobené chránených živočíchom,  

obmedzenie bežného obhospodarovania, DNA test, stráž prírody, rehabilitačné stanice )          

 

Počiatočný stav ...............            0,00 € 
úprava rozpočtu............+ 686 348,62 € 

Konečný stav ..............   686 348,62 €, z toho: 

a/  rozpočet a čerpanie v kategórii 630 – tovary  a služby: rozpočet – 14 873,00 €, čerpanie  - 

11 751,53 €, zostatok k 30. 9. 2013 – 3 121,47€, v tom: 

-rehabilitačné stanice - rozpočet  8 000,00 €, čerpanie 4 957,08 €, zostatok 3 042,92 € 

-stráž prírody – rozpočet 6 685,00 €, čerpanie 6 606,45 €, zostatok 78,55 € 

-DNA – rozpočet  188,00 €, čerpanie 188,00 € 

b/ rozpočet a čerpanie v kategórii 640 – bežné transfery:  

-škody živočíchom, obmedzenie bežného  obhospodarovania pôdy – rozpočet  671 475,62 €, 

čerpanie 492 995,13 €, zostatok k 30. 09. 2013 – 178 480,49 € 

- zostatok spolu 630 a 640 - 181 601,96  € 

  

Ochrana pred povodňami                  0,00 € 

 

               Tabuľka č. 1:  Podrobný prehľad RO  k 30. 09. 2013    

Oznámenie záväzných 

ukazovateľov rozpočtu  

na rok 2013 

25. 01. 2013 Podprogram 07605 Úrady 

životného prostredia,  trieda 05.6.0 

(zdroj 111) 

Suma v € 

  Výdavky spolu, z toho: 1 441 301,00 

  600 – Bežné výdavky, z toho: 1 441 301,00 

  610 - MPaOOV 843 562,00 

  700 - Kapitálové výdavky 0,00 

  Príjmy spolu 9 000,00 

    

RO č. 10/2013 24. 09. 2013 Príjmy spolu  + 200,00 

Príjmy po úprave                                                                                                                                9 200,00 

RO č. 09/2013 19. 09. 2013 600 – Bežné výdavky + 12 000,00 

Výdavky po úprave                                                                                                                    1 453 301,00 

    

RO č. 1/2013 06.02.2013 Prvok 0750501 Druhová a územná 

ochrana trieda 05.4.0 (zdroj 111 

 

  600 – Bežné výdavky, v tom: +36 012,17 
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630 – tovary a služby  +8 188,00 

   

640 – bežné transfery 

 

+27 824,17 

    

RO č.2/2013 20.03.2013 600 – Bežné výdavky, v tom: 

 
+17 357,51 

 

  630 – tovary a služby + 6 685,00 

  640 – bežné transfery  +10 672,51 

    

RO č.3/2013  600 – Bežné výdavky, v tom: +22 390,37 

  640 – bežné transfery  +22 390,37 

    

RO č.4/2013 22. 05. 2013 600 – Bežné výdavky, v tom: +20 340,00 

  640 – bežné transfery +20 340,00 

    

RO č. 5/2013 02. 07. 2013 600 – Bežné výdavky, v tom + 73 348,33 

  640 – bežné transfery + 73 348,33 

    

RO č. 6/2013 24. 07. 2013 600 – Bežné výdavky, v tom  + 194 973,00 

  640 – bežné transfery  +194 973,00 

    

RO č. 7/2013 12. 08. 2013 600 – Bežné výdavky, v tom + 70 974,55 

  640 – bežné transfery +70 974,55 

    

RO č. 8/2013 12. 09. 2013 600 – Bežné výdavky, v tom +67 930,77 

  640 – bežné transfery +67 930,77 

    

RO č. 11/2013 25. 09. 2013 600 – Bežné výdavky, v tom: +4 541,43 

  640 – bežné transfery +4 541,43 

    

RO č. 12/2013 26. 09. 2013 600 – Bežné výdavky, v tom: +178 480,49 

  640 – bežné transfery +178 480,49 

Prvok 0750501 Druhová a územná ochrana po úprave                                                               686 348,62 

RO č. 1/2013 06.02.2012 Podprogram 07601 Koncipovanie 

a riadenie environmentálnej 
politiky, koordinácia programov 

(zdroj 111) 

 

  600 – Bežné výdavky, v tom +72 361,00 

  640 – bežné transfery +72 361,00 

  V tom obci (641013) +72 361,00 

07601 Koncipovanie a riadenie environmentálnej politiky po úprave                                        72 361,00 

 

  Prvok 0750103 Ochrana pred 

povodňami trieda 05.6.0 (zdroj 111) 

 

    

    

Prvok 0750103 Ochrana pred povodňami po úprave                                                                             0,00 
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4.1. Príjmy OÚŽP  Žilina  k 30. 09. 2013 

 

4.1.1. Príjmy rozpočtu subjektu verejnej správy 

 

Tabuľka č. 2: Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 09. 2013 
                
Účet číslo – názov Rozpočet rok 

 2013 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 30. 09. 2013 

Rozdiel 

v € 

200 – Nedaňové príjmy, z toho: 9 000,00 9 200,00 9 144,47 -55,53 

212003-príjmy z prenajatých 

priestorov 

0,00 0,00 1 356,57  

210 – príjmy z podnikania 

a z vlastníctva majetku 

0,00 0,00 1 356,57 

 

 

222003 – príjmy za porušenie 

ostatných predpisov 

9 000,00 9 200,00 1 000,00 

 

 

223001 – príjmy za predaj 

výrobkov, tovarov a služieb 

0,00 0,00 6,21  

 

220 – administratívne poplatky 

a iné poplatky a platby 

9 000,00 9 200,00 1 006,21  

292006 – z náhrad poistného 

plnenia 

0,00 0,00 323,62  

292012 – z dobropisov 0,00 0,00 2 830,82  

292017 – vratky 0,00 0,00 3 236,00  

292027 – iné príjmy 0,00 0,00 391,25  

290 – ostatné príjmy 0,00 0,00 6 781,69  

 

 

MŽP SR v nadväznosti na zákon č. 438/2012 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2013 

a v súlade s §9 ods.4 písm. f) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, zaslalo OÚŽP Žilina - Oznámenie záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2013 zo 

dňa 25. 01. 2013, v ktorom príjmy (,zdroj 111) predstavovali spolu 9 000,00 €. 

RO č. 10/2013 zo dňa 24. 09. 2013 MŽP SR upravilo záväzné ukazovatele v časti príjmy 

o + 200,00 €, t.j. príjmy spolu 9 200,00 €. 

OÚŽP v Žiline vykázal  k 30. 09. 2013 plnenie nedaňových príjmov (200) v celkovej 

výške  9 144,47 €, čo oproti upravenému rozpočtu predstavuje nižšie príjmy o 55,53 €.   

 

o 212003 – príjmy z prenajatých priestorov v sume 1 356,57 €  predstavujú príjmy z nájmu 

nebytových priestorov v budove OÚŽP Liptovský Mikuláš – prenájom kancelárskych 

priestorov v zmysle uzatvorených zmlúv o nájme (Archív Tatry, s.r.o,  JUDr. J. Magura, Ing. 

arch. T. Nosková), 

o 222003 - príjmy za porušenie ostatných predpisov v sume 1 000,00 € predstavujú trovy 

konania a pokuty uložené orgánmi štátnej vodnej správy za porušenie povinnosti na úseku 

stavebného poriadku, 

o 292012 – príjmy z dobropisov v sume 2 830,82 € predstavujú preplatky za vodu, elektriku za 

minulý rok, 

o 292017 – vratky v sume 3 236,00 € predstavujú preplatky na poistnom z minulých rokov za 

zamestnanca. 
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4.1.2. Príjmové operácie, pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových 

organizácií 

 

Tabuľka č. 3: Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na 

mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií k 30. 09. 2013 

              

Účet číslo - názov Rozpočet 

2013 

Upravený rozpočet  

2013 

Skutočnosť 

k 30. 09. 2013 

v € 

Príjmové operácie 0,00 0,00 132 837,81 

450-príjmy z ostatných 

finančných operácií /131C/ 003                        

0,00 0,00 132 837,81 

220-ostatné /72/                    003 0,00 0,00 10 990,00 

292-vratky /72/                     003 0,00 0,00 0,30 

292-ostatné príjmy /111/     008         0,00 0,00 8 916,79 

spolu príjmy 003+008 0,00 0,00 152 744,90 

Vysvetlivky: kód zdroja 111-dotácia ŠR, 72 –nevyčerpané prostriedky 0,30 € obcí z PVŠS za r. 2012 správne 

poplatky 10 990,00 €, 131C-nevyčerpané prostriedky r.2012 - mzdy, 003-depozit, 008-socialny fond,  
 

 Jedná sa  o finančné prostriedky na depozitnom účte a účte sociálneho fondu. 

450– zostatok z minulých rokov /131C/  003 132 837,81 -  mzdy 12/2012 vyplatené v 01/2013 

220 – ostatné /72/ 003 10 990,00€ - správne poplatky /príjaté cez bankový účet a  pokladňu/  

292 – vratky /72/ 003   0,30 € nevyčerpané prostriedky Mesto Žilina z PVŠS za r. 2012 

292 – ostatné príjmy/111/ 008 8 916,79 € - tvorba SF – povinný prídel do SF 1-9/2013 

 

4.2. Výdavky OÚŽP Žilina k 30. 09. 2013 

 

OÚŽP  Žilina vykázal k 30. 09. 2013  čerpanie výdavkov celkom vo výške 1 707 721,33  €.  

z toho: 

 

- 07605     - kategória 700 – kapitálové výdavky            0,00 € 

      - kategória 600 - bežné výdavky          1 130 630,75 € 

- 0750501 - druhová a územná ochrana            504 746,66 € 

- 0750103 - ochrana pred povodňami                                  0,00 € 

- 0760100 - koncipovania riadenie environmentálnej politiky                 72 343,92 € 
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4.2.1 Čerpanie kapitálových výdavkov OÚŽP  Žilina 

 

 

Tabuľka č. 4: Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 09. 2013

              

Účet  číslo – názov Rozpočet 

2013 
Upravený rozpočet 

Skutočnosť 

k 30. 09. 2013 v € 

Kapitálové výdavky (700) 0,00 0,00 0,00 

 

 

 OÚŽP  Žilina neboli v roku 2013 pridelené kapitálové výdavky (700) a nebolo 

vykázané ani  ich čerpanie. 

 

 

4.2.2. Čerpanie bežných výdavkov OÚŽP  Žilina 

  

 

Bežné výdavky - 600  OÚŽP  Žilina  boli k 30. 09. 2013  čerpané vo výške 1 130 630,75 €, 

čo oproti upravenému rozpočtu vo výške 1 453 301,00 € predstavuje čerpanie na 77,80 %.  

 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2013 podľa jednotlivých ukazovateľov rozpočtu je 

uvedené v nasledovnom prehľade: 

 

 

Tabuľka č. 5: Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 09. 2013 

          OÚŽP Žilina – program 07605 – Úrady životného prostredia  

      

Účet číslo - názov Rozpočet 

   2013 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť  

k 30. 09. 2013 v  € 

Plnenie v   

% 

Bežné výdavky /600/, 

z toho: 

1 441 301,00 1 453 301,00 1 130 630,75 77,80 

610 – mzdy, platy a 

OON 

843 562,00 843 562,00 649 540,91 77,00 

620 – poistenie 294 825,00 307 297,06 248 917,32 81,00 

630 – tovary a služby 300 672,00 294 065,94 223 980,81 76,17 

640 – bežné transfery 2 242,00  8 376,00 8 191,71 97,80 

 

Porovnanie čerpania bežných výdavkov za rok 2012 a  k 30. 09. 2013 podľa ukazovateľov 

rozpočtu je uvedené v nasledovnom prehľade: 
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Tabuľka č. 6: Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31. 12. 2012          

                                                       a k 30. 09. 2013      

       

OÚŽP Žilina – program 07605 – Úrady životného prostredia 

            € 

Účet číslo – názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2012 

Skutočnosť 

k 30. 09. 2013 

Rozdiel +/- 

 

Bežné výdavky /600/, z toho: 1 564 964,55 1 130 630,75 +434 333,80 

610 – mzdy, platy a OON 887 960,00 649 540,91 +238 419,09 

620 - poistenie 330 308,18 248 917,32 +81 390,86 

630 – tovary a služby 309 151,75 223 980,81 +85 170,94 

640 – bežné transfery 37 544,62 8 191,71 +29 352,91 

 

Porovnávaním  roku  2012  a stavu k 30. 09. 2013 nie je možné posúdiť pokles alebo 

nárast výdavkov, nakoľko došlo k reorganizácií štátnej správy a toto porovnávanie rozdielu je 

len orientačné.  

 

► Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 

Čerpanie  v položke 610 – mzdy, platy a OOV k 30. 09. 2013 bolo vykázané v celkovej 

sume 649 540,91 €, čo predstavuje 57,45 % z celkového čerpania bežných výdavkov k 30. 09. 

2013. 

Čerpanie 610  - mzdy, platy a OOV k 30. 09. 2013 po položkách 

611- tarifný, osobný plat v sume                 561 774,73 € 

612- príplatky v sume                         66 314,93 € 

614- odmeny v sume                                         1 967,00 €   

616- doplatok k platu v sume                                    19 484,25 €

       

Limitovaný počet zamestnancov na OÚŽP  Žilina a na obvodných úradoch životného 

prostredia v Žilinskom kraji k 30. 09. 2013 bol 98, priemerná mesačná mzda zamestnanca 

k 30. 09. 2013 predstavovala sumu 736,44 €. 

 

► Kategória 620 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 

Čerpanie  v položke 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní k 30. 09. 2013 

bolo vykázané v celkovej sume 248 917,32 €  podľa jednotlivých položiek: 

 

621-poistné VšZP v sume                     55 321,88 € 

623-poistné do ostatných zdrav. poisťovní v sume                             12 388,78 €    

625-poistné do Sociálnej poisťovne v sume                                     168 734,60 € 

627- príspevok do DDP v sume                               12 472,06 €
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Výdavky na odvody súvisiace s vyplateným odstupným a odchodným úrad nemal 

rozpočtované a uhradil  ich presunom z kategórie 630.  
 

Tabuľka č. 7: Prehľad čerpania výdavkov v kategórií 640-bežný transfer odchodné 

a odstupné 

  OÚŽP Žilina  -  program 07605 – Úrady životného prostredia  

Účet číslo - názov Čerpanie k 30. 09. 2013 v € 

640 – bežný transfer, z toho: 6 134,00 

odstupné I. polrok 2013 6 134,00 

odchodné I. polrok 2013 0,00 

odstupné k 30. 09. 2013 0,00 

odchodné k 30. 09. 2013 0,00 

 

► Kategória 630 - tovary a služby  

 

Čerpanie v kategórií 630 – tovary a služby k 30. 09. 2013 bolo vykázané v celkovej sume 

223 980,81  €. čo predstavuje 19,75%-ntný podiel na celkovom čerpaní rozpočtu.  

 

Porovnanie čerpania výdavkov v kategórií 630 za roky 2012 a k 30. 09. 2013 je uvedená 

nasledovnom prehľade: 

 

Tabuľka č. 8 :  Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 09.  

2013 a k 31.12.2012  

 OÚŽP Žilina – program 07605 – Úrady životného prostredia 

                                         € 

Kat. 

630 Položka Názov 

Schválený 

rozpočet 

2013 

Čerpanie 

k  30.12.   

2012 

Čerpanie 

k  30.09. 

2013 

Rozdiel +/- 

 631 cestovné náhrady 4 500,00 3 317,85 2 865,06 +452,79 

 632 energie, voda a 

komunikácie 

124 100,00 112 504,87 85 437,58 +27 067,29 

 633 materiál 42 474,00 52 376,91 15 913,40 +36 463,51 

 634 dopravné 17 600,00 17 044,68 13 232,88 +3 811,80 

 635 rutinná údržba  1 098,00 15 031,37 975,14 +14 056,23 

 636 nájomné za prenájom 20 400,00 20 547,14 15 529,71 +5 017,43 

 637 služby 90 500,00 88 328,93 90 027,04 -1 698,11 

 spolu  300 672,00 309 151,75 223 980,81 +85 170,94 

 

Porovnávaním výdavkov v položke 630 – tovary a služby v roku  2012  a stavu k 30. 

09. 2013 opäť nie je možné posúdiť,  toto porovnávanie rozdielu je len orientačné.  
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Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v nasledovnom prehľade porovnania vybraných 

položiek kategórie 630: 

 

        k 31.12.2012 k 30. 09. 2013      Rozdiel € 
 

632001- energie     46 722,32 35 021,96    +11 700,36 

632003- poštovné a telekomunikačné služby 61 601,01 46 999,01     +14 602,00 

633002 – výpočtová technika   21 821,64      585,90    + 21 235,74 

633006- všeobecný materiál    16 573,56 11 570,95     + 5 002,61 

635002 –údržba výpočtovej techniky  12 324,96      232,38          +12 092,58  

636001- nájomné za prenájom budov  20 244,60   15 238,71            +5 005,89 

637014- stravovanie     43 889,02 33 075,60          +10 813,42 

637016-prídel do sociálneho fondu   12 213,79   8 916,79     +3 297,00 

637027-odmeny - dohody o vykonaní práce  15 958,92 10 577,75     +5 381,17 

 

                                                           

MŽP SR pridelili RO č. 9/2013 zo dňa 19. 09. 2013 finančné prostriedky vo výške      

+ 12 000,00 €, ktoré boli určené na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s odstupným, 

neplatnou výpoveďou  v súvislosti s personálnymi zmenami po voľbách.  

Z dôvodu, že tieto finančné prostriedky úrad nemal zahrnuté v rozpočte v kategórií 

640, ich vyplatenie bolo realizované presunom z kategórie 630. 

 

OÚŽP Žilina mal k 30. 09. 2013 uzatvorených celkom 10 dohôd o vykonaní práce, 

ktoré súviseli najmä s upratovaním priestorov OÚŽP  Žilina a  priestorov obvodných úradov 

životného prostredia – 9 dohôd, 1 dohoda – práce súvisiace so správou budovy (OÚŽP 

Liptovský Mikuláš).  

 

► Kategória 640 - bežné transfery   

 

Čerpanie  v položke 640 – bežné transfery k 30. 09. 2013 bolo vykázané v celkovej sume 

8 191,71 €,  čo predstavuje 2,4 % z celkového čerpania bežných výdavkov, z toho: 

 

642012 – odstupné v sume        6 134,00 € 

642015 – nemocenské v sume   2 057,71 € 

 

V priebehu I. polroka 2013 bolo v dôsledku organizačných zmien na OÚŽP 

a následnému ukončeniu pracovného pomeru zamestnankyne  OÚŽP vyplatené odstupné 

v celkovej sume 6 134,00 €,  suma  2 057,71 € tvorí nemocenské.  

V priebehu I. polroka 2013 bola  vyplatená náhrada mzdy a platu v sume 17 798,00 €, 

z dôvodu neplatnej výpovede v súvislosti s personálnymi zmenami po voľbách. Vyplatenie 

predmetnej čiastky  finančných  prostriedkov musel úrad zabezpečiť  z prostriedkov kategórie 

630. 

Výdavky vynaložené na vyplatenie  odstupného za rok 2013 ako aj náhrady mzdy 

a platu neboli rozpočtované,  ich vyplatenie však vyplývalo zo zákona,  z toho dôvodu  OÚŽP 

zabezpečil ich úhradu presunom z kategórie 630 na 640. 
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4.3.  Hospodársky výsledok  OÚŽP  Žilina k 30. 09. 2013 

 

         Podľa Výkazu ziskov a strát k 30. 09. 2013  bol hospodársky výsledok OÚŽP  Žilina 

v hlavnej činnosti strata  vo výške – 155 209,31 €.  

 

Výsledok hospodárenia k 30. 09. 2013 v sume – 155 209,31 € bol vykázaný, keď 

celkové náklady v hlavnej činnosti predstavovali sumu 1 831 688,35 €, kde najvyššie 

položky tvorili najmä osobné náklady vo výške 977 018,08 €, v tom mzdové náklady v sume 

649 540,91 €. V pomere k plneniu celkových nákladov sa pohybovali na úrovni  35,46 %. 

Celkové výnosy predstavovali celkom 1 676 479,04 €, z toho najväčšiu časť tvorili  

najmä výnosy  bežných transferov zo ŠR vo výške 1 635 377,41 € a výnosy z kapitálových 

transferov zo ŠR vo výške 8 548,95 €. Tržby z predaja služieb predstavovali celkom 1 356,57 

€. 

              

 

4.4.  Iné výdavky 

 

4.4.1. Bežné transfery – 640, prvok 0750501 Druhová a územná ochrana, trieda 

05.4.0 

Tabuľka č. 9: Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 09. 2013 

OÚŽP Žilina – program 0750501 – Druhová a územná ochrana 

                  

0750501 -Druhová a územná 

ochrana, trieda 05.4.0 

Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu 

k 30. 09. 2013 v € 

náhrada škody spôsobenej 

chránenými živočíchmi  (583210)    

211 908,19 

 

129 418,46 

náhrada za obmedzenie bežného 

obhospodarovania          (583200) 

459 567,43 

 

363 576,67 

 

SPOLU 
 

671 475,62 

 

492 995,13 

 

 

Bežné transfery (640) boli určené na náhradu za obmedzenie bežného 

obhospodarovania podľa  § 61 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, ( Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti Východná, Lesné 

a pozemkové spoločenstvo, Urbariát D. Vadičov, Urbariát – pozemkové spoločenstvo obce 

Trstené, Mestské lesy Kremnica, Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo 

Setechov, Lesné pozemkové spoločenstvo Semerovské Súľov,  Pasienkové spoločenstvo, 

pozemkové spoločenstvo obce D. Lehota, Urbár a komposesorát p. s. Pavčiná Lehota, Lesné, 

pozemkové a pasienkové spoločenstvo Urbariát v Nezbudskej Lúčke, Strečno) v celkovej 

sume 363 576,67 € a na náhradu škody spôsobenej určeným živočíchom (medveď hnedý, vlk 

dravý, volavka popolavá, kormorán, vydra)  podľa § 97 až 102 vyššie uvedeného zákona 

v celkovej sume 129 418,46 €. 
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4.4.2. Bežné transfery – 640; trieda 05.6.0 Prenesený výkon štátnej správy na obce 

podprogram 07601 

 

Výška dotácie obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie k 30. 09. 2013 predstavovala celkom 72 361,00 €. Bežné 

transfery boli pridelené v nadväznosti na list MŽP SR č.2226/2013  z 21 01. 2013 a boli 

určené na dotáciu obciam na úhradu nákladov PVŠS starostlivosti o životné prostredie.  

Dotácia bola stanovená na 1 obyvateľa v čiastke 0,10493 € a pozostávala zo štyroch 

zložiek, a to zo sumy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred 

povodňami a ochrany ovzdušia a bola poskytnutá celkom 314 obciam v Žilinskom kraji. 

Čerpanie dotácie bolo v sume 72 343,92 €, rozdiel 17,08 € bol k 30. 09. 2013 vykázaný ako 

zostatok v štátnom rozpočte. 

 

4.4.3. Ostatné bežné výdavky, podprogram 07505 – 630, trieda 05.4.0 Stráž prírody, 

DNA, invázne rastliny 

                                     

Ministerstvo životného prostredia SR pridelilo na základe rozpočtového opatrenia 

č.1/2013 finančné prostriedky v sume 8 188,00 € na úhradu výdavkov súvisiacich 

s rehabilitáciou a s chovnými stanicami v sume 8 000,00 € a na úhradu nákladov DNA test 

podľa §13 ods. 2 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 zmení 

neskorších predpisov v sume 188,00 €.  Ministerstvo ŽP SR pridelilo na základe 

rozpočtového opatrenia č. 2/2013 finančné prostriedky v sume 6 685,00 €,  súvisiacich  

s výkonom člena stráže prírody podľa § 67 a § 68 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. OÚŽP k 1.1.2013 evidovalo celkom 

191 členov stráže prírody. Výdavky súvisiace s výkonom člena stráže prírody  boli použité 

najmä na nákup materiálu – vybavenie členov SP a na preplatenie cestovných náhrad.  

 

Tabuľka č.10: Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 30. 09. 2013 

OÚŽP Žilina – program 0750501 – Druhová a územná ochrana 

                   € 

DNA, invázne rastliny; 

podprogram 07505 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie rozpočtu 

k 30. 09. 2013 

Rozdiel +/- 

Stráž prírody 6 685,00 6 606,45 +78,55 

Rehabilitačné a chovné 

stanice 

8 000,00 4 957,08 +3 042,92 

DNA 188,00 188,00 0,00 

Spolu 14 873,00 11 751,53 +3 121,47 
 

Nevyčerpaný zostatok k 30. 09. 2013 bol v sume 3 121,47 €, delimitovaný na MV SR. 

 

4.4.4. Ochrana pred povodňami – 640,610; trieda 05.6.0; podprogram 07501 

Finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác, činnosť povodňových komisií a orgánov ochrany pred 

povodňami v roku 2013  neboli OÚŽP Žilina na tento účel  pridelené. 
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4.5. Majetok,  pohľadávky a záväzky 

Tabuľka č. 11: Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej 

správy k 30. 09. 2013 

OÚŽP Žilina – 07605 – Úrady životného prostredia 

                         € 

        

          Aktíva 

Nadobúdacia 

hodnota 

Zostatková 

hodnota 

 

013-softvér 197,57 0,00 

Dlhodobý nehmotný majetok 197,57 0,00 

021-stavby 127 304,22 50 328,18 

022-samostatné hnuteľné veci  

       a súbory hnuteľných vecí          

241 794,85 2 116,26 

023-dopravné prostriedky                212 115,75 4 032,33 

031-pozemky 31 069,51 31 069,51 

Dlhodobý hmotný majetok 612 284,33 87 546,28 

Zdroj: Súvaha  k 30. 09. 2013          
 

Účet 021 – stavby, 031 - pozemky: 

 

OÚŽP  Žilina má v správe pozemok pod budovou  OÚŽP Liptovský Mikuláš, č. KN-C-

2941/40, kat. územie Liptovský Mikuláš a budovu OÚŽP v Liptovskom Mikuláši, ul. Vrbická 

č.1993, Liptovský Mikuláš.  Ďalej je spoluvlastníkom budovy OÚŽP v Ružomberku, Nám. 

A. Hlinku 74, Ružomberok -1.podlažie. 

 

Účet 023 – dopravné prostriedky: 

 

Zoznam služobných motorových vozidiel evidovaných na KÚŽP v Žiline k 30. 09. 2013 je 

uvedený v nasledovnom prehľade:         

Tabuľka č. 12 

Typ vozidla Rok výroby Obstarávacia cena vozidla  

 Renault Thalia 2011 6 890,00 

Peugeot Partner 1.6HDI 2008 13 843,00 

Fiat Punto 1.2 BV 2009 7 220,00 

VW Passat 351 AG 1993 33 359,39 

Škoda Felícia kombi 2005 14 340,40 

Audi AG Quatro 1996 51 617,05 

Suzuki SX4 2008 12 945,63 

Škoda Felícia kombi 2005 14 340,40 

VW Passat AG 1997 28 015,63 

Škoda Fábia 2005 10 937,40 

VW Vento AG 1993 18 606,85 

      SMV boli pridelené na plnenie pracovných úloh OÚŽP  Žilina a obvodným úradom 

životného prostredia v pôsobnosti OÚŽP.   
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4.6. Pohľadávky a záväzky      

               Stav k 30. 09. 2013

  

Dlhodobé pohľadávky                        0,00 €  
316 - odberatelia                                                            0,00 € 

Krátkodobé pohľadávky           1 298,73 € 
316 - odberatelia                                             1 298,73 € 

335 – pohľadávky voči zamestnancom                       0,00 € 

 

► pohľadávky po lehote splatnosti OÚŽP  Žilina k 30. 09. 2013 neevidoval. 

 
              Stav k 30. 09. 2013

  

Dlhodobé  záväzky                          0,00 € 

Krátkodobé záväzky           183 947,52 € 
321 – dodávatelia         183 947,52 € 

326 – nevyfakturované dodávky                                        0,00 € 

379 – iné záväzky                                                    0,00 € 

331 – zamestnanci                                                               0,00 € 

336 – zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia                                                                           0,00 € 

342 – ostatné priame dane                                                              0,00 € 

 

316 – krátkodobé pohľadávky – odberatelia  predstavovali výšku k 30. 09. 2013 1 298,73 € . 

Jedná sa o úhradu odberateľských faktúr za vyfakturované  služby za 10-12/2012 a do 30. 09. 

2013 nájomníkom v budove OÚŽP L. Mikuláš, Vrbická 1993. 

321 – krátkodobé záväzky – dodávatelia predstavovali náklady k 30. 09. 2013 183 947,52 €, 

z toho faktúry, ktoré prišli do 17. 10. 2013 ale týkali sa obdobia 09/2013 v sume 5 467,03 € 

a dotácia na úhradu škôd spôsobených chránenými živočíchmi a náhrada za obmedzenie 

bežného obhospodarovania v sume 178 480,49 €. 

 

 

4.7. Stav finančných prostriedkov na sociálnom fonde   

        

1.  počiatočný stav k 01.01.2013   ..............................                0,00 € 

2.  tvorba SF  (povinný prídel do SF za 01-9/2013) ..............................         8 916,79 € 

      3.  čerpanie SF (zásady o SF 2013/ .............................................................         8 916,79 €  

z toho: príspevok na stravu 1-9/2013 ......................................................        7 664,00 €  

              príspevok pre zamest. OÚŽP Žilina 9/2013.............................       1 252,79 €

  

4. konečný stav k 30. 09. 2013    ...............................               0,00 € 
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5. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

5.1 Kontrolná činnosť Obvodného úradu životného prostredia   

 

Obvodný úrad životného prostredia Žilina vykonával  kontrolnú činnosť v roku 2013 

na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti Obvodného úradu životného prostredia 

Žilina na rok 2013 (ďalej len „Plán kontrol“) 

 

V roku 2013 Obvodný úrad životného prostredia Žilina vykonal 29 kontrolných akcií. 

Z toho 26 kontrolných akcií bolo uskutočnených v zmysle schváleného Plánu kontrol. 

 

V súlade s Plánom kontrol bolo na odbore starostlivosti o životné prostredie 

vykonaných 15 kontrol, ktoré boli v 11 prípadoch zamerané na kontrolu výkonu štátnej 

správy (všeobecne a aj  na konkrétnu vybavenosť podaní) na jednotlivých obvodných úradoch 

životného prostredia v Žilinskom kraji. V 1 prípade bol vykonaný štátny dozor, ktorý bol 

zameraný na dodržiavanie zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v spoločnosti VPS, s.r.o Liptovský Mikuláš, prevádzka Zimný 

štadión Liptovský Mikuláš.  

Uvedenými kontrolami neboli zistené nedostatky. 

 

V roku 2013 odbor starostlivosti o životné prostredie uskutočnil mimo Plánu kontrol 3 

neplánované kontrolné akcie. Na úseku štátnej vodnej správy boli v 2 prípadoch zistené 

nedostatky. 1 kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

 Na osobnom úrade bola v súlade s Plánom kontrol vykonaná kontrola, ktorá bola 

zameraná na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v roku 2013. 

Nedostatky zistené neboli. 

  

 Kontrolná činnosť Útvaru kontroly bola zameraná na kontrolu výkonu štátnej správy 

na jednotlivých  obvodných úradoch životného prostredia v Žilinskom kraji. 

 V súlade s Plánom kontrol bolo uskutočnených 13 kontrolných akcií. Z toho 13 

kontrolných akcií bolo vykonaných na obvodných úradoch životného prostredia, ktoré boli 

zamerané na : 

 vybavovanie sťažností a petícií, 

 dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

 dodržiavanie zákona č. 10/1966 Z. z. o kontrole v štátnej správe, 

 dodržiavanie pokynu MŽP SR č. 1/2005-1.9 z 27. januára 2005 na zabezpečenie 

riadenia a kontroly výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami v roku 2013, 

 dodržiavanie príslušných právnych predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v rozhodovacej činnosti v roku 2013. 

 

V rámci vykonaných kontrol nebolo zistené žiadne závažné porušenie zákonov a interných 

predpisov. 
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Tabuľka č. 13: Prehľad kontrolnej činnosti Obvodného úradu životného prostredia Žilina 

KONTROLY 
OSŽP OÚ ÚK Spolu 

Schválené 12 1 13 26 

Realizované 12 1 13 26 

Neplánované 3 0 0  3 

Spolu vykonaných 15 1 13 29 

 

          Vysvetlivky: 

OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

OÚ  –  osobný úrad 

ÚK – útvar kontroly
 

 

 
 

 

 

 

Kontrolnú činnosť vykonávali pracovníci jednotlivých odborov Obvodného úradu 

životného prostredia na základe poverenia prednostu Obvodného úradu životného prostredia 

Žilina. 

Plán kontrol činnosti Obvodného úradu životného prostredia Žilina na rok 2013 bol 

splnený . Mimo Plánu kontrol boli vykonané 3 neplánované kontroly. 
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5.2 Kontrolná činnosť obvodných úradov životného prostredia  

 

Obvodné úrady životného prostredia mali vykonať v zmysle schválených plánov 

kontrolnej činnosti 68 kontrol. Realizovaných bolo 68 kontrolných akcií, z toho:  

 15 kontrol na úseku odpadového hospodárstva, 

 18 kontrol na úseku štátnej vodnej správy, 

 15 kontrol na úseku ochrany prírody a krajiny, 

 12 kontrol na úseku ochrany ovzdušia, 

 8 kontrol na úseku manažmentu rizík. 

 

 

 

Tabuľka č. 14: Prehľad plánovanej kontrolnej činnosti obvodných úradov životného 

prostredia  

 

OÚŽP OH ŠVS OPaK OVZ MR Spolu Opatrenia 

Čadca 3 3 2 2 0 10 0 

Dolný Kubín 2 4 3 0 1 10 0 

Liptovský 

Mikuláš 
3 3 1 3 1 11 0 

Martin 3 2 3 2 1 11 0 

Ružomberok 3 3 3 2 3 14 0 

Žilina 1 3 3 3 2 12 0 

Spolu 15 18 15 12 8 68 0 
Vysvetlivky: 

OH – odpadové hospodárstvo 

ŠVS – štátna vodná správa 

OPaK – ochrana prírody a krajiny 

OVZ – ochrana ovzdušia 

MR – manažment rizík
 

 

 

Z vykonaných plánovaných kontrol, bolo 23 kontrol zameraných na kontrolu 

preneseného výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, z toho: 

 v 3 prípadoch na úseku odpadového hospodárstva, 

 v 8 prípadoch na úseku štátnej vodnej správy, 

 v 7 prípadoch na úseku ochrany prírody a krajiny, 

 v 5 prípadoch na úseku ochrany ovzdušia. 

V činnosti obcí pri prenesenom výkone štátnej správy boli zistené nedostatky v 1 

prípade. 
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Tabuľka č. 15: Prehľad kontrolnej činnosti obvodných úradov životného prostredia na 

prenesený výkon štátnej správy 

 

OÚŽP OH ŠVS OPaK OVZ MR Spolu Opatrenia 

Čadca 0 1 1 1 0 3 0 

Dolný Kubín 1 2 1 0 0 4 0 

Liptovský 

Mikuláš 
1 1 1 1 0 4 0 

Martin 0 1 1 1 0 3 0 

Ružomberok 1 1 2 1 0 5 1 

Žilina 0 2 1 1 0 4 0 

Spolu 3 8 7 5 0 23 1 
Vysvetlivky: 

OH – odpadové hospodárstvo 

ŠVS – štátna vodná správa 

OPaK – ochrana prírody a krajiny 

OVZ – ochrana ovzdušia 

MR – manažment rizík 
 

 

 

V 52 prípadoch kontrolných akcií bol vykonaný štátny dozor na úseku: 

 odpadového hospodárstva – 21  

 štátnej vodnej  správy – 5  

 ochrany prírody a krajiny -13  

 ochrany ovzdušia – 6  

 manažmentu rizík - 7 

 

 

Nedostatky boli zistené v 2 prípadoch a boli uložené opatrenia na nápravu.. 

 

Tabuľka č. 16: Prehľad kontrolnej činnosti obvodných úradov životného prostredia na 

výkon štátneho dozoru 

 

OÚŽP OH ŠVS OPaK OVZ MR Spolu Opatrenia 

Čadca 0 2 0 1 0 3 0 

Dolný Kubín 1 0 0 0 1 2 0 

Liptovský 

Mikuláš 
2 0 0 2 1 5 0 

Martin 15 1 12 0 0 28 2 

Ružombero

k 
2 2 1 1 3 9 0 

Žilina 1 0 0 2 2 5 0 

Spolu 21 5 13 6 7 52 2 

            Vysvetlivky: 
            OH – odpadové hospodárstvo                           OVZ – ochrana ovzdušia 

            ŠVS – štátna vodná správa                                MR – manažment rizík 

            OPaK – ochrana prírody a krajiny                                                                            
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V rámci kontrolnej činnosti bolo uskutočnených aj 14 neplánovaných kontrol mimo Plánu 

kontrol na rok 2013: 

 8 kontrol na úseku štátnej vodnej správy, 

 5 kontrol na úseku odpadového hospodárstva, 

 1 kontrola na úseku ochrany ovzdušia, 

 

Predmetnou kontrolnou činnosťou boli zistené nedostatky v 1 prípade na úseku štátnej vodnej 

správy a uložené opatrenia na nápravu. 

 

 

Tabuľka č. 17: Prehľad kontrolnej činnosti obvodných úradov životného prostredia –

neplánované kontroly 

OÚŽP OH ŠVS OPaK OVZ MR Spolu Opatrenia V konaní 

Čadca 2 0 0 0 0 2 0 0 

Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liptovský 

Mikuláš 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Martin 0 8 0 0 0 8 1 0 

Ružomberok 3 0 0 1 0 4 0 0 

Žilina 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 5 8 0 1 0 14 1 0 

 
Vysvetlivky: 
OH – odpadové hospodárstvo 

ŠVS – štátna vodná správa 

OPaK – ochrana prírody a krajiny 
OVZ – ochrana ovzdušia 

MR – manažment rizík 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1 Organizačná štruktúra OÚŽP Žilina  

  

             Obvodný úrad životného prostredia Žilina sa v sledovanom období vnútorne členil na 

tieto organizačné útvary: 

 kancelária prednostu 

 osobný úrad  

 útvar kontroly 

 odbor ekonomiky a prevádzky 

 odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích 

konaní kraja 

 odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja  

 odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu - 

 oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

obvodu  

 oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu  

 

Do Obvodného úradu životného prostredia Žilina, s jedným stálym pracoviskom 

v Bytči, bolo organizačne začlenených päť obvodných úradov životného prostredia: 

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci 

Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne 

- stále pracovisko Námestovo 

- stále pracovisko Tvrdošín  

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši 

Obvodný úrad životného prostredia v Martine 

- stále pracovisko Turčianske Teplice 

            Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku 

 

 

 Obvodné úrady životného prostredia, patriace do územnej pôsobnosti Obvodného 

úradu životného prostredia Žilina, sa vnútorne členili na: 

 kancelária prednostu 

 úsek štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, 

ochrany prírody a krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

prevencie závažných priemyselných havárií a kontroly znečisťovania 

 

Obvodné úrady životného prostredia, ktoré mali mimo svojich sídiel zriadené stále 

pracoviská, mali do svojej organizačnej štruktúry zahrnuté odbory starostlivosti o životné 

prostredie stálych pracovísk. 
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6.2 Počet zamestnancov   

  

             Pre Obvodný úrad životného prostredia Žilina bol stanovený limit počtu 

zamestnancov na 98 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 667 zo 6. októbra 2010 k návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a listom č.55225/2011 od 1. októbra 2011 o 

úprave limitu počtu zamestnancov zo dňa 24.05.2013 bol od 1.júna 2013 na 99. 

 

 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 30.9.2013 bol 98 zamestnancov.  

 

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.9.2013 bol 99 zamestnancov: 

 85 zamestnancov štátnej služby 

 14 zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov bola k 30.9.2013 nasledovná: 

 1  zamestnanec s stredným odborným vzdelaním  

 7  zamestnancov s úplným stredným odborným vzdelaním 

 1  zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa 

 83 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 

 7  zamestnancov s vysokoškolským stupňom III. stupňa 

Stav zamestnancov podľa druhu štátnej služby k 30.9.2013  

 10 zamestnancov v dočasnej štátnej službe 

 75 zamestnancov v stálej štátnej službe 

 

Obvodný úrad životného prostredia Žilina k 30.9.2013 uskutočnil 3 vnútorné výberové 

konania na obsadenie vedúcich zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a 3 vonkajšie 

výbery na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. 

 

6.3 Priemerná mesačná mzda 

  

             Priemerná mesačná mzda štátnych zamestnancov predstavovala 751,26 €, priemerná 

platová tarifa dosiahla 7,11. Priemerná mesačná mzda verejných zamestnancov činila 593,83 

a priemerná platová tarifa bola na úrovni 6,21. 
 

6.4 Vzdelávanie zamestnancov   

SAŽP Banská Bystrica, na základe poverenia MŽP SR zabezpečuje odborné školenia 

zamerané na doplnenie požadovaných vedomostí a schopností na plnenie úloh štátnej správy. 

Štátny zamestnanec v štátnej službe absolvuje v adaptačnom období odbornú prípravu na 

získanie osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré zabezpečuje Slovenská agentúra 

životného prostredia na jednotlivých úsekoch štátnej správy (ochrana ovzdušia, ochrana vôd, 

nakladanie odpadov, ochrana prírody a krajiny). Po skončení tohto vzdelávania štátny 

zamestnanci získajú osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu – odbornú 

spôsobilosť. 

 

Prehľad vzdelávania zamestnancov Obvodného  úradu životného prostredia Žilina k 30.9. 

2013 
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Tabuľka č. 18 

DRUH VZDELÁVANIA POČET 

Správny poriadok (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov) 

29 

Manažment medveďov na Slovensku 1 

Odborný seminár Odpady      2 

 

                                                                  

 

 

 

 

Seminár Environmentálne záťaže   pre Žilinský kraj   

 

 

6 

 

Nakladanie s ťažobným odpadom 

 

3 

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve pre oblasť batérií a akumulátorov 

9 

Environmentálna efektívna a obnoviteľná energetika 

 

4 

EIA  10 

Environmentálne záťaže   3 

 

 

Osobný úrad zabezpečoval tieto úlohy: 

 plnil úlohy vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov uplatňovaných voči 

štátnym zamestnancom 

 uplatňoval právne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 

OÚŽP Žilina 

 viedol osobné spisy štátnych zamestnancov, ktorí vykonávali štátnu službu a osobné 

spisy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 plnil úlohy osobného úradu pre prednostu OÚŽP Žilina   

 zodpovedal za rozpočet mzdových prostriedkov na kalendárny rok  

 uzatváral služobné zmluvy,  rozhodnutia o zmene štátnozamestnaneckého pomeru, 

rozhodnutia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru, rozhodnutia o plate 

 uzatváral pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce 

 vydával služobné preukazy 

 zostavoval štvrťročné výkazy a plnil úlohy osobného úradu MŽP ako nadriadeného 

orgánu štátnej správy 

 uskutočňoval výberové konania a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta, 

uskutočňoval kvalifikačné skúšky, viedol záznamy o kvalifikačných skúškach 

 mesačne spracovával uzávierku miezd, likvidoval dovolenky, dočasné pracovné 

neschopnosti, spracovával mesačné výkazy, odovzdával poistné za zamestnávateľa 
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7. VÝSLEDKY ČINNOSTI OÚŽP ŽILINA  A OÚŽP V JEHO 

PÔSOBNOSTI  

 

 Hlavným ťažiskom činnosti Obvodného úradu životného prostredia a Obvodných 

úradov životného prostredia v Žilinskom kraji bol v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.  

 Okrem uvedených ťažísk činnosti, OÚŽP vedie resp. zabezpečuje agendu CO pre 

všetky svoje úrady, agendu A 21, komunikuje s médiami v otázkach ŽP a spracováva úlohy 

stanovené rezortným orgánom /plány, správy/. 

 

7.1 Plnenie činnosti odboru a úsekov   

 

  Platné právne normy – zákony na jednotlivých úsekoch činnosti 

 

Všeobecne  
 zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v platnom znení 

 

Úsek štátnej vodnej správy  
 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, 

 zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

 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, 

 zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

 

Úsek ochrany prírody a krajiny 
 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

 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. 

 

Úsek odpadového hospodárstva 
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 zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 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, 

 zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č.  587/2004 Z. 

z.. 

 

 

 

 

 

Úsek ochrany ovzdušia 
 zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,  

 zákon 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, 

 zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov. 

 

Úsek 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. 

 

Úsek 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, 

 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,  

 zákon č. 359/2007 Z. z.o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 Zákon č.  409/2011 Z.z.  Enviro záťaže 

 Zákon č. 359/2007 Z.z.  o  Environmentálnych škodách 

 

Okrem vyššie uvedených zákonov pre úseky odboru starostlivosti o životné prostredia, 

sú v platnosti desiatky vyhlášok, nariadení vlády SR, usmernení atď., ktoré dopĺňajú výkon 

štátnej správy jednotlivých úsekov. 

 

 

7.2 Vyhodnotenie činnosti OÚŽP Žilina a OÚŽP v jeho pôsobnosti  
 

 

7.2.1  Vyhodnotenie činnosti Obvodného úradu životného prostredia Žilina 

 
 

Vyhodnotenie činnosti Obvodného úradu životného prostredia Žilina, Odboru ochrany 

prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja a Odboru ochrany 

zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja za rok 2013 podľa jednotlivých 

úsekov:  
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 Úsek ochrany prírody a krajiny 

 

Okrem údajov uvedených v tabuľke č. 13 vedie Obvodný úrad životného prostredia  

Žilina agendu chránených stromov, agendu dobrovoľnej stráže prírody. 

Zo stanovísk a vyjadrení sú vo veľkej miere stanoviská k územným plánom obcí 

a stanoviská k činnostiam na územiach NATURA 2000. 
 

 

Tabuľka č. 19: Úsek ochrany prírody a krajiny 

TYP ČINNOSTI SPOLU 

Prvostupňové rozhodnutia 270 

Vyjadrenia a stanoviská § 9 a § 28 275 

PZ SR, spracovávanie KZP pri ujmách 62 

Revízia CHKÚ 8 

Štátny dozor, kontrola OÚ – výkon ŠS 16 

Vydávanie vyhlášok 34 

Návštevný poriadok - 

Odvolania – 2. stupňové rozhodnutia 8 

Sťažnosť – priame vybavenie 1 

Vyhlásenie CHÚ, zámery, prerokovanie 4 

Pripomienkové konania (MŽP SR) 4 

Platby PPA - podklady 58 

Agenda stráže prírody, preukazy, 

odznaky 
19 

Programy starostlivosti 1 

Info MŽP, agendy na vedomie, ... 257 

Procesná agenda 333 

  

 

 

 Úsek štátnej vodnej správy 

 

            Úsek  štátnej vodnej správy rozhoduje okrem iného v správnom konaní v prvom stupni   

            ak ide o: 

 medzinárodné vody alebo hraničné vody;  
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 vodnú stavbu a s ňou spojené nakladanie s vodami, ktoré ovplyvňuje územie dvoch alebo 

viacerých obvodov;  

 vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd;  

 vodnú stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW a s ňou 

spojené osobitné užívanie vôd;   

Úsek štátnej vodnej správy riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred 

povodňami na území kraja; vypracúva plán rozvoja verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií pre územie kraja; rozhoduje o vyhlásení nútenej správy; vykonáva dohľad  

a vydáva rozhodnutia o pásmach ochrany vodárenských nádrží. 

 

   Tabuľka č. 20: Úsek štátnej vodnej správy 

TYP ČINNOSTI SPOLU 

Prvostupňové rozhodnutia 39 

Odvolania 14 

Informácie, upozornenia, rôzne 239 

Štátny dozor, kontroly na OÚŽP 8 

Vyjadrenia, stanoviská a usmernenia 96 

Vydávanie vyhlášok - 

Pripomienkové konania 12 

Účasť na odborných seminároch  26 

Mimoriadne opravné prostriedky - 

konanie 
2 

Agenda povodne 20 

Agenda VV + VK 30 

 

 Úsek ochrany ovzdušia  

Obvodný úrad životného prostredia Žilina mimo iné sprístupňujeme informácie 

o kvalite ovzdušia, vypracováva programy a vyhodnocuje prehľady monitoringu  

 

 

Tabuľka č. 21: Úsek ochrany ovzdušia 

TYP ČINNOSTI SPOLU 

Rozhodnutia, odvolania 7 

Vyjadrenia, stanoviská 63 

Informácie, rôzne 29 

Usmernenia, iné 23 

Kontrola 1 
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Správa o kvalite ovzdušia v kraji 1 

Vypracovania a schválenie programov 

na zlepšenie kvality ovzdušia 
- 

Vyhodnotenie mesačných prehľadov 

monitoringu kvality ovzdušia 
12 

Všeobecné záväzné vyhlášky  3 

Pripomienkovanie zákonov, návrhov, 

vyhlášok 
3 

Sťažnosti  1 

Porada - organizácia 2 
 

 Úsek odpadového hospodárstva  

 

   Úsek odpadového hospodárstva predložil návrh „Programu odpadového hospodárstva 

Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“ na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Po vydaní záverečného stanoviska orgánu EIA, úsek 

odpadového hospodárstva pripravoval podklady pre vydanie vyhlášky, ktorou sa vyhlasuje 

záväzná časť programu odpadového hospodárstva.  

 

 

Tabuľka č. 22: Úsek odpadového hospodárstva 

TYP ČINNOSTI SPOLU 

Prvostupňové rozhodnutia 44 

Stanoviská  35 

Informácie 30 

Vyjadrenia 5 

Kontrola 2 

Listy, oznámenia, na vedomie, iné 40 

Agenda EZ 26 

Agenda Environmentálne škody 25 

 

 Úsek manažmentu rizík  

 

        Obvodný úrad životného prostredia Žilina eviduje v zmysle zákona podniky zaradené 

do kategórie A a B na základe množstva vybraných nebezpečných látok. V náplni orgánu 

je napĺňanie databázy IS pre ZPH v rámci kraja. 

 

 

Tabuľka č. 23: Úsek manažmentu rizík 
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TYP ČINNOSTI SPOLU 

Koordinované kontroly 3 

Štátny dozor, kontrola  3 

Iné – usmernenia, porady, informácie 9 

 
 

 

 

 

 

 Úsek posudzovania vplyvov na ŽP  

 

V procese posudzovania podľa zákona (EIA, SEA) je Obvodný úrad životného 

prostredia dotknutým orgánom štátnej správy. V prípade posudzovania celého územia 

Žilinského kraja je príslušným orgánom. V povinnostiach orgánu je napĺňanie 

databázy IS pre EIA/SEA, ktorá je doručená na krajský úrad životného prostredia. 

 

 

Tabuľka č. 24: Úsek posudzovania vplyvov na ŽP 

TYP ČINNOSTI SPOLU 

Záverečné stanoviská 1 

Stanoviská dotknutého orgánu 47 

Iné – oznámenia, stanoviská na vedomie 25 

Pripomienkovanie zákonov 2 

Porady a školenia 3 
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7.2.2  Vyhodnotenie činnosti Obvodných úradov životného prostredia  

 

  Vyhodnotenie činnosti Obvodných úradov životného prostredia v pôsobnosti 

Obvodného úradu životného prostredia Žilina za uvedené obdobie roka 1-9/2013 podľa 

jednotlivých úsekov: 

 

 Úsek štátnej vodnej správy 

 

Tabuľka č. 25: Úsek štátnej vodnej správy 

TYP ČINNOSTI 
OÚŽP 

CA 

OÚŽP 

DK 

OÚŽP 

LM 

OÚŽP 

MT 

OÚŽP 

RK 

OÚŽP 

ZA 
Spolu 

Vydanie I. stupňových 

rozhodnutí 
134 177 143 295 79 524 1352 

Vyjadrenia/stanoviská 130 223 293 344 179 411 1580 

Obhliadky v teréne a štátny 

dozor 
99 269 41 368 87 252 1116 

Odvolania – II. stupeň - - 1 2 - 2 5 

Ostatné 996 1417 1933 1319 1160 2953 9778 

 

 Úsek ochrany ovzdušia 

 

Úseku ochrany ovzdušia boli okrem bežnej agendy vo väčšej miere povoľované zdroje 

znečisťovania ovzdušia v súvislosti s rozširovaním výroby tepla z obnoviteľných zdrojov 

energie. Veľký dôraz bol kladený na sledovanie a kontrolu plnenia podmienok spustenia 

nových stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. V spolupráci s obcami sa 

pozornosť zvýšila na malé zdroje znečisťovania. 

 

 

Tabuľka č. 26: Úsek ochrany ovzdušia 

TYP ČINNOSTI 
OÚŽP 

CA 

OÚŽP 

DK 

OÚŽP 

LM 

OÚŽP 

MT 

OÚŽP 

RK 

OÚŽP 

ZA 
Spolu 

Vydanie I. stupňových 

rozhodnutí 
89 233 171 170 103 315 1081 

Vyjadrenia/stanoviská 77 105 96 161 42 238 719 

Obhliadky v teréne a štátny 

dozor 
2 95 1 88 32 36 254 

Odvolania – II. stupeň - - - 2 - 9 11 

Spracovanie NEIS 113 273 98 149 128 399 1160 

Ostatné 608 1666 988 1675 892 2118 7947 
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 Úsek ochrany prírody a krajiny 

 

 

Tabuľka č. 27: Úsek ochrany prírody a krajiny 

TYP ČINNOSTI 
OÚŽP 

CA 

OÚŽP 

DK 

OÚŽP 

LM 

OÚŽP 

MT 

OÚŽP 

RK 

OÚŽP 

ZA 
Spolu 

Vydanie I. stupňových 

rozhodnutí 
1 20 27 24 21 75 168 

Vyjadrenia/stanoviská 156 1201 370 399 435 511 3072 

Obhliadky v teréne a štátny 

dozor 
6 333 31 174 59 207 810 

Odvolania – II. Stupeň/ 

MOK 
- 2 6 2 3 - 13 

CITES 14 21 34 1 11 76 157 

Ostatné 628 2885 2774 808 1041 3168 11304 

 

 

 

 

 

 Úsek odpadového hospodárstva 

 

Obvodné úrady životného prostredia ďalej podrobne mapujú nelegálne skládky 

v intravilánoch a extravilánoch miest a obcí.  

 

 

Tabuľka č. 28:  Úsek odpadového hospodárstva 

TYP ČINNOSTI 
OÚŽP 

CA 

OÚŽP 

DK 

OÚŽP 

LM 

OÚŽP 

MT 

OÚŽP 

RK 

OÚŽP 

ZA 
Spolu 

Vydanie I. stupňových 

rozhodnutí 
76 265 96 198 66 314 1015 

Vyjadrenia/stanoviská 

 
162 270 539 364 324 468 2127 

Obhliadky v teréne a štátny 

dozor 
1 136 57 602 92 63 951 

Odvolania – II. stupeň - 1 - - - - 1 

Ostatné 1952 3005 3418 1934 941 4160 15410 
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 Úsek manažmentu rizík 

 

Podobne ako v minulých rokoch kontrolovali obvodné úrady životného prostredia 

dodržiavanie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií. V zaradených 

prevádzkach zisťovali a porovnávali nahlásené množstvá nebezpečných látok so skutočným 

stavom.  

Tabuľka č. 29: Úsek manažmentu rizík 

TYP ČINNOSTI 
OÚŽP 

CA 

OÚŽP 

DK 

OÚŽP 

LM 

OÚŽP 

MT 

OÚŽP 

RK 

OÚŽP 

ZA 
Spolu 

Vydanie I. stupňových 

rozhodnutí 
- - - - - 4 4 

Vyjadrenia/stanoviská - - - 23 - 1 24 

Obhliadky v teréne a štátny 

dozor 
- 3 - 33 - 4 40 

Ostatné 16 42 6 126 - 19 209 

 

 

 

 

 

 

 Úsek posudzovania vplyvov na ŽP 

 

Tabuľka č. 30: Úsek posudzovania vplyvov na ŽP 

TYP ČINNOSTI 
OÚŽP 

CA 

OÚŽP 

DK 

OÚŽP 

LM 

OÚŽP 

MT 

OÚŽP 

RK 

OÚŽP 

ZA 
Spolu 

Vydanie I. stupňových 

rozhodnutí 
21 4 11 9 7 13 65 

Stanoviská/vyjadrenia 44 121 117 108 51 142 583 
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7. 3 Výsledky činnosti OÚŽP Žilina a OÚŽP v jeho pôsobnosti   
 

 

Obvodný úrad životného prostredia Žilina a Obvodné úrady životného prostredia 

v Žilinskom kraji vyhodnocujú a uverejňujú na svojich webových stránkach niektoré zo 

svojich činností, napr.: 

 akčné plány riadenia ovzdušia, 

 stav kvality ovzdušia, 

 programy odpadového hospodárstva, 

 všeobecne záväzné vyhlášky,  

 návrhy koncepcií vodného hospodárstva a iné. 

 

Uvedené činnosti využívajú predovšetkým fyzické a právnické osoby, občianske 

združenia a zoskupenia pôsobiace v oblasti životného prostredia, orgány územnej samosprávy 

a iné štátne orgány, organizácie štátu, obce. 

 

Ďalšie využitie je pre potreby Ministerstva životného prostredia SR, SAŽP, SIŽP, ŠOP 

SR, Štatistický úrad, PZ SR, médiá. 

 

 

Významné akcie uskutočnené v roku 2013: 
 

Obvod Čadca  
Úprava toku Radôstka 

Odkanalizovanie SOŠ – drevárska Krásno nad Kysucou 

Verejná kanalizácia a verejný vodovod bytový dom Makov 

Čadca rekonštrukcia ČS OV Bukov 

Rekonštrukcia ČOV Turzovka a ČOV Čadca, kolaudačné rozhodnutie 

Stará Bystrica - Predĺženie verejného vodovodu centrum 

Splašková kanalizácia pre polyfunkčný objekt 

Vodné stavby pre bytové domy Zákysučie, kolaudačné rozhodnutie 

Podvysoká – rozvodné potrubie vodovodu na pripojenie budov v školskom   areáli 

ČOV pre nájomné bytové domy 7 x 19 b. j. + TV v obci Zborov nad Bystricou 

Vodovod u Backy, kolaudačné rozhodnutie 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, 

zmena stavby (z gravitačnej na tlakovú) 

Čadca, Sídlisko III. rekonštrukcia vodovodu 

Kanalizácia, ČOV a preložka vodovodu pre ČS PHM 

Modernizácia vykurovania  (plynových kotolní) objektov Kysuckej nemocnice s poliklinikou 

v Čadci 

„ Odprášenie  hnedouhoľných kotlov – výhrevňa Sihly Raková“ – inštalácia filtračných 

zariadení 

 

 

 

 

 

 

Obvod Martin, Turčianske Teplice 
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Stavebné povolenia: 

Rozšírenie siete verejného vodovodu v týchto obciach: Dolný Kalník, Rakovo 

Rozšírenie siete verejnej kanalizácie v obciach: Dolný Kalník  

Areál Volkswagen Martin – rozšírenie haly H2, logistická plocha 

Kláštor pod Znievom – IBV Pri Rybníkoch, technická infraštruktúra, vodné hospodárstvo 

Martinské hole, chatová výstavba – vodovod, kanalizácia 

Kolaudačné povolenia: 

Rozšírenie siete verejného vodovodu v týchto obciach: Martin, Vrútky, Diaková, Turčianska 

Štiavnička, Turany, Sklabiňa, Turčiansky Ďur 

Rozšírenie siete verejnej kanalizácie v obciach: Diaková, Martin, Sklabiňa, Turčianska 

Štiavnička, Turany, Krpeľany, Sučany 

Rekonštrukcia vodojemu Turčianska Štiavnička 1x100 m
3
 

Rekonštrukcia vodojemu Podhradie 1x100 m
3
 

Martin – Ostredok, vodovod 

Produktovod pre minerálnu vodu Socovce 

Slovenské pramene a žriedla Budiš – sklad hotových výrobkov, dažďová kanalizácia 

Neografia a.s., nový závod Martin - Priekopa 

Dom dôchodcov a dom sociálnych služieb SENIOR Vrútky 

Výrobná hala MAR SK – II. etapa 

 

 

Obvod Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo 
"Prístavba výrobno skladovacích hál BAP, s.r.o. Dolný Kubín" - žiadateľ:  Bourbon 

Automotiv Plastics Dolný Kubín, s.r.o., M.R.Štefánika 2694, 026 01, IČO: 44173717; 

  

 "Čerpacia stanica PHM v Dolnom Kubíne" -  žiadateľ:  VOMS, s.r.o., Stráža 260, 013 04 

Dolná Tížina, IČO: 36372072; 

  "Dlhá nad Oravou - rekonštrukcia vodovodu" - žiadateľ OVS, a.s. Dolný Kubín, Bysterecká 

2180, IČO 36672254; 

  "Koncepcia rozvoja mesta Dolný Kubín v oblasti tepelnej energetiky" - žiadateľ mesto 

Dolný Kubín, IČO: 00314463; 

  „Plán likvidácie časti lomu KRAĽOVANY II. na roky 2007-2015“ a „Opatrenia na 

obmedzenie prašnosti v lome Kraľovany II“ - žiadateľ ako prevádzkovateľ: Vladimír Sopúch 

C&V,  Oravská Poruba 283, 027 54 Veličná, IČO: 32271701 

„Lakovňa Hoval“  a „ III. etapa – Výrobno – skladovacia hala – Hoval, s.r.o. - 

Plynoinštalácia“ - žiadateľ ako investor a prevádzkovateľ: HOVAL, spol. s r.o.,  Pod 

Javorkom 264, 027 53  Istebné,  IČO: 36416215 

 „Stavebné úpravy  skladu na lakovňu“ - žiadateľ ako investor a prevádzkovateľ: BOURBON 

Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o., M.R. Štefánika 2694, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 

44173717  

 "Premiestnenie a modernizácia priestorov triediacej linky na komunálny odpad" - žiadateľ 

Mesto Dolný Kubín, IČO: 00314463  a TS, s.r.o. Dolný Kubín; 

 " Otvorenie zberného dvora na vytriedenie zložky komunálneho odpadu v areáli TS, s.r.o." - 

žiadateľ Mesto Dolný Kubín, IČO: 00314463  a TS, s.r.o. Dolný Kubín; 

 "Výstavba zberného dvora na separovaný zber komunálneho odpadu na mieste bývalej 

nelegálnej skládke odpadov" - žiadateľ Obec Sedliacka Dubová, IČO: 00314854.  

„Mobilná výrobňa betónu HBS-100, k.ú. Kraľovany“prevádzkovateľ a žiadateľ: ZEDA 

Beton, a.s., Miletičova 17/B,  821 08  Bratislava 
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 „Lom Sedliacka Dubová – Dubová skalka“ žiadateľ a prevádzkovateľ: Marián Balún BAPA, 

Na Diele 451/2,   028 01 Trstená, IČO: 33791180  

 „Montážna hala elektronických komponentov, k. ú., Mokraď“ investor a  prevádzkovateľ:  

Klauke  Slovakia, s.r.o., Nábrežie Oravy 271, 026 01 Dolný Kubín 

 „Miba Sinter Slovakia, s.r.o, Dolný Kubín – „III. etapa – výrobno-skladovacia hala – Hoval, 

s.r.o.“ investor a prevádzkovateľ: Miba Sinter Slovakia, s.r.o, Nábrežie Oravy 2222, 026 01 

Dolný Kubín, IČO: 00694321 

„Prístavba výrobno-skladových hál Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín“ 

investor a prevádzkovateľ: Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o.,  M. R. 

Štefánika 2694,  026 01 Dolný Kubín, IČO:44 173 717 

V roku 2012 bol vydaný súhlas na zmenu na centrálnom zdroji tepla Výhrevňa kontinuovaný 

zdroj  umiestnený na ulici Závodná 459 v Nižnej. Zmena sa týkala osadenia kogeneračnej 

jednotky do existujúcej  kotolne k záložným plynovým kotlom.  Kogeneračná jednotka typ 

TBG 620 V12K o celkovom tepelnom menovitom príkone 2,545 MW . Napojená bude do 

spoločnej vykurovacej sústavy s dvoma kotlami na biomasu o menovitom tepelnom príkone 

9,3 MW a 4,5 MW a dvoma záložnými plynovými kotlami o menovitom tepelnom príkone 

13,36 MW. Ak sa dá spomínaná kogeneračná jednotka , ktorá spaľuje zemný plyn naftový do 

užívania zníži sa množstvo vypustených znečisťujúcich látok vzhľadom na to že v letnom 

období úplne nahradí kotle na biomasu na ohrev teplej úžitkovej vody. Bude v činnosti po 

celý rok a okrem zníženia množstva emisií zo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia bude 

vyrábať elektrickú energiu. 

OVS a.s. Dolný Kubín – „Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská 

Poruba, Veličná“ 

Mesto Dolný Kubín – „Inžinierské siete – IBV Dolný Kubín – Ožnica, SO 02 Rozšírenie 

verejného vodovodu“ 

OVS a.s. Dolný Kubín – „Vyšný Kubín – rozšírenie vodovodu Pod Leštinami 

Orava Ski Park a.s. Oravský Podzámok – Kolaudácia – Rozšírenie kanalizácie Beňová Lehota 

VlaHa s.r.o. Párnica – Kolaudácia – IVB Párnica – Majdovec, rozšírenie vodovodnej siete 

01/2012 - Kolaudácia stavby: OSV- Rekonštrukcia vodovodu - prameň Bobrovec-PK1 - v 

investorstve: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín 

 07/2012 - Kolaudácia stavby: Tvrdošín- Oravice, úprava toku Oravica - v investorstve  

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany 

Kolaudácia stavby: Zberný dvor Tvrdošín - vodohospodárske objekty - v investorstve Mesta 

Tvrdošín - 05/2012. 

Spracovanie  odpadu  z elektrozariadení,   Marián Ondrík  so sídlom ul. Oravická , č. 509 , 

027 12 Liesek IČO: 40 605 221  – sídlo prevádzky  Liesek , č. 730  027 12 Liesek     

Zber  odpadu  z elektrozariadení,   Zberné  suroviny  a.s. so sídlom ul. Kragujevská , č. 3, 010 

01 Žilina IČO: 35 701 986 – sídlo prevádzky  Miestna výkupňa  Tvrdošín  ul. Vojtaššáková, , 

027 45 Tvrdošín  

"Dostavba a prestavba prevádzkových objektov ZTS Strojárne, s.r.o. Námestovo - zmena 

stavby pred dokončením"- bol dokončený a skolaudovaný objekt haly pre novú lakovňu 

(zmena mokrého lakovania na práškové lakovanie).  

Koncom roka 2013 bola začatá 2. etapa výstavby kanalizácie v rámci projektu "Zásobovanie 

vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2".  

Má byť predĺžený existujúci kanalizačný zberač na ČOV Námestovo a odkanalizovaných 

celkom 7 ďalších obcí - Hruštín, Novoť, Zákamenné, vavrečka, Rabča, Oravská Polhora, 

Sihelné. 

  

Obvod Ružomberok 
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V mesiaci október 2013 bola uvedená do trvalej prevádzky stavba "SKK a ČOV liptovská 

Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce" kanalizácia odvádza a čistí odpadové vody z 

celej obce Liptovská Lúžna a časti Liptovská Osada. 

V mesiaci október 2013 bola skolaudovaná a uvedená do skúšobnej prevádzky 

stavba“Hubová, Ľubochňa, Švošov - Kanalizácia a ČOV". 

 

 

 

Obvod Liptovský Mikuláš 

 
Obec Jamník  - Rekonštrukcia obecnej ČOV  

Obec Smrečany -  IBV Pod Hôrkami – Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

Obec Partizánska Ľupča – Partizánska Ľupča - Kanalizácia a ČOV, I. etapa 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Lipt. Mikuláš - Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš  

Základná škola ČS. Brigády, Lipt. Mikuláš – Plynofikácia ZŠ 

Mesto Liptovský Mikuláš – Separačná hala na triedenie KO 

IKEA Industy Slovakia OZ Jasná Závažná Poruba -  Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

 

 

Obvod Žilina 

 

„ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žiliny I. etapa: SO 3701 – Areálový vodovod, SO 

3702 – Areálová splašková kanalizácia, ČOV, SO 3703 – Areálová zrážková kanalizácia, SO 

3704 – Odlučovač ropných látok, SO 3705 – Prekládka kanalizačného zberača ŽSR DN 1200, 

SO 3706 – Úprava a prekládka kanalizačného zberača DN 600“ v katastrálnom území 

Teplička nad Váhom,  

„Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany“ v katastrálnom území Gbeľany,  

„Technická infraštruktúra – ul. Pribinová, Teplička nad Váhom: SO 02 – Verejná splašková 

kanalizácia, SO 03 Verejný vodovod“ v katastrálnom území Teplička nad Váhom,  

„SČOV Žilina - Intenzifikácia“, katastrálne územie Horný Hričov,  

„Obytný súbor Slnečná terasa – SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Dažďová kanalizácia“, 

katastrálne územie Žilina,  

 „Úprava toku Divina, povodňové škody“, katastrálne územie Divina, 

 „Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: Kanalizácia a vodovod pre ulicu 

Bratislavskú – Dolný Hričov“, katastrálne územie Dolný Hričov,  

„Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v ul. Lieskova a ul. Matuškova 

v Žiline – Bytčica“,  

 „Rekonštrukcia verejného vodovodu v ul. Nádražná v Rajci“,  

„Rozšírenie vodovodu v obci Ďurčiná“,  

„Vodárenský zdroj  VRT –R3 s čerpacou stanicou“ ,  

„Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu ul. Záchrastie a ul. Rázusova v Žiline – 

Bytčica“,  

„Trnové – kanalizácia“,  stavebné objekty: SO 01 Trnové – stoková sieť, SO 01.1 

Kanalizačné prípojky, SO 02 Rosinky – rozšírenie stokovej siete, SO 02.1 Kanalizačné 

prípojky,  

„Mala vodná elektráreň na Rajčanke“,  

Ochranné pásma vodárenských zdrojov (VZ) 

Ochranné pásma VZ Fačkov pre SEVAK a.s. Žilina 

Ochranné pásmo VZ VRT –R3 s čerpacou stanicou pre investora KOFOLA a.s. Rajecká 

Lesná  



 

41 

„BCL – Biomasové logistické centrum Kysucký Lieskovec – stavebné objekty : SO 09 

Prípojka vody, SO 10   Rozvod požiarnej vody, SO 11 Požiarna nádrž, SO 15 Prípojka 

splaškovej kanalizácie, PS 05 Čerpacia stanica požiarnej vody, PS 06 Záložný zdroj čerpacej 

stanice “  

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce “, 

objekt SO 01 Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kysucké Nové Mesto – 1.časť 

„Rekonštrukcia vodovodu Rudinská - centrum“ – 2. Etapa, katastrálne územie Rudinská,  

„Predĺženie vodovodného potrubia v miestnej časti Dubie – Hôrky, katastrálne územie 

Kysucké Nové Mesto“,  

„Rozšírenie vodovodu kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec“, katastrálne územie 

Snežnica,  

„Úprava ľavého brehu Neslušanky“, katastrálne územie Nesluša,  

„Bytča – Hliník – Rozšírenie vodovodu“ v katastrálnom území Hliník nad Váhom. 
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8. HODNOTENIE  OBVODNÉHO ÚRADU ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA ZO STRANY NADRIADENÉHO ORGÁNU  

 

 
SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEHO HODNOTENIA A RIADENIA 

a.) prínos odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ pre ústredný orgán 

 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie je orgán štátnej správy ochrany 

ovzdušia, ktorému je zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

zverená zodpovednosť za presadzovanie právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia  

vo vzťahu k veľkým a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia a vo vzťahu k výrobcom, 

dovozcom a predajcom palív a regulovaných výrobkov, pokiaľ ide o kvalitu týchto produktov. 

Taktiež rozhoduje o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia spôsobované veľkými a strednými 

zdrojmi. Tieto kompetencie presadzoval vydávaním súhlasov pri povoľovaní zdrojov 

znečisťovania ovzdušia alebo povoľovaní ich zmien ako i kontrolnou činnosťou spojenou 

s ukladaním opatrení na nápravu a pokút. Každoročne spracováva súhrnné ročné 

vyhodnotenie prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia 

a predkladá ich do Národného emisného informačného systému.  

 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja má okrem 

uvedených kompetencií zverenú aj zodpovednosť za kvalitu ovzdušia vo svojom územnom 

obvode. Za účelom dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia a jej trvalého udržania vypracováva 

a vydáva programy na zlepšenie kvality ovzdušia a akčné plány a kontroluje plnenie opatrení 

z týchto dokumentov.  

 

Z pohľadu pôsobnosti odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti sú 

odbory starostlivosti o životné prostredie OÚ (ďalej len „OSoŽP OÚ“)orgánmi štátnej správy 

na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/20025 Z. z. a na 

úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z.. Prijímali 

a podľa  potreby preverovali oznámenia prevádzkovateľov kategorizácii podnikov, 

aktualizovali register podnikov kategórie a A a kategórie B, preskúmavali bezpečnostné 

správy a ich aktualizácie, zabezpečovali informovanie verejnosti.  OSoŽP OÚ si plnili 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákonov č. 261/2002 Z. z. a  č. 359/2007 Z. z. a 

zamestnanci zodpovední za spracovávanie a vedenie agendy súvisiacej s výkonom vyššie 

uvedených zákonov venovali plneniu povinností a úloh vyplývajúcich  mu z nich  dostatočnú 

pozornosť.  

 

Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov a okresných úradov 

v sídle kraja sú orgánmi miestnej štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva podľa 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch. Hlavnou 

činnosťou odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov 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 stupni výkonu štátnej správy odpadového hospodárstva.  

 

Za prínos možno označiť aj možnosť pripomienkovania návrhov všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a upozorňovanie na potrebu 

vypracovania metodických pokynov potrebných na bezproblémový výkon štátnej správy 
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odpadového hospodárstva a možné riziká spojené s výkonom niektorých činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi. 

 

Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov majú v oblasti 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o EIA postavenie: 

a) povoľujúceho orgánu pre navrhovanú činnosť, ktorá je predmetom posudzovania (napr. 

vodné stavby, prevádzky na nakladanie s odpadmi),  

b) príslušného orgánu, ktorý vedie proces posudzovania navrhovaných činností 

a strategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod (napr. Programy 

odpadového hospodárstva, Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

na úrovni kraja, územné plány obcí, stavby a činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona), 

c) dotknutého orgánu, ktorý dáva stanovisko k navrhovanej činnosti (zámer, správa 

o hodnotení), ktoré je zohľadnené pri vypracovaní záverečného stanoviska pre 

navrhovanú činnosť a jeho pripomienky sú zapracované do odporúčacích podmienok pre 

etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. 

Pracovníci odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov sú  prizývaní 

k účasti na prerokovaní rozsahu hodnotenia a na verejnom prerokovaní.  

 

b) prínos odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ pre ostatné organizácie verejnej 

správy  

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie riadi a kontroluje prenesený 

výkon štátnej správy ochrany ovzdušia uskutočňovaný obcami. Okresný úrad odbor 

starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja spolupracuje s obcami, vyššími územnými 

celkami, so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, s regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva, s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

a so správcami pozemných komunikácií pri tvorbe programov na zlepšenie kvality ovzdušia 

a akčných plánov. 

Odbory starostlivosti o životné prostredie OÚ vykonávali štátnu správu ako na úseku 

prevencie závažných priemyselných havárií tak aj na úseku prevencie a nápravy 

environmentálnych škôd. Spolupracovali s ostatnými orgánmi štátnej správy ako aj so 

Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorej poskytovali podklady do informačného 

systému prevencie závažných priemyselných havárií a informačného systému prevencie 

a nápravy environmentálnych škôd. 

Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov a okresných úradov 

v sídle kraja aktívne spolupracovali so SIŽP, SAŽP a Okresnými riaditeľstvami policajného 

zboru pri riešení podnetov a zistení porušovania zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

 

c) prínos odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ pre širokú verejnosť 

 

Prínosom pre širokú verejnosť je znižovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia 

a zlepšovanie kvality ovzdušia tak, aby sa dosiahla dobrá kvalita ovzdušia na celom území 

Slovenskej republiky. Prínosom je aj zverejňovanie informácií o kvalite ovzdušia, 

vybavovanie sťažností a petícií občanov a poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000 
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Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Prínosom bol 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. a tým aj 

zlepšenie kvality prevencie závažných priemyselných havárií a kvality prevencie a nápravy 

environmentálnych škôd, čo v konečnom dôsledku znamenalo 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.     

Prínos odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov pre širokú 

verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy OH, najmä vydávaním stanovísk, vyjadrení, 

súhlasov, poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odbory 

starostlivosti o životné prostredie okresných úradov pôsobia aj ako kontrolné orgány štátneho 

dozoru pri udeľovaní pokút, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. O činnosti odborov 

starostlivosti o životné prostredie okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja 

je verejnosť informovaná prostredníctvom výročných správ prezentovaných na verejných 

odpočtoch jednotlivých úradov. 

  

SEKCIA VÔD 

 

Na základe uskutočnenej reformy a organizácii miestnej štátnej správy od 1.1.2013 

prešiel prechod práv z krajských úradov životného prostredia na obvodné úrady životného 

prostredia v sídlach krajov, ktoré boli v platnosti do 30.9.2013 a tie od 1.10.2013 zákonom č. 

180/2013 Z.z. na okresné úrady v sídlach krajov, vnútorne začlenené na odbory starostlivosti 

o životné prostredie (ďalej iba „úrad“). Tieto úrady vykonávajú štátnu správu starostlivosti 

o životné prostredie podľa osobitných predpisov, v oblasti vôd majú pôsobnosť založenú 

vodným zákonom podľa § 58             písm. b) ako orgán štátnej vodnej správy a rozsah 

kompetencií upravený v ust. § 60 zákona. 

Vo všeobecnosti podľa kompetenčného zákona (zákon č. 525/2003 Z.z. v znení 

neskorších predpisov) vykonávali štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v druhom 

stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konali býv. obvodné úrady 

životného prostredia (teraz okresné úrady), ak nebolo osobitným predpisom ustanovené inak 

a riadili a kontrolovali výkon prvostupňovej štátnej správy starostlivosti o ŽP uskutočňovanej 

býv. obvodnými úradmi životného prostredia.  

Na úseku životného prostredia miestne orgány štátnej vodnej správy (ďalej iba „ošvs“) 

– OÚŽP v sídle kraja, OÚŽP (pre oba úrady teraz „okresné úrady“) a SIŽP pri výkone svojej 

činnosti navzájom spolupracujú, ako aj 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 ošvs vo 

veciach štátnej správy ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej správy preskúmava 

rozhodnutia úradov vydané v správnom konaní.  

Hlavnou činnosťou úradu na úseku štátnej správy je plnenie úloh zabezpečovaných pri 

výkone miestnej štátnej správy, ktorú vykonáva podľa osobitných zákonov. V gescii sekcie 

vôd tunajšieho ministerstva ide o výkon štátnej správy podľa zákonov: 

1. vodného zákona – výkon štátnej vodnej správy uskutočňovanej podľa § 60,  
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2. 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 VVaVK podľa § 36 ods. 

4; 

3. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami – výkon štátnej správy na úseku 

ochrany pred povodňami podľa § 24; 

4. zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov – výkon štátnej 

správy na úseku rybárstva podľa § 38 v rozsahu odvolacieho orgánu. 

 

           Okrem iných činností vykonávaných na konkrétnom úseku štátnej správy úrady 

v zmysle pôsobnosti vodného zákona koordinujú 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 aj v roku 2013 o zabezpečenie plnenia 

úlohy predkladať na MŽP SR vyšpecifikované rozhodnutia od OŠVS (najmä podľa § 15 ods. 

6 vodného zákona), ďalej pokračovať v plnení úlohy aktualizáciou evidencie rozhodnutí, 

ktorými boli určené  ochranné pásma vodárenských zdrojov na území kraja vytvorenej 

databázy rozhodnutí, ako aj zabezpečiť priebežne plnenie úlohy vo veci vedenia evidencie 

o vodách a zasielanie relevantných údajov do súhrnnej evidencie, ktorú spravuje ústav - 

SHMÚ podľa § 29 ods. 5 vodného zákona a § 24 ods. 5 a § 25 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP 

SR  č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.  

Úrady na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií vykonávajú dohľad a na 

základe zistených porušení zákona následne ukladajú pokuty ako nápravné opatrenia pre 

vlastníkov a prevádzkovateľov týchto zariadení. Touto činnosťou zabezpečujú na tomto úseku 

štátnej správy uplatňovanie legislatívnych noriem v praxi. V zmysle § 37 zákona č. 442/2002 

Z.z. v znení neskorších predpisov vyplynula pre OŠVS požiadavka v rámci plánu hlavných 

úloh vypracovať aktualizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

jeho textovej časti a grafickej prílohy do konca roku 2013.  

Z legislatívnych úloh bola požiadavka na vydanie všeobecnej záväznej vyhlášky úradu, 

napr. na zmenu vyhláseného zoznamu vôd určených na kúpanie na podklade § 8 vodného 

zákona a podľa § 60 ods. 6 písm. a) zákona.  

Z hľadiska plnenia úloh v oblasti ochrany pred povodňami je požiadavka na vydanie 

VZV pre určenie inundačných území alebo.  

Na základe vyhodnotenia úloh úradov za rok 2013 ústredný orgán skonštatoval, že 

všetky úlohy požadované sekciou vôd boli splnené. 

Záverom možno konštatovať, že úrady operatívne plnili úlohy požadované 

ministerstvom, najmä zabezpečovali podklady, poskytovali odpovede na žiadosti o informáciu 

podľa zákona             č. 211/2000 Z. z. o informáciách v znení neskorších predpisov, 

prešetrovali sťažnosti a petície, vykonávali miestne obhliadky a kontroly skutkového stavu na 

základe podnetov. 

 V oblasti spolupráce s verejnosťou a verejnoprávnymi inštitúciami zabezpečovali 

zverejnenie rozhodovacej činnosti na svojich webových sídlach a prostredníctvom 

enviroportálu. 

Významný podiel spolupráce predstavuje koordinácia činností s dotknutými orgánmi 

štátnej správy a orgánmi samosprávy ako aj ďalšími odbornými a vedeckými inštitúciami 

a osobitným dôrazom na spoluprácu SIŽP v rozsahu zákonom vymedzených pôsobností. 
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OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY 

 

 

1)  Prínos úradov životného prostredia, oddelení ochrany prírody pre ústredný 

orgán 

 

 Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody 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 

a) ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov), 

b) 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), 

c) 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), 

d) prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov),  

e) 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), 

n) 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), 

  

 

 Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody v ich riadiacej pôsobnosti 

priamo participujú s inými rozhodovacími orgánmi štátnej správy v štyroch zákonoch 

a súvisiacich predpisoch 

a) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 

b) zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov, 

c) zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

d) zákon č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 Úrady životného prostredia, oddelenie ochrany prírody a krajiny  participuje tiež pri 

rozhodovacej a inej činnosti: 

a) 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) 

b) 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 
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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) 

c) s políciou, súdmi a prokuratúrou. 

 

 

2) Prínos úradov životného prostredia, oddelení ochrany prírody a krajiny pre 

ostatné organizácie verejnej správy 

 

Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody a krajiny aktívne spolupracujú so 

Slovenskou inšpekciou životného prostredia, s osobitnými odbornými organizáciami 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, s obcami, zložkami policajného 

zboru. V rámci rezortu je významným prínosom spolupráca so Štátnou ochranou prírody 

Slovenskej republiky pri vyhlasovaní a praktickej ochrane osobitne chránených častí prírody, 

so Slovenským vodohospodárskym podnikom, a ďalšími organizáciami. Intenzívna a 

neodmysliteľná bola súčinnosť úradov životného prostredia pri spoločných postupoch 

osobitných konaní s lesnými úradmi (zmeny a obnovy lesných hospodárskych plánov), 

stavebnými úradmi (územno-plánovacia dokumentácia), 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.  

Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody a krajiny vykonávajú štátny dozor 

a kontrolujú výkon štátnej správy na ochrany prírody a krajiny. Spolupracujú s ostatnými 

orgánmi štátnej správy ako aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorej poskytujú 

podklady do informačného systému EIA/SEA. 

 

 

 

3) Prínos pre širokú verejnosť  

 

Prínos 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. 


