
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

László MIKLÓS
rninister

Rozhodnutie

ministra životného prostredia $lovenskej republiky
z23. júla 2003 číslo 31/2003-1

Minister — predseda $lovenskej komisie pre životné prostredie svoj fm rozhodnutím z
29. augusta 1991 Č. 1545/1991-1 zriadil Slovenskú inšpekciu životného prostredia v súlade
s príslušnými ustarioveniami zákona o rozpočtových pravidlách.‘

V nadväznosti na zákon č. 3 12/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydávam
nové znenie zriad‘ovacej listiny.

I.

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Názov organizácíe: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Sídlo organizácie: Bratislava, Karloveská 2

Identifkačné číslo organizácie: 00156906

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum zňadenia organizácie: 1. septembra 1991

II.

Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej ten ‚inšpekcia“) je podl‘a 7 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie

21 ods. 1 zákona SNR Č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách (zrušený zákonom NR SR č. 3 03/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znenf neskorších predpisov).



odborným kontrolným a správnym orgánom, prostredníctvom ktorého Ministerstvo životného

prostredia Slovenskej republiky (d‘alej len „ministerstvo“) vykonáva vo veciach starostlivosti

o životné prostredie Štátny dozor.
Inšpekciaje služobný úrad. 2

Predmetom činnosti inšpekcie je vydávanie integrovaných povolení, vykonávanie

kontrol, ukladanie pokút, sankcif a opatrení na nápravu v rozsahu a za podmienok upravených

osobitnými predpismi v oblasti
a) ochrany vód,
b) ochrany ovzdušia,
c) odpadového hospodárstva,
d) ochrany prírody a krajiny,
e) biologickej bezpečnosti pri použfvanf genetických tecbnológií a geneticky

modifikovaných organizmov,
f) stavebného poriadku,
g) prevencie závažných priemyselných havárií,

h) integrovanej prevencie a kontroly znečist‘ovania životného prostredia.

III.

Štatutárnym orgánom inšpekcie je generálny riaditel‘ - vedúci služobného úradu,

ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva (ďalej len „vedúci

úradu“) na základe výsledku výberového konania.

» Iv.

Inšpekcia sa organizačne člení na ústredie ajemu podriadené inšpektoráty.

Organizáciu a činnost‘ inšpekcie podrobnejšie upraví štatút, ktorý vydá vedúci úradu

ministerstva. Inšpekcia sa d‘alej riadi organizačným poriadkom a d‘alšfmi internými predpismi,

ktoré vydá generálny riaditel‘ inšpekcie.

V.

Inšpekcia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

VI.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnost‘ 1. augusta 2003.
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2 Zákon Č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o miene a dophienf niektorých zákonov v iení neskorŠích predpisov.
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