
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLO VENSKEJ REPUBLIKY

Ldszló MIKLÓS
minister

Statút

Slovenskej inšpekcie životného prostredia

zo 4.marca 2004 číslo 15/2004

Článok 1

Úvodné ustanovenia

/1/ Slovenská inšpekcia životného prostredia (d‘alej len „inšpekcia“) bola zriadená
zákonom Č. 96/1990 Zb. o zňadení Slovenskej komisie pre životné prostredie
a o zmenách v pósobnosti ministerstiev Slovenskej republiky v znenf neskorších
predpisov. Jej postavenie orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného
prostredia upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov‘.

/2/ Inšpekciaje odborný kontrolný orgán štátnej správy, ktorý
a) vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za

podmienok ustanovených osobitnými predpismi2,
b) ukladá pokuty a nápravné opatrenia vo veciach starostlivosti o životné prostredie3

a vykonáva ďalšiu činnosf vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu
osobitných predpisov4 5),

c) vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly
znečist‘ovania životného prostredia podl‘a osobitného predpisu6,

1) 9 ods. 1 zákona Č. 525/2003 Z. z. o Štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnenf niektoiých zákonov.
2) Napr. * 58 zákona Č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorŠích predpisov.

31 zákona Č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa doplňa zákon Č. 40 1/1998 Z. z. o poplatkoch za zneČisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.

12 ods. 1 zákona Č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov.

69 zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠích predpisov.
13 zákona Č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* 5 zákona Č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
* 64

ds. 1 písm. b/a 66 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorŠích predpisov.
28 ods. 1 písm. d/a ods. 8 zákona Č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi vol‘ne žijúcich živočfchova voľne rastúcich rastlín

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25 zákona Č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
26 ods. 1 písm. d/ zákona Č. 26 1/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 zákona Č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a audite.
14 ods. 1 písm. b/a ods. 3 zákona Č. 469/2002 Z. z. o environmentátnom
9 ods. 1 písm. b/zákona Č. 525/2003 Z. z.

4) Napr. 66 písm. b/zákona Č. 543/2002 Z. z.
28 ods. 8 písm. b/zákona Č. 237/2002 Z. z.

5) Napr. 31 ods. 3 zákona Č. 478/2002 Z. z
* 12 ods. 2 zákona Č. 76/1998 Z. z.
* 73 ods. 2 zákona Č. 223/200 1 Z. z.
* 19 ods. 2 zákona Č. 529/2002 Z. z.
* 28 ods. 8 písm. c/ a * 29 ods. 5 písm. b/zákona Č. 23 7/2002 Z. z.
* 66 písm. c/, 71 ods. 5 písm. b/ zákona Č. 543/2002 Z. z.
* 29 ods. 3 zákona Č. 15 1/2002 Z. z.
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/3/ Inšpekcia je služobný Úrad7.

/4/ Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzt‘abmi zapojená na rozpočet
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ( ďalej len,, ministerstvo,,),
ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.

/5/ Sídlom inšpekcie je Bratislava.

Článok 2

Organizačné členenie inšpekcie

/ 1 / Inšpekcia sa organizačne člení na ústredie inšpekcie (d‘alej len „ústredie“) so sídlom v
Bratislave a jemu podňadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len
„inšpektoráty“) so sídlami v Bratislave, Banskej Bystňci, Ziline a Košiciach.

/2/ Ústredie inšpekcie sa organizačne člení na:

a) kanceláriu generálneho riaditeľa — vedúceho služobného radu,

b) osobný úrad,

c) útvar ekonomicko — prevádzkový,

d) útvar inšpekcie ochrany vód,

e) útvar inšpekcie ochrany ovzdušia,

f) útvar inšpekcie odpadového hospodárstva,

g) útvar inšpekcie ochrany prfrody a krajiny,

h) útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti,

1) útvar integrovaného povoľovaiúa a kontroly.

/3/ Inšpektorát sa organizačne člení na:

a) kanceláriu ňaditel‘a,

b) odbor inšpekcie ochrany vód,

c) odbor inšpekcie ochrany ovzdušia,

d) odbor inšpekcie odpadového hospodárstva,

e) odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny,

1) odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti,

g) odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

7) ods. 1 písm. d/ zákona Č. 312/2001 Z. z. o Štátiej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok 3

Působnost‘ inšpekcie a jej územné členenie

/1/ Irtšpekcia sa člení podľa vecnej a územnej pósobnosti.

/2/ Inšpekcia vecne pösobí v odborných oblastiach:

a) ochrany vód a prevencie závažných priemyselných havárií,

b) ochrany ovzdušia,

c) odpadového hospodárstva,

d) ochrany prírody a krajiny,

e) biologickej bezpečnosti pň používaní genetických technológií a geneticky

modifIkovaných organizrnov a environmentálneho označovania výrobkov,

1) integrovaného povol‘ovania a kontroly znečisfovanía životného prostredia

a systéme environmentálne orientovaného ňadenia auditu.

/3/ Za porušenie právnych povinností, uložených všeobecne záväzným právnym
predpisom, zistených svojou kontrolnou činnost‘ou, inšpekcia ukladá pokuty3,
sankcie4 a opatrenia na nápravu5.

/4/ Na konanie o uložení pokuty, opatrení na nápravu, na pňestupkové konanie a na
konaiiie vo veci integrovaného povoľovania je príslušný inšpektorát. O odvolaní proti
rozhodnutiu v integrovanom povolení, o uložení pokuty, opatrení na nápravu a mých
sankcií rozhoduje ústredie.

/5/ Generálny ňaditel‘ inšpekcie móže v odóvodnených prípadoch, najmá ak ide
o pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov inšpektorátu, podozrenie
z nedodržiavania platných právnych posmpov pň výkone kontroly alebo z dóvodu
vykonávania špecifických úloh, poverit‘ inšpektorát vykonávat‘ kontroly, uložit‘
opatrenia na nápravu a pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu.

/6/ Generálny riaditeľ móže na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
zriadit‘ stále alebo dočasné pracovisko inšpektorátu aj mimo sídla inšpektorám
a zároveň určí územné obvody patňace do pósobnosti dočasného alebo stáleho
pracoviska inšpektorátu.

/7/ Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú štámu správu starostlivosti o životné
prostredie vo svojich územných obvodoch podľa osobitných predpisov8

/8/ Územiiým obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky, izemným
obvodom inšpektorátuje okres.

8) 10 ods.1 zákona Č. 525/2003 Z. z.
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8.1. Inšpektorát Bratislava

Územná pósobnost‘
• odboru inšpekcie ochrany vód, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, odboru

inšpekcie odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny,
odboru integrovaného povoľovaiiia a kontroly

v okresoch

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava rn, Bratislava W, Bratislava V, Malacky,
Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica, Myjava, Komárno,
Nové Zámky, Nitra, Levice, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Tmava, Hlohovec,
Piešfany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske

• odboru inšpekcie biologickej bezpečnosti

v okresoch

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava W, Bratislava V, Malacky,
Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica, Myjava, Komárno,
Nové Zámky, Nitra, Levice, Šal‘a, Topoľčany, Zlaté Moravce, Tmava, Hlohovec,
Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Žilina, Liptovsky
Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošfn, Námestovo, Martin, Čadca, Bytča,
Turčianske Teplice, Kysucké Nové Mesto, Trenčín, Považská Bystrica, Púchov,
flava, Nové Mesto nad Váhom

8.2. Inšpektorát Banská Bystrica

Územná pósobnost‘

• odboru inšpekcie ochrany vód, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, odboru
inšpekcie odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny,
odboru integrovaného povoľovania a kontroly

v okresoch

Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota,
Revúca, Krupina, Banská Stiavnica, Veľký Krtíš, Ziar nad Hronom, Zarnovica,
Prievidza

• odboru inšpekcie biologickej bezpečnosti

v okresoch

Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota,
Revúca, Krupina, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica,
Košice — okolie, Košice I, Košice H, Košice III, Košice W, Michalovce, Sobrance,
Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov, Prešov, Levoča, Medzilaborce, Poprad,
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Bardejov, Humenné, Kežmarok, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov
nad Topľou, Svidník, Rožňava

8.3. Inšpektorát Žilina

Územná pósobnost‘

• odboru inšpekcie ochrany vbd, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, odboru
inšpekcie odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny,
odboru integrovaného povoľovania a kontroly

v okresoch

Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo,
Martin, Cadca, Bytča, Turčianske Teplice, Kysucké Nové Mesto, Trenčín,
Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom

8.4. Inšpektorát Košice

Územná pósobnost‘

• odboru inšpekcie ochrany vód, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, odboru
inšpekcie odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny,
odboru integrovaného povoľovania a kontroly

v okresoch

Košice — okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Michalovce, Sobrance,
Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov, Prešov, Levoča, Medzilaborce, Poprad,
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov
nad Topl‘ou, Svidník, Rožňava

Článok 4

Spolupráca

/1/ Inšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje s

a) ministerstvom a organizáciami pósobiacimi v rezorte ministerstva, ako aj s mými

odbornými inštitúciami s environmentálnym zameraním,

b) krajskými úradmi životného prostredia,

c) obvodnými úradmi životného prostredia,

d) mými orgánmi štátnej správy,

d) orgánmi územnej samosprávy,
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e) mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ocbranu životného

prostredia.

Článok 5

Hospodárenie inšpekcie

Hospodárenie inšpekcie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi
o hospodáreni rozpočtových a príspevkových organizácií9.

Článok 6

Organizácia riadenia a zásady činnosti mšpekcie

/1/ Činnost‘ inšpekcie sa ňadi ročným plánom blavných úloh inšpekcie, ktorý schval‘uje
minister životného prostredia Slovenskej republiky ( ďalej len „ minister

‘, )‘
všeobecne záväznými právnymi predpismi a intemými predpismi platnými v rezorte
ministerstva.

/2/ Generálny ňaditel‘ inšpekcie vyhodnocuje plnenia ročného plánu Mavných úloh
inšpekcie polročne a ročne. Odpočet plnenia úloh predkladá písomne ministrovi
a vedúcemu služobného úradu ministerstva.

/3/ Inšpekciu ňadi a za jej činnost‘ zodpovedá generálny ňaditel‘ inšpekcie, ktorý zároveň
vykonáva funkciu vedúceho služobného úradu inšpekcie až do jeho odvolania
z funkcie10. Generálny riaditeľ inšpekcie je jej štamtárom. Generálneho riaditeľa
inšpekcie vymenúva a odvoláva vedúcí služobného úradu ministerstva. Generálny
ňaditel‘ inšpekcie za plnenie úloh zodpovedá vedúcemu služobného úradu
ministerstva.

/4/ Generálny ňaditel‘ inšpekcie vymenúva na základe výsledku výberového konania‘ ‘‘

a odvoláva predstavených — hlavných inšpektorov útvarov, vedúceho kancelárie
generálneho riaditeľa inšpekcie, vedúceho osobného úradu, ňaditeľov inšpektorátov
a vedúcich odborov inšpektorátov.

/5/ Predstavenf uvedeni v ods.4 tohto článku za plnenie úloh príslušného inšpektorátu
a príslušného organizačného útvaru v ich ňadení, zodpovedajú v plnom rozsahu práv,
povinností a zodpovednostf generálnemu ňaditeľovi inšpekcie.

/6/ Qenerálny ňaditel‘ inšpekcie vymenúva na základe výsledku výberového konania‘2
a odvoláva vedúceho ekonomicko — prevádzkového útvaru. Vedúci ekonomicko —

prevádzkového útvaru zodpovedá za riadenie a plnenie úloh generálnemu ňaditeľovi
inšpekcie.

9) Zákon NR SR Č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
10) 10 ods. 9 zákona Č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠích prepisov.
11) 30 ods. 1 zákona Č. 312/2001 Z. z.
12) S zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
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/7/ Generálneho riaditeľa inšpekcie v čase jeho nepritomnosti zastupuje ním menovaný
hlavný inšpektor v plnom rozsahu práv a poviimostí, okrem vecf ktoré si generálny
riaditel‘ inšpekcie vyhradil do svojej výlučnej právomoci‘3.

/8/ Organizačnú štruktúru, pracovnú náplň organizačných smpňov ňadenia inšpekcie,
útvarov, inšpektorátov a ostatných orgaiiizačných jednotiek, ich právomoc, pósobnosf,
zodpovednosf a vzájomné vzt‘ahy určuje organizačný poňadok inšpekcie, ktorý vydá
generálny riaditel‘ inšpekcie.

/9/ Rozsah práv, povinnosti a zodpovednosti zamestnancov inšpekcie vyplýva
z príslušných pracovnoprávnych predpisov, z ich funkčného zaradenia a pracovnej
náplne, z orgaiiizačného poriadku, z rozhodnutí, príkazov, pokynov a ďalších
inštrukcií predstavených — ňadiacich zamestnancov inšpekcie.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

/1/ Zrušuje sa Štatút Slovenskej inšpekcie životného prostredia vydaný rozhodnutím
ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 23. júla 2003 Č. 8NU/2003.

/2/ Tento štatút nadobúda účinnost‘ 4.apríla 2004.

13) 30 ods. 4 zákona Č. 312/2001 Z. z.
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