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ROZHODNUTIE

ministra životného prostredía Slovenskej republiky
z 30. deccmbra 2020 Č. 36/2020 — 1.13,

ktorým sa vydáva

DODATOK Č.4

k rozhodnutiu ministra životného prostredía Slovenskej republiky
z 25. apríla 201$ Č. 12/2018 — 1.13, ktorým sa vydáva

Štatút Slovenskej inšpekcie životného prostredia

J. vydávam
rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 30. decembra 2020 Č.
36/2020 — 1.13, ktorým sa vydáva dodatok Č. 4 krozhodnutiu ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 25. apríla 2018 Č. 12/2018 — 1.13, ktorým sa vydáva
Štatút Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

II. meuím a doplňam
prílohu k rozhodnutiu ministra životného prostredia Stovenskej republiky
25. apríla 2018 Č. 12/2018 - 1.13, ktorým sa vydáva Štatút Slovenskej inšpekcie
životného prostredia v zneni dodatku č. 1, 2 a 3 takto

1. V ČJ. 2 Organizačně členenie inšpekcie sa odsek 2 nahrádza novým znením:

»(2) Organizačně členenie ústredia inšpekcie a inšpektorátov určuje Organizačný
poriadok Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vydaný generálnym naditeľom
generálnym tajomníkom služobného úradu (ďatej len „generálny riaditel‘ inšpekcie“).“

2. V či. 2 Organizačné členenie inšpekcíe sa odseky 3, 4 a 5 vypúšťajú.

3. V Čl. 6 Organizácia riadenia a zásady činnosti inšpekcie sa odsek I nahrádza novým
znením:
„(1) Činnosf inšpekcie sa ňadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, intemými
aktmi riadenia ministerstva a intemými aktmi riadenia inšpekcie.“

4. V ČI. 6 Organizácia riadenia a zásady činnosti inšpekcic sa odsek 2 vypúšt‘a.

5. V Čl. 6 Organizácia nadenia a zásady činnosti inšpekcíe sa doterajšie odseky 3 až 8
označujú ako odseky 2 až 7.

6. V Čl. 6 Organizácia dadenia a zásady činnosti inšpekcie sa nový odsek 2 nahrádza
novým znením:



„(2) Inšpekciu dacii a zajej činnosť zodpovedá generálny riaditel‘ inšpekcie, ktorý zároveň
vykonáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu. Generálny riaditel‘ inšpekcie
je štatutámym orgáiiom inšpekcie. Generálneho riaditeľa inšpekcie vymenúva a odvoláva
generálny tajomnfk služobného úradu ministerstva. Generálny riaditeľ inšpekcie za plnenie
úloh ínšpekci e zodpovedá ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.“

III. Toto rozhodnutie nadobúda účinnost‘ J. januára 2021.


