SLOVENSKÁ 1NŠPEKCIA ŽIVonÉHo PROSTREDIA
Jeséniova 17/D, 831 01 Bratislava
Priloha Č. 2 k Rozhodnutíu generálneho riaditel‘a
Slovenskej inšpekcie životného prostredia Č. 10/2018 zo dňa 03.10.2016

Dodatok Č. 1
k Organizačnému poriadku
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý bol vydaný
Rozhodnutím generálneho riaditel‘a Č. 7/2018 zo dňa 31.05.2018

Organizácia riadenia a zásady činnosti inšpekcie,
V súlade s Článkom 6
bod 7 Štatútu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý bol vydaný Rozhodnutím
1.13
ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. apríla 2018 Č. 12/20 18
v znení Dodatku Č. 1, vydaného Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej
republiky z 28. septembra 2018 Č. 23/2018-1.13, z dóvodu aktualizácie organizačnej
štruktúry Slovenskej inšpekcie životného prostredia (d‘alej len „inšpekcia“), po
odsúhlasení so zástupcami Základnej organizácie Slovenského odborového zvázu verejnej
správy Slovenská inšpekcia životného prostredia a Generálnej tajomníčky služobného
úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 28. septembra 2018,
sa s úČinnost‘ou od 03. októbra 2018 mení a dopÍňa Organizačný poriadok inšpekcie
nasledovne:
-

Článok I.
1.)

V článku 2 odsek 2. písm. a) bod 2) sa vypúšt‘ajú slová „a verejného obstarávania“.

2.)

V článku 2 odsek 2. písm. d) sa nabrádza novým teXtom, ktorý znie: „odbor
ekonomiky a verejného obstarávania“.

3.)

V článku 2 odsek 4. sa písm. aJ nabrádza novým teXtom, ktorý znie:
kanceláriu riaditel‘a inšpektorátu, ktorú tvorí:
oddelenie práva,
J.
2.
sekretariát a ekonomika.“

4.)

V Článku 2 sa v odseku 6 písm. b/ nabrádza novým tcXtom, ktorý znie:
bĺ ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme
Jluórované sklenníkové plyny,
“.

5.)

V článku 3 sa v odseku 6 prvá odrážka nabrádza novým teXtom, ktorý znie:
„odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
v okresoch

—

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky,
Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Myjava, Nitra, Levice, Šal‘a,
Topoľčany, Zlaté Moravce, Trnava, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske,
Galanta, Komárno, Nové Zámky a Hlohovec.“
6.)

V článku 4 odsek 1. v časti Ústredie inšpekcie písm. b/ sa text ‚riadite1‘ ekonomicko
prevádzkového útvaru“ nahrádza novým teXtom, ktorý znie: „riaditel‘ odboru
ekonomiky a verejného obstarávania“.

—

7.)

V článku 4 odsek 1. v časti Inšpektorát sa za písm. CI vkladá nové písm. di, ktoré znie:
„di vedúci oddelenia.
“.

8.)

V článku 5 odsek 2. sa za písm. aJ vkladajú nové pí smená b/ a c/, ktoré znejú:
b/ riadi činnost‘ inšpekcie pri výkone štátneho dozoru vo veciach starostlivosti
o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi,
c/ podpisuje rozhodnutia o odvolaniach vydaných inšpekciott ako príslušným
druhostupňovým orgánom proti rozhodnutiam, ktoré vydal inšpektorátpríslušný
na konanie vprvom stupni, po overení správnosti hlavným inšpektorom
a vedúcim oddelenia práva inšpekcie,
“.

Doterajšie písmená b/až z/sa označuj ú ako písmená d/ až z!
9.)

V článku 6 odsek 3. sav celom rozsahu vypúšťa písm. 1/ a zároveň doterajšie písmená
mi až w/ sa označujú ako písmená 1/ až Vi.

10.) V článku 6 odsek 6. písm. b/ sa vypúŠt‘ajÚ slová „a verejného obstarávania“.
11.) Názov článku 9 sa nahrádza novým znením: „Riaditel‘ odboru ekonomiky a verejného
obstarávania
“.

12.) V článku 9 odsek 1. a 2. sa text „Riaditel‘ ekonomicko prevádzkového útvaru“
nabrádza novým teXtom: „Riaditel‘ odboru ekonomiky a verejného obstarávania“.
—

13.) V článku 9 odsek 2. sa za písm. d/ vkladá nové písmeno e!, ktoré znie:
„e/ zabezpečuje a zodpovedá za realizáciu procesov verejného obstarávania
tovarov, prác a služieb,“
Doterajšie písmená e/až s/sa označujú ako pfsmenáf/ až ti.
14.) V článku 9 odsek 2 sa doterajšie písm. 0/ označuje ako písm. p/ a text „ekonomicko
prevádzkového útvaru“ sa nahrádza novým teXtom: „odboru ekonomiky a verejného
obstarávania“.

—

15.) V článku 9 sa odsek 13. a 14. označuje ako odseky 3. a 4. a text „Riaditel‘a
ekonomicko prevádzkového útvaru“ sa nahrádza novým teXtom: „Riaditel‘a odboru
ekonomiky a verejného obstarávania“.
—
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16.) V článku 10 odsek 3. sa písm. k/ nahrádza novým teXtom, ktorý znie:
W zodpovedá za prípravu, priebeh, včasnost‘ a správnost‘ druhostupňového
konania,
17.) V článku 11 odsek 2. sa písm. d/ nahrádza novým teXtom, ktorý znie:
„d/ podpisuje rozhodnutia vydané inšpektorátom, ktorý je príslušný na konanie
vprvom stupni, po overení správnosti vedúcim odboru a vprípade konanípodl‘a
Čt. 3] časť L bod 5. tohto organizačného poriadku aj vedúcim oddelenia práva
príslušného inšpektorátu,
“.

18.) V článku 11 odsek 2. sa písm. hl nabrádza novým teXtom, ktorý znie:
„h/ predkladá generálnemu riaditel‘ovi inšpekcie návrhy platov, platových tried,
osobných príplatkov a odmien zamestnancov kancelárie riaditel‘a,
zamestnancov oddetenia a v spolupráci s hlavnými inšpektormi aj vedúcich
odborov na inšpektoráte,
“.

19.) V článku 11 sa za odsek 5. vkladajú nové odseky 6
„6. Kanceláriu riaditel‘a inšpektorátu tvorí:
1. oddetenie práva,
2. sekretariát a ekonomika.

—

11, ktoré znejú:

7.

Vedúci oddetenia riadi, kontroluje a zodpovedá sa za činnost‘ riaditel‘ovi
inšpektorátu.

8.

Vedúci oddelenia práva najmd:
na základe písomného poverenia zastupuje inšpektorát navonok v rozsahu
pósobnosti oddelenia alebo v rozsahu určenom poverením,
bĺ pripravujepre riaditel‘a inšpektorátu podklady na rozhodnutia vo veciach
zverených oddeleniu,
c! podiel‘a sa na príprave systémových opatrení, na zovšeobecňovaní
poznatkov z výkonu svojej činnosti
di v rámci pósobnosti oddetenia pripravuje na podpis písomnosti
vypracovávané oddelením,
ei zodpovedá za prípravu, priebeh, včasnost‘ a správnost‘ prvostupňových
konaní v rozsahu pósobnosti inšpektorátu a predktadá na podpis
riaditel‘ovi inšpektorátu návrhy prvostupňových rozhodnutí,
fl zodpovedá za zabezpečenie podkladov v oblasti poslcytovania informácií
v súlade 50 zákonom o stobodnom prístupe k informáciám a za ochranu
osobných údajov podl‘a platných právnych predpisov,
gl predkladá na schválenie riaditel‘ovi inšpektorátu návrh na uskutočnenie
pracovnej cesty zamestnancov oddelenia,
hl kontroluje dodržiavanie právnych predpisov a pracovnej disciplíny
zamestnancami oddetenia,
ji zodpovedá za odbornost včasnost hospodárnost‘ a efektívnost‘ činností
oddelenia, za technickú a odbornú úroveň materiálov, ktoré oddelenie
rieši vo svojej kompetencii,
ji odsúhlasuje pracovné cesty zamestnancom oddelenia a tieto koordinuje
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za účelom efektívneho využívania služobných motorových vozidle!,
W zabezpečuje výkon základnej Jinančnej kontroly v súlade so zákonom o
Jinančnej kontrole a audite,
realizáclí a vyhodnocovaní procesu
ti spolupracuje pri plánovaní,
vzdelávania zamestnancov oddelenia,
inšpektorátu návrhy na odmeňovanie
mi predkladá riaditel‘ovi
zamestnancov, vytvára motivačně prostredie na zvyšovanie výkonnosti
oddetenia ajeho zamestnancov,
ni vykonáva služobné hodnotenie štátnych zamestnancov v jeho priamej
riadiacej pósobnosti podl‘a príslušných ustanovení zákona o štátnej
službe.
9.

Vedúceho oddelenia, ktorým je štátny zamestnanec v čase jeho neprítomnosti
nepresahujúcej dva týždne, zastupuje v rozsahu písomného poverenia vedúceho
oddelenia ním určený podriadený štátny zamestnanec.

10.

Vedúceho oddelenia, ktoiým je štátny zamestnanec v čase jeho neprítomnosti
presahujúcej dva týždne zastupuje v jeho rozsahu práv a povinností štátny
zamestnanec poverený generálnym riaditeľom inšpekcie.

11.

Vedúci oddelenia zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh bližšie
špecfikovaných v Osobitnej časti Organizačného poriadku inšpekcie a ďalších
úloh vyptývajúcich z právnych predpisov, interných právnych predpisov
inšpekcie, príkazov a pokynov riaditel‘a inšpektorátu v rozsahu jeho
kompetencií.
“.

20.) V článku 12 odsek 2. sa písm. di nabrádza novým textom, ktorý znie:
„di podpisuje rozhodnutia po overení správnosti vedúcim odboru Stá leho pracoviska,
a vprípade konaní podt‘a č. 31 čast‘ Ĺ bod 5. tohto organizačného poriadku aj
vedúcim oddelenia práva inšpektorátu,
“.

21.) Názov článku 13 sa nahrádza novým znenfm: Vedúci odboru inšpektorátov
„

“.

22.) V článku 13 odsek 2. sa písm. fl nabrádza novým textom, ktorý znie:

„f/

zodpovedá zaprípravu, priebeh, včasnost‘a správnost‘prvostupňovýc/z správnych
a mých konaní vpósobnosti inšpektorátov podl‘a osobitných predpisov,
s výnimkou konaní podl‘a čl. 31 čast‘L bod 5. tohto organizačného poriadku,
“.

23.) V článku 13 odsek 2. sa za písm. fl vkladá nové písm. gl, ktoré znie:
„g/ spolupracuje s oddelením práva inšpektorátu pri konaniach uvedených v článku
31, čast‘L bod 5. tohto organizačnéhoporiadku a vprípadepotreby ajpri vedení
správnych a mých konaní vpósobnosti inšpektorátov podl‘a osobitných
predpisov,
“.

Doterajšie písm. g/ až W sa označuj ú ako g/až lZ
24.) V článku 16 odsek 1. písm. di sa text „riaditel‘a ekonomicko prevádzkového útvaru“
nahrádza novým textom: „riaditet‘a odboru ekonomiky a verejného obstarávania“.
—
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25.) V článku 16 odsek 3. písm. cI sa text „služobný poriadok“ nabrádza novým textom:
služobnýpredpis
“.

26.) V článku 17 odsek 4. a 5. sa text „riaditel‘a ekonomicko prevádzkového útvaru“
nahrádza novým textom: „riaditel‘a odboru ekonomiky a verejného obstarávania“.
—

27.) V článku 19 časť I. sa text v odseku 26. vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým
textom, ktorý znie:
26. pripravuje zásadné tlačové materiály z činnosti inšpekcie pre médiá a
zabezpečuje monitoring médií s dórazom na činnost‘ inšpekcie a tematiku o stave
životného prostredia,
“.

28.) V článku 19 čast‘ 1.1 sa za odsek 4. vkladajú nové odseky 5., 6. a 7., ktoré znejú:
5. vypracováva metodické usmernenia k uplatňovaniu právnych predpisov
lýkajúcich sa právnych úkonov a procesných postupov pri kontrolnej a
rozhodovacej činnosti inšpekcie v prípade rozporu vo výklade právnych
predpisov pri ich aptikácii,

6. podieľa sa na vybavovaní agendy súvisiacej s rozhodnutiami o odvolaniach proti
prvostupňovým rozhodnutiam inšpektorátov,
7. vypracováva v spolupráci s odbornými útvarmi inšpekcie vyjadrenia k žalobám
o preskúmaní zákonnosti druhostupňových rozhodnutí a vedie ich evidenciu,
“.

Doterajšie body 5. až 13. sa označuj Ú ako 8. až 16.
29.) V článku 19 čast‘ 1.1 sa doterajšf odsek 10. označuje ako odsek 13. a nahrádza sa
novým textom, ktorý znie:
13. vedie centrálnu evidenciu podaných žalób o preskúmaní zákonnosti
druhostupňových rozhodnutí a vydaných súdnych rozhodnutí v konaniach
vpósobnosti inšpekcie,
“.

30.) V článku 19 čast‘ 1.2 sa z názvu vypúŠt‘ajú slová „a verejného obstarávania“.

31.) V článku 19 čast‘ 1.2 sa odseky 11 a 12 vypúšťajú v celom rozsahu a doteraj šie odseky
13 až 15 sa označujú ako 11 až 13.
32.) V článku 19 čast‘ 1.2 sa doterajší odsek 13. označuje ako odsek 11. a nahrádza sa
novým teitom, ktorý znie:
„11. spolupracuje pri tvorbe interných právnych predpisov.
“.

33.) V článku 20 sa odseky 1. až 21 označujÚ ako odseky 1. až 22.
34.) Názov článku 22 sa nabrádza novým znenfm: „Odbor ekonomiky a vere/ného
obstarávania
“.
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35.) V článku 22 sa za odsek 5. vkladajú nové odseky 6. až 9., ktoré znejú:
6. zabezpečuje a zodpovedá za realizáciu procesov verejného obstarávania
tovarov, prác a služieb,
7.

usmerňuje, metodicky riadi a zabezpečuje proces verejného obstarávania
tovarov, prác a služieb v rámci inšpekcie,

8.

komplexne spracováva dokumentáciu verejného obstarávania podl‘a platného
zákona o verejnom obstarávaní za inšpekciu,

9.

spolupracuje pri tvorbe interných právnych predpisov v oblasti verejného
obstarávania,
“.

Doterajšie odseky 6. až 2]. sa označujú ako 10. až 25.
36.) V článku 22 sa doplňa nový odsek 26. v znení:
„26. zabezpečuje výkonJinančnej kontroly na mieste v súlade so zákonom oJinančnej
kontrole a audite.
“.

37.) V článku 23 sa odsek 4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
4. vypracováva pre oddelenie práva inšpekcie vecné stanovisko ako podklad pre
vyjadrenie inšpekcie k žalobám o preskúmaní zákonnosti druhostupňových
rozhodnutí v rámci svojejpósobnosti a vedie žeh evidenciu,
“.

38.) V článku 23 sa odsek 5. nahrádza novým teXtom, ktorý znie:
5. podľa potreby v spolupráci s oddelením práva inšpekcie usmerňuje spoluprácu a
styk inšpektorátov 50 štátnou správou, verejnou správou a samosprávou a mými
organizáciamipriptnení úloh,
“.

39.) V článku 23 sa odsek 7. nahrádza novým teXtom, ktorý znie:
7. vypracováva v spolupráci s oddelením práva inšpekcie metodické usmernenia pre
odbornú činnost‘ mnšpektorátov, koordinuje a kontroluje ich činnost
“.

40.) V článku 23 sa odsek 8. nabrádza novým textom, ktorý znie:
“8. v spolupráci s oddelením práva inšpekcie kontroluje dodržiavanie zákonnosti
rozhodovacieho a povol‘ovacieho procesu a kontrolnej činnosti na
inšpektorátoch,
“.

41.) V článku 24 sa odsek 7. nahrádza novým teXtom, ktorý znie:
7. vedie správne a mé konania vpósobnosti mnšpektorátov podl‘a osobitných
predpisov okrem konaní uvedených v článku 3], čast‘ L bod 5. tohto
organizačného poriadku,
“.

42.) V článku 24 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
8. spolupracuje s oddelením práva inšpektorátu pri konaniach uvedených v článku
3], časťi bod 5. tohto organizačnéhoporiadku a vprípadepotreby ajpri vedení
správnych a mých konaní vpósobnosti inšpektorátov podľa osobitných
predpisov,
“.
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43.) V článku 24 sa odsek 19. a 20. vypúšt‘a v celom rozsahu.
44.) V článku 24 sa doterajší odsek 21. označuje ako odsek 20. a nahrádza sa novým
textom, ktorý znie:
„20. zabezpečuje analýzu činnosti inšpektorátu týkajúcej sa kontrolnej činnosti,
“.

Doterajšie odseky J. až 22. sa označuj ú akol. až 21.
45.) V článku 26 čast‘ I. sa v odseku 1. tretia odrážka vypúŠt‘a v celom rozsahu.
46.) V článku 26 čast‘ I. sa za odsek 6. vkladá nový odsek 7., ktorý znie:
7. riadi a zabezpečuje vypracovanie programu monitorovania kvality patív
a väčších stredných spaľovacích zariadení.“

Doterajšie odseky 7.

až

9. sa označujú ako 8. až 10.

47.) V článku 26 čast‘ II. sa odsek 1 nahrádza novým teitom, ktorý znie:
1. podl‘a štvrtočných plánov činnosti vykonáva kontroly v zmysle zákona
Č 13 7/2010 Z z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona Č 321/2012 Z. z.
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 180/2013 Z z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doptnení
niektorých zákonov, zákona č. 286/2009 Z z. oJluórovaných skleníkových ptynoch
a o zmene a doptnení niektrných zákonov v znení neskorších predpisov,
“.

48.) V článku 26 čast‘ II. sa odsek 6. vypúŠt‘a v celom rozsahu.
Doterajšie odseky 7. až 14. sa označujú ako 6. až 13.
49.) V článku 26 čast‘ II. sa doterajší odsek 14. označuje ako odsek 13. a nahrádza sa
novým teitom, ktorý znie:
„13. vypracováva a vykonáva program monitorovania, na základe ktorého kontroluje
dodržiavanie ustanovených požiadaviekpre regulované výrobky, pre kvalitu palív
a väčšie stredné spat‘ovacie zariadenia.“
50.) V článku 28 v časti II. sa vypúŠt‘a odsek 3. v celom rozsahu a doterajšie odseky 3. až
7. sa označujú ako 3. až 6.
51.) V článku 29 sa v časti I. odsek 1. nahrádza novým teXtom, ktorý znie:
1. riadi, koordinuje a vytvára podmienky pre vykonávanie štátneho dozoru
zákona č. 151/2002 Z z. o používaní genetickych
nad dodržiavaním
technológií a geneticky modjikovaných organizmov v znení neskorších
predpisov, Nariadenia Č. 1946/2003 o cezhraničnom pohybe geneticky
modifikovaných organizmov, zákona č 469/2002 Z. z. o environmentálnom
označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov, Nariadenia Č. 66/2010 o
environmentálnej značke Eú zákona Č. 205/2004 Z z. o zhromažďovani
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení
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niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 3/2010 o národnej
štruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č 3 62/2015 Z. z., zákona č.
263/2015 Z. z. o pósobnosti pre oblast‘ prístupu ku genetickým zdrojom a
využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania, všeobecne závdzných
právnych predpisov vydaných na ich vykonanie a povinností vyptývajúcich z
rozhodnutí podl‘a týchto zákonov,
“.

52.) V článku 29 sa v časti II. odsek 1. nahrádza novým teitom, ktorý znie:
1. v súlade so štvrťročnými plánmi kontrolnej činnosti realizuje kontrotnú činnost‘
vyplývajúcu zo zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií
a geneticky modtjikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, zákona č.
469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 3/2010 o národnej štruktúre pre priestorové informácie
v znení zákona č. 362/2015 Z. z., zákona č 263/2015 Z z. opósobnostipre oblast‘
prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich
používania, a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov,
“.

53.) V článku 31 sa v plnom rozsahu ruší čast‘ III. Právna oblast‘.

54.) V článku 31 sa pred časť I. Sekretariát vkladá nová čast‘ I. v tomto znenf;
L Oddelenie práva, ktoré najmá:
1. zabezpečuje právne poradenstvo aprávne služby pre odbory inšpektorátu
a stáleho pracoviska,

2. vypracovávaprávne rozbory, analýzy a právne stanoviská v spolupráci s odbormi
inšpektorátov a státeho pracoviska,
3. posudzuje z tegislatívneho hl‘adiska interné právne predpisy inšpekcie,
4. vypracováva stanoviská, pripomienky k materiálom právneho charakteru
v pósobnosti inšpektorátu,
5. vedie správne konania vo veciach priestupkov s výnimkou blokových konaní, vo
veciach správnych detiktov a poriadkových pokút v rozsahu pósobnosti
inšpektorátu,
6. vybavuje agendu súvisiacu s odvotaniami proti rozhodnutiam inšpektorátov,
7. vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v rámci inšpektorátu podl‘a
platného zákona o stobodnom prístupe k informáciám,
8. v spolupráci s odbormi inšpektorátu a stáleho pracoviska zabezpečuje vybavenie
žiadostí o sprístupnenie informácií v pósobnosti inšpektorátu podl‘a platného
zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
9. zabezpečuje pre riaditel‘a inšpektorátu prípravu podkladov na rozhodntttia vo
veciach zverených oddeteniu,
10. zabezpečuje sledovanie nadobudnutia právoplatnosti prvostupřzových rozhodnutí
a informuje o tom ústredie, Environmentálny fond apodl‘a potreby príslušný
orgán štátnej správy,

8

11. zodpovedá za odborné, včasné, hospodárne a efektívne vykonávanie činností
oddetenia,
12. zúčastňuje sa na pripomienkovom konaní kprierezovým právnym predpisom
v spolupráci s vedúcimijednotlivých odborov inšpektorátov,
13. podieľa sa na príprave systémových opatrení inšpektorátu,
14. zastupuje inšpekciu v konaniach vpásobnosti inšpektorátupred orgánmi činnými
v trestnom konaní a mými orgánmi verejnej moci a spracováva k nim podania,
vyjadrenia a stanoviská v spolupráci s odbormi inšpektorátu a stáleho
pracoviska,
15. zabezpečuje analýzu činnosti inšpektorátu žýkajúcej sa ukladania pokút za
správne delikty a priestupky a vyhotovuje podklady pre štatistické
yhodnocovanie právnej agendy,
16. zabezpečuje výkon základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o
Jinančnej kontrole a audite,
17. plní ďalšie pokyny riaditeľa inšpektorátu.

“.

Doterajšie časti I. a II. sa označujú ako časf II. s označením „Sekretariát a ekonomika“
a v doterajšej časti II. sa odseky 1. až 1]. označujú ako 18. až 28.
55.) V článku 32 sa doterajšie časti I. a II. označujú ako čast‘ I. s označením „Sekretariát
a ekonomika“ a v doterajšej časti II. sa odseky 1. až 11. označujú ako 19. až 29.
56.) Za článok 32 sa vkladá nový článok 33, ktorý znie:
PRECHODNÉ USTÁNO VENIA
Čtánok 33
Prechodné ustanovenia

1.

Prvostupňové konania o uložení pokuty vo veciach priestupkov, $ výnimkou
blokových konaní, vo veciach správnych deliktov a poriadkových pokút, začatých
pred 1. májom 2019, ktoré neboli právoplatne ukončené, dokončia jednotlivé
odbory inšpektorátov.

2.

Vprvostupňových konaniach o uložení pokuty vo veciach priestupkov s výnimkou
blokových konaní, vo veciach správnych deliktov a poriadkových pokút, začatých
od]. mája 2019 sa bude postupovat‘podl‘a článku 11 bod 8. písm. e,) a článku 3]
čast‘L bod 5. tohto organizačnéhoporiadku.“
Doterajší článok 33. sa označuje ako 34.

57.) V článku 34 odsek 2. sa nabrádza novým textom, ktorý znie:
2.
Tento organizačnýporiadok nadobúda účinnost‘]. júna 2018.
Doc/atok č 1 k Organizačnému poriadku $lovenskej inšpekcie životného
prostredia vydaný Rozhodnutím generálneho riaditel‘a č. 7/2018 zo dňa
31.05.2018 nadobúda účinnost‘ 03. októbra 2018.“
„
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Článok II.
1.)

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 03. októbra 2018, okrem článkov 11 odsek 8.
písm. e) a 31 časf I. odsek 5., ktoré nadobúdajú účinriosf dňa 1. mája 2019.

JU
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