SLOVENSKÁ
INŠPEKCIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ODHArOVANÍ
A DOKUMENTOVANÍ DELIKTOV PROTI ŽIVOTN1MU
PROSTREDIU
podl‘a ustanovenia

(d‘alej len „zmluva“)
269 ods. 2 zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodného zákomňka
v znenf neskorších predpisov
medzi

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 212 72 Bratislava
Ičo: 00151866
zastúpeným
prezidentom
gen. Mgr. Milanom Lučanským
na základe plnej moci zo dňa 01. 04. 2020,
pod Čfslom KM-OPS-2020/002357-062
a

Slovenskou inšpekciou životného prostredia
Grösslingová 5, 211 09 Bratislava
IČO: 00156906
zastúpenou
generálnym riaditel‘om
JUDr. Róbertom Ružičkom, PhD.
(d‘alej len „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je spolupráca
vymožiteľnosti práva v oblasti životného prostredia.

zmluvných

strán

pre

posilnenie

Článok II.
Oblasti a formy spolupráce
Hlavnými oblast‘ami a formami spolupráce zmluvných strán sú:
aJ výmena informácií získaných v rámci svojej činnosti na úseku ochrany životného
prostredia;
b/ spoločné konzultačné a vzdelávacie stretnutia za účelom koordinácie posmpov
k problémom, ktoré nastanú v praxi;
c/ súčinnosť pri výkone svojich povinností.

Člá nok III.
Výmena informácií
Výmenou informácií na účely zmluvy je:
aJ poskytnutie informácií potrebných pre napÍňanie ciel‘ov zmluvy;
bJ poskytovanie informácif o stave konaní vedených zmluvnými stranami v rozsahu
upravenom právnymi predpismi (napr. prerušenie konania, zastavenie konania a pod.);
c/ výmena informácií z informačných systémov pre potreby odhaľovania a obj asňovania
deliktov proti životnému prostrediu (d‘alej len „deliktov“) v rozsahu upravenom
právnymi predpismi;
d/ výmena informácií zistených pň výkone činností, ktoré by mohli byt‘ podkladom
pre ďalšie konanie druhej zmluvnej strany.

Článok IV.
Spoločné pracovné stretnutia a vzdelávacie stretnutia
1. $poločné pracovné stretnutia sú (pravidelné) stretnutia (minimálne 1 krát
za 6 mesiacov) za účelom výmeny poznatkov získaných pri výkone činností zmluvných
strán a zosúladenia postupov v zmysle najnovších odborných poznatkov a aktuálne platnej
legislatfvy. Spoločné pracovné stretnutia sa konajú na úrovni Prezídia Policajného zboru
a Slovenskej inšpekcie životného prostredia ústredie, ako aj na úrovni inšpektorátov
životného prostredia a krajských riaditel‘stiev Policajného zboru.
—

2. Vzdelávacími stretnutiami sú spoločné školiace aktivity pre zmluvné strany v oblastiach,
ktoré majú vplyv na účinů a efektívnu ochranu životného prostredia.
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Článok V.
Súčinnost‘ pri spolupráci
1. S cieľom zabezpečif efektívnejšiu súčinnost‘ sa zmluvné strany zaväzujú k užšej
spolupráci, ktorá zabfňa najmä:
aJ zabezpečovanie súčinnosti pri výkone štátneho dozoru vykonávaného Slovenskou
inšpekciou životného prostredia (ďalej aj „kontroly“) zo strany Policajného zboru,
v prfpadoch kedy je možné odóvodnene predpokladaf obrozenie života alebo zdravia
osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru. Súčinnost‘
sa zabezpečuje na základe žiadosti. Žiadosfou o súčinnosf podľa tohto písmena je
pfsomná žiadost‘, ktorá obsahuje dátum miesto a čas výkonu kontroly a predpokladanú
dÍžku kontroly. Žiadost‘ sa doručuje na príslušné okresné riaditeľstvo Policajného
zboru a na vedomie úradu kriminálnej policie Prezidia Policajného zboru
v dostatočnom predstihu, spravidla tri (3) dni pred výkonom kontroly. V naliehavých
prípadoch móže byt‘ žiadost‘ o súčinnosf podaná aj telefonicky alebo prostredníctvom
e-mailu. Písomná žiadost‘ však musí byt‘ dodatočne doručená najneskór do troch (3)
pracovných dní odo dňa konania kontroly;
b/ zabezpečovanie súčinnosti pri výkone úkonov trestného konaiiia vykonávaných
orgánmi činnými v trestnom konaní za účasti zamestnancov Slovenskej inšpekcie
životného prostredia. Súčinnosf pri výkone úkonov trestného konania sa zabezpečuje
na základe žiadosti. V prípadoch, v ktorých sa vykonávajú procesné úkony viazané na
príkaz prokurátora alebo sudcu a tieto sú v režime „Vyhradené“, nic je možné
dopredu informovat‘ Slovenskú inšpekciu životného prostredia o miestne a čase
výkonu procesných úkonov. Žiadost‘ou o súčmnnosf podľa tohto písmena je písomná
žiadost‘, ktorá obsahuje dátum miesto a čas konania úkonov trestného konania, určenie
predmetu úkonov trestného konania, predpoldadanú dÍžku trvania úkonov trestného
konania a poučenie o oprávneniach pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného
prostredia pň jej výkone. Žiadost‘ sa doručuje na príslušný inšpektorát životného
prostredia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a na vedomie ústrediu Slovenskej
inšpekcii životného prostredia v dostatočnom predstihu, spravidla tri (3) dni pred
konanfm úkonov trestného konania. V naliehavých prfpadoch móže byt‘ žiadost‘
o súčinnost‘ podaná aj telefonicky alebo prostrednfctvom e-mailu. Písomná žiadost‘
však musí byt‘ dodatočne doručená najneskór do troch (3) pracovných dní odo dňa
konania úkonov trestného konania;
c/ zabezpečenie spolupráce pri odhal‘ovaní a dokumentovaní prípadov deliktov
páchaných využitím internetu;
d/ spoločný postup a poskytovanie potrebnej súčinnosti pri zadokumentovaní miesta
mimoriadneho zhoršenia vód, ako aj pri zabezpečovaní dókazov o mimoriadnom
zhoršení vód podľa ustanovenia 41 zákona č. 3 64/2004 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;
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e/ súčinnost‘ pri priemyselných haváňách.

Článok VI.
Úrovne spolupráce a kontaktné osoby
1. Spolupráca a výmena informácif zmluvných strán sa bude realizovaf na úrovni Prezídia
Policajného zboru a Slovenskej inšpekcie životného prostredia ústredie ako aj na úrovni
krajských riaditeľstiev Policajného zboru a inšpektorátov životného prostredia.
-

2. Na úrovni Prezídia Policajného zboru a Slovenskej inšpekcie životného prostredia
ústredie bude zastupovat‘ v úkonoch súvisiacich s touto zmluvou $lovenskú inšpekciu
životného prostredia generálny riaditeľ, Policajný zbor riaditeľ odboru odhaľovania
nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej policie
Prezidia Policajného zboru. Na úrovni krajských riaditel‘stiev Policajného zboru
a inšpektorátov životného prostredia budú Slovenskú inšpekciu životného prostredia
zastupovat‘ riaditelia Inšpektorátov životného prostredia, a Policajný zbor vedúci oddelení
určených na odhaľovanie environmentálnej kriminality krajských riaditeľstiev Policaj něho
zboru.
-

Článok VII.
mé doj ednania
1. Zmluvné strany vykonávajúce spoluprácu podľa tejto zmluvy sa zaväzujú zachovávat‘
mlčanlivost‘ o skutočnostiach súvisiacich s činnost‘ou zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú priebežne vzájomne informovat‘ o úrovni kvality a
nedostatkoch vzájomnej spolupráce a budú prijímat‘ opatrenia na zabezpečenie zvyšovania
jej efektívnosti.
3. Zmluvné strany v rámci spolupráce zameranej na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy v odóvodnených prípadoch uzavrú vykonávacie dohody na riešenie konkrětnych
problematických oblastí.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z dohód s tretími stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Práva a povinnosti zmluvných stráii v tejto zmluve podrobnejšie neupravené sa nadia
všeobecnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
4. Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán alebo pfsomnou výpoved‘ou
ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dóvodu s trojmesačnou (3) výpovednou
lehotou, ktorá začína plynút‘ prvým dňom kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola písomrlá výpoveď doručená dnuhej zmluvnej strane.
5. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
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