Fn loha k rozhodnutiu ministra životného prostredia
Slovenskej republiky č. 35/2021-9.3

Štatút
Slovens ke] inšpekcie životného prostredia
(úplné znenie)

či.‘
Úvodné ustanovenia

(1) $ lovenská inšpekcia životného prostredia (d‘alej len ‚inšpekci a“) bola zn adená rozhodnutím
ministra
predsedu Slovenskej komisie pne životné prostredie z 29. augusta 1991
Č. 1545/1991 I podl‘a 6 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácií rninisterstiev a ostatných ústredných orgánov Štátnej správy $lovenskej
republiky v znení neskorších predpisov v spojitosti s 28 ods. zákona Slovenskej národnej
rady Č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky. Jej postavenie orgánu
štátnej správy pne 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
v znení neskorších predpisov. 1)
‚

—

—

(2)

2)

Inšpekcia je odborný kontrolný orgán štátnej správy2), ktorý

9 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. zákon
Č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doptnení zákona č. 587/2004
Z. z.
o Environrnentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z t‘ažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene
a
doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov
v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákon č. 364/2004 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, zákon
č.
137/20 10 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov, zákon 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. zákon č. 543/2002
Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpísov, zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov vol‘ne žijúcich
živočíchov a vol‘ne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 15 1/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovan
ých
organizmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/20 15 Z. z. o prevencii závažných pniemyselných havárií
ao
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 9 1/2016 Z. z,‘ zákoně. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 3 19/2013 Z. z. o pösobnosti orgánov štátnej správy pne sprístupňovanie biocídnych
výrobkov na trh a leh používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení zákona Č. 10/2018
Z. z., zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej zát‘aže a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z., zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach pnirodzenej
akumulácie vöd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní
a
registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentátne manažérstvo a audit a o zmene doplnení
a
niektorých zákonov, zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších pnedpisov,
zákon Č. 263/20 15 Z. z. o pösobnosi pne oblast‘ prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcic
h
z ich používania, zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre pniestorové informácie v znení zákona č. 362/2015
Z. z., ktorým sa inení a doplňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pne priestorové informácie,
zákon č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení
neskorších predpisov, zákon Č. 39/20 13 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneČist‘ovania životného prostredia
a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave

a)
b)
c)
d)
e)
f)

vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredíe v rozsahu a za
podrnienok ustanovených osobitnými predpi smf,
ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
vykonáva rniestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly
znečist‘ovania životného prostredia podl‘a osobitného predpisu,
vykonáva d‘alšiu činnost‘ vo veciach starostlivosti o životné piostredie v rozsahu
osobitných predpisov,
vykonáva činnost‘ kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia ciel‘ov štátnej environmentálnej politiky
na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora
z Environrnentálneho fondu.

(3) Inšpekciaje služobný úrad.3)
(4) Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia fmančnými vzťahmi zapojená na rozpočet
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (d‘alej len „ministerstvo“), ktoré voči
nej plni funkciu zriad‘ovatel‘a.
(5)

Sídlorn inšpekcieje Bratislava.

Č1.2
Organizačné členenie itišpekcie
(1) Inšpekcia sa organizačne člení na ústredie inšpekcie (ďalej len „ústredie“) so sídlorn V
Bratislave ajemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (d‘alej len „inšpektorát“) 50
sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.
(2) Organizačné členenie ústredia inšpekcie a inšpektorátov určuje Organizačný poriadok
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vydaný generálnym riaditeľom
generálnym
taj omníkom služobného úradu (ďalej len „generálny riaditel‘ ínšpekcie“).
—

ČI.3
Pösobnost‘ inšpekcie a jej územné členenie
(1) Inšpekcia sa člení podl‘a vecnej a územnej pósobnosti.
(2) Inšpekcia vecne pósobí v odborných oblastiach:
a) ochrany vód, prevencie závažných priemyselných havárii, uvedenia chemických látok a
zrnesí na trh a sprístupňovania biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trh,
b) ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme,

)

cnvironmentálnych škód a o zmene a doplnení niektoich zákonov v znení neskorších predpisov. zákon Č. 242006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektoijzch zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 414/2012 Z. zo obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažd‘ovaní, uchovávaní a šíreni informácií o životnom prostredí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie
a šírenia ínváznych nepövodnýcb druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z. o Štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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c) odpadového hospodárstva a ťažobného odpadu,
d) ochrany prírody a krajiny,
e) biologickej bezpečnosti pri používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov, prístupu ku genetickým zdrojom, environrnentálneho
označovania a národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,
f integrovaného povol‘ovania a kontroly znečist‘ovania životného prostredia,
g) systému environinentálue orientovaného riadenia auditu,
Ii) posudzovania vplyvov na životné prostredie,
1) prevencie a nápravy environmentálnych šköd,
j) obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov,
k) environmentálnych zát‘ažf.
(3)

Za porušenie právnych povinností, uložených všeobecne záváznýrn právnyrn predpisom,
zistených svojou kontrolnou Činnosťou, inšpekcia ukladá pokuty, sankcie a opatrenia na
nápravu.2)

(4) Na konanie o uložení pokuty, opatrení na nápravu, na priestupkové konanie a na konanie vo
veci integrovaného povol‘ovania je príslušný inšpektorát. O odvolaní proti rozhodnutiu v
integrovanom povolení, o uloženi pokuty, opatrení na nápravu a mých sankcii rozhoduje
ústredie.
(5) Generálny riaditel‘ inšpekcie móže v odóvodnených prípadoch, najmá ak ide o pochybnosti
o nepredpoj atosti zamestnancov inšpektorátu, podozrenie z nedodržiavani a platných
právnych postupov pri výkone kontroly alebo z dóvodu vykonávania špecifických úloh,
poveriť inšpektorát vykonávat‘ kontroly, uložit‘ opatrenia na nápravu a pokuty aj mimo sídla
príslušného inšpektorátu.
(6) Inšpektorátje prvostupňovým správnym orgánom vo veciach podl‘a či. 1 ods. 2 tohto štatútu.
o odvolaní proti rozhodnutiu v integrovanom povolení, o uložení sankcií, o opatreniach na
nápravu a mých rozhodnutí rozhoduje ústredie ako druhostupňový správny orgán.
(7) Generátny riaditel‘ móže na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie zriadit‘
stále alebo dočasné pracovisko inšpektorátu aj mimo sídla inšpektorátu a zároveň tirčí
územné obvody patriace do pósobnosti dočasného alebo státeho pracoviska inšpektorátu.
(8) Generálny riaditel‘ móže v odóvodnených pripadoch vydat‘ poverenie na výkon kontroly,
ukladanie sankcii a opatrenf na nápravu mimo územnú pósobnost‘ inšpektorátu.
(9) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
vo svojich územných obvodoch v rozsahu podl‘a Čl. 1 ods. 2 tohto štatútu.

(10) Územným obvodom ústredia inšpekcieje územie Slovenskej republiky, územným obvodom
inšpektorátu je okres.
(11) Územná pósobnost‘ podl‘a Prílohy Č. 2 kzákonu č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:
a) Inšpektorátu Bratislava

3

1 odboru inšpekcie ochrany véd, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, odboru ínšpekcie
odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny, odboru
integrovaného povol‘ovania a kontroly je v okresoch Bratislava I, Bratislava II,
Bratíslava III, Bratislava W, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda,
Galanta, Senica, Skalica, Myjava, Komárno, Nové Zámky, Nitra, Levice, Saľa,
Topol‘čany, Zlaté Moravce, Trnava, Hlohovec, Piešt‘any, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske,
2. odboru inšpekcie biologickej bezpečnosti je v okresoch Bratislava I, Bratislava II,
Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda,
Galanta, Senica, Skatica, Myjava, Komárno, Nové Zámky, Nitra, Levice, Šal‘a,
Topol‘čany, Zlaté Moravce, Trnava, Hlohovec, Pi ešt‘any, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske, Prievidza, Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín,
Tvrdošín, Námestovo, Martin, Čadca, Bytča, Turčianske Teplice, Kysucké Nové
Mesto, Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, hava, Nové Mesto nad Váhom,
b) Inšpektorátu Banská Bystuica
1. odboru inšpekcíe ochrany véd, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, odboru ínšpekcie
odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny, odboru
integrovaného povol‘ovania a kontroly je v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen,
Detva, Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Krupina, Banská Štiavnica, Veľký
Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Prievidza,
2. odboru inšpekcie biologickej bezpečnosti je v okresoch Banská Bystrica, Brezno,
Zvolen, Detva. Poltár, Lučenec. Rimavská Sobota, Revúca, Krupina, Banská Štiavnica,
Vel‘ký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica, 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 Lubovňa, Stropkov, Vranov nad Topľou, Svidník, Rožňava,
-

c) Inšpektorátu Žilina
odboru inšpekcie ochrany vöd, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia, odboru inšpekcie
odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny, odboru
integrovaného povoľovania a kontroly je v okresoch Žilina, Liptovský Mikuláš,
Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Martin, Čadca, Bytča, Turčianske
Teplice, Kysucké Nové Mesto, Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto
nad Váhom,
d) Inšpektorátu Košice
odboru inšpekcie ochrany véd, odboru inšpekcie ochrany ovzdušia. odboru inšpekcie
odpadového hospodárstva, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny, odboru
integrovaného povol‘ovania a kontroly je v okresoch Košice I, Košice II, Košice III,
Košice IV, Košice-okolie, 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.
Územná pósobnost‘ príslušných inšpektorátov je podrobnej šie upravená v Organizačnom
poriadku S lovenskej inšpekci e životného prostredia, vydaného generálnyrn ri aditel‘om
inšpekcie.
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ČI.4
Spolupráca
nšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje s
a) rninisterstvom a organizáciami pósobiacimi v rezorte ministerstva, ako aj s mými odbornými
inštitúci ami s environmentálnym zameranfm,
b) okresnými úradmi,
c) inýirii orgánmi štátnej správy,
d) orgánmi územnej samosprávy,
e) mimovládnyrni organizáciami a občianskymi iniciativami na ochranu životného prostredia,
í) občanmi,

g) d‘alšími právnickými osobami, ak to vyplýva z osobitných predpisov.4)

ČI.5
Hospodárenie inšpekcie
Hospodárenie inšpekcie sa riadi všeobecne záváznými právnymi predpismi o hospodárení
rozpočtových a príspevkových organizáciL5)

ČI.6
Organizácia riadenia a zásady činnosti inšpekcie
(1) Činnost‘ inšpekcie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými aktrni
riadenia ministerstva a intemými aktmi riadenia inšpekcie.
(2) Inšpekciu riadi a za jej činnost‘ zodpovedá generálny riaditel‘ inšpekcie, ktoľý zároveň

vykonáva funkciu generálneho tajomnika služobného úradu. Generálny riaditeľ inšpekcie je
štatutárnym orgánorn inšpekcie. Generálneho riaditel‘a inšpekcie vymenúva a odvoláva
generálny tajomník služobného úradu ministerstva. Generálny riaditeľ inšpekcie za plnenie
úloh inšpekcie zodpovedá ministrovi životného prostredia S lovenskej republiky.

(3) Generálny riaditel‘ inšpekcie vymenúva na základe výsledku výberovébo konania a odvoláva
vedúcich zamestnancov inšpekcie.
(4) Vedúci zamestnanci zodpovedajú za plnenie úloh riadeného organizačného útvaru alebo
inšpektorátu v plnom rozsahu práv, povinností a zodpovedností generálnemu riaditel‘oví
inšpekcie.
(5) Generálneho riaditel‘a inšpekcie v čase jeho nepritomnosti zastupuje nim poverený vedúci

zamestnanec ústredia v plnom rozsahu práv a povinností, okrem vecí ktoré si generálny
riaditeľ inšpekcie vyhradil do svojej výlučnej právomoci.
(6) Organizačnú štruktúru, hlavnú činnost‘ a stupne riadenia organizačných útvarov inšpekcie
vrátane inšpektorátov, ich právomoc, pósobnost‘, zodpovednost‘ a vzájomné vzt‘ahy určuje
) Napr. zákon Č. 263/2015 Z. z.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o tozpočtovýcl1 pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich preclpisov.

5)
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organizačný poriadok inšpekcie, ktorý vydá generáiny riaditeľ inšpekcie.6)
(7) Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zarnestnancov inšpekcie vyplývajú z prí slušných
pracovnoprávnych predpisov, z ich funkčného zaradenia, opisu štátnozarnestnaneckého
miesta alebo pracovnej náplne, organizačného pori adku, si užobného poriadku, pracovného
poriadku, rozhodnutí, prfkazov, pokynov a ostatných interných aktov riadenia inšpckcie.

Č1.7
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda účinnost‘ 1. augusta 2021.

Slovenskej republiky

6)

17 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o Štátnej službe a o zmene a dopinení niektoij‘ch zákonov v znení neskorších predpisov.
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