3/IX/1

Operatívny pokyn
generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
k postupu pri poskytovaní náhrady škody spôsobenej živočíchom
podľa § 97 až 102 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov

Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny
Číslo: 2/2014-2.
Bratislava 6. mája 2014
Vybavuje: Mgr. Ján Jenčo
Číslo telefónu: 02/5956 2106
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
Podľa § 68 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) je orgánom ochrany prírody
príslušným na rozhodovanie o nároku na náhradu škody spôsobenej živočíchom podľa § 97 až
102 zákona č. 543/2002 Z. z. (ďalej len „náhrada škody“) okresný úrad.
Čl. II.
Obstaranie podkladov rozhodnutia
Podľa § 101 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. okresný úrad, v ktorého územnom obvode
ku škode došlo, posúdi skutočnosti nevyhnutné na posúdenie nároku na náhradu škody
bezodkladne po doručení úplnej žiadosti. Okresný úrad je v prvom rade povinný preskúmať či
žiadosť obsahuje všetky predpísané náležitosti v ohľadom na ustanovenie § 40 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo nie sú k žiadosti
pripojené predpísané doklady a podklady, tak okresný úrad podľa § 100 ods. 6 zákona
č. 543/2002 Z. z., vyzve poškodeného, aby doplnil chýbajúce údaje, doklady alebo podklady
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie.
Po získaní úplnej žiadosti je okresný úrad z vecného hľadiska povinný uskutočniť
všetky úkony spojené s preskúmaním existencie nároku na náhradu škody v zmysle kritérií
vyplývajúcich z § 101 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
Okresný úrad je povinný dôsledne preskúmať oprávnenosť nároku na náhradu škody a
rozsah spôsobenej škody z podkladov získaných podľa § 101 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.
z. a podporne podľa § 100 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) podľa § 65a ods. 2 písm. v)
zákona č. 543/2002 Z. z. spracúva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť
orgánov ochrany prírody. Na základe uvedeného, je okresný úrad pri každom rozhodovaní o
nároku na náhradu škody povinný spolupracovať so ŠOP SR, a to formou vyžiadania si
stanoviska k žiadosti, prípadne prizvania zamestnancov ŠOP SR na miestne šetrenie.
V prípade nároku na náhradu škody na rybách je okresný úrad povinný zaslať kópiu
žiadosti o náhradu škody s príslušnou dokumentáciou na posúdenie Ministerstvu životného
prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva. Podľa § 99 ods. 4
zákona č. 543/2002 Z. z. sa rozsah škody na rybách vždy preukazuje znaleckým posudkom.
V prípade, že okresný úrad považuje predložený posudok za nedostatočný odporúčame, aby si
okresný úrad vyžiadal jeho doplnenie, prípadne zabezpečil vypracovanie kontrolného
posudku.
Čl. III.
Vedenie konania
Z procesného hľadiska sa podľa § 81 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. na
konanie o náhrade škody nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou
ustanovení o miestnej príslušnosti.
Okresný úrad je však povinný postupovať v súlade s relevantnými procesnoprávnymi
ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. (vybrané ustanovenia šiestej časti zákona č. 543/2002
Z. z. a § 100 až 102 zákona č. 543/2002 Z. z.) rešpektujúc základné zásady konania
vyplývajúce z § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.
Čl. IV.
Ukončenie konania
Nedoplnenie chýbajúcich údajov, dokladov alebo podkladov je podľa § 100 ods. 8
zákona č. 543/2002 Z. z. samostatným dôvodom pre neposkytnutie náhrady škody. Vzor
rozhodnutia, ktorým sa náhrada škody poškodenému neposkytne v zmysle § 100 ods. 8
zákona č. 543/2002 Z. z., uvádza príloha č. 1 k tomuto pokynu.
Ak okresný úrad po zadovážení potrebných podkladov zistí, že nedošlo
ku kumulatívnemu preukázaniu nároku na náhradu a jej rozsahu v zmysle § 101 ods. 3 druhá
veta zákona č. 543/2002 Z. z., tak žiadosť rozhodnutím zamietne podľa § 82 ods. 11 zákona č.
543/2002 Z. z. a náhradu škody nezaplatí. Vzor rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť,
uvádza príloha č. 2 k tomuto pokynu.
Ak okresný úrad po zadovážení potrebných podkladov zistí, že došlo ku
kumulatívnemu preukázaniu nároku na náhradu škody a jej rozsahu v zmysle § 101 ods. 3
prvá veta zákona č. 543/2002 Z. z., tak tento nárok potvrdí a zároveň určí výšku náhrady,
ktorá sa uhradí žiadateľovi spôsobom uvedeným v žiadosti. Vzor rozhodnutia, ktorým sa
potvrdzuje nárok na náhradu škody a určuje výška náhrady, uvádza príloha č. 3 k tomuto
pokynu.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
Po doručení rozhodnutia, ktorým sa potvrdzuje nárok na náhradu škody a určuje výška
náhrady, žiadateľovi okresný úrad zabezpečí jeho vykonanie v zmysle postupov stanovených
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Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (zabezpečenie predbežnej finančnej kontroly
atď.).
Podľa § 65a ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. ŠOP SR vedie evidenciu škôd
spôsobených určenými živočíchmi. So zreteľom na uvedené je okresný úrad povinný
rozhodnutie, ktorým sa potvrdzuje nárok na náhradu škody a určuje výška náhrady, zaslať
ŠOP SR.
Zároveň je okresný úrad povinný zaslať rozhodnutie, ktorým sa potvrdzuje nárok
na náhradu škody a určuje výška náhrady na vedomie Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody a tvorby krajiny a okresnému úradu v sídle
kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, ktorý na základe zaslaných rozhodnutí vedie evidenciu
o počte vydaných rozhodnutí, ktorými sa potvrdzuje nárok na náhradu škody a určuje výška
náhrady, vrátane množstva vynaložených prostriedkov.
Čl. VI.
Zrušovacie ustanovenia
Týmto operatívnym pokynom sa zrušujú doteraz vydané usmernenia vo veci náhrady
škody vydané pred účinnosťou tohto operatívneho pokynu.
Čl. VII.
Účinnosť
Tento operatívny pokyn nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Mgr. Rastislav Rybanič v. r.
generálny riaditeľ
sekcie ochrany a tvorby krajiny
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
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Príloha č. 1 k operatívnemu pokynu č. 3/IX/1

Vzor rozhodnutia, ktorým sa neposkytuje náhrada škody.
Okresný úrad XY
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie

Okresný úrad XY, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“)
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 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 a § 68 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) podľa § 100 ods. 8 zákona
č. 543/2002 Z. z. na základe žiadosti osoby YZ zo dňa ZT
neposkytuje náhradu škody
spôsobenej živočíchom.
Odôvodnenie:
Vlastný text odôvodnenia.
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov. Poškodený má právo domáhať sa priznania náhrady škody na súde, a to
najskôr po uplynutí lehoty podľa § 101 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
Podpis vedúceho odboru
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Príloha č. 2 k operatívnemu pokynu č. 3/IX/1

Vzor rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť.
Okresný úrad XY
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie

Okresný úrad XY, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“)
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 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 a § 68 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) podľa § 82 ods. 11 zákona
č. 543/2002 Z. z.
zamieta žiadosť
osoby YZ zo dňa ZT o náhradu škody spôsobenej živočíchom.
Odôvodnenie:
Vlastný text odôvodnenia.
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. ostávajú
vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Podpis vedúceho odboru
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Príloha č. 3 k operatívnemu pokynu č. 3/IX/1

Vzor rozhodnutia, ktorým sa potvrdzuje nárok na náhradu škody a určuje výška
náhrady.
Okresný úrad XY
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie

Okresný úrad XY, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“)
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 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 a § 68 písm. p) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) na základe žiadosti osoby
XU zo dňa XV o náhradu škody spôsobenej živočíchom, podľa § 101 ods. 3 zákona č.
543/2002 Z. z.
potvrdzuje
nárok na náhradu škody spôsobenej živočíchom
vo výške XZ eur,
ktorá sa uhradí spôsobom uvedeným v žiadosti.
Odôvodnenie:
Vlastný text odôvodnenia.
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. ostávajú
vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.
Podpis vedúceho odboru
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3/IX/2

Operatívny pokyn
riaditeľa odboru zmeny klímy
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
vo veciach uplatňovania zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor zmeny klímy
Číslo: 1/2014-8.2.
Bratislava 6. mája 2014
Vybavuje: Ing. Michal Gutman
Číslo telefónu: 02/5956 2505
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Operatívny pokyn sa vydáva v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) z dôvodu
usmernenia zamestnancov okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len „odbor starostlivosti o životné prostredie“) vo veciach
(a) vzorov rozhodnutí odborov starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „rozhodnutie“),
ktorými sa vydávajú povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia, ich
zmeny a ktorými sa vydané povolenia zrušujú,
(b) číslovania vydaných rozhodnutí,
(c) vydávania potvrdení o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
počas predchádzajúceho kalendárneho roka podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona (ďalej len
„protokol“),
(d) hodnôt vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu.
Čl. 2
Vzory rozhodnutí
Odbor starostlivosti o životné prostredie
(a) vydá prevádzkovateľovi podľa § 5 ods. 1 zákona, na základe žiadosti podľa § 3 ods. 2
zákona, povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia, ak prevádzkovateľ
spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov a na podávanie správ
podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní
emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES;
vzor rozhodnutia je uvedený v prílohe č. 1,
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(b) zmení podľa § 6 ods. 3 povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov, ak sa zmenili
podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie; vzor rozhodnutia je uvedený
v prílohe č. 2,
(c) preskúma podľa § 6 ods. 4 zákona povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov každých
päť rokov a následne vykoná jeho zmeny a doplnenia; vzor rozhodnutia je uvedený
v prílohe č. 2,
(d) vyradí podľa s § 6 ods. 2 písm. d) prevádzku zo schémy obchodovania, ak dôjde
k splneniu podmienok podľa § 6 ods. 2 písmen a) až c); vzor rozhodnutia je uvedený
v prílohe č. 3.
Čl. 3
Evidenčné čísla povolení
(1) Evidenčné číslo rozhodnutia sa označuje takto: „XXX-YY-ZZZZ“.
„XXX“

vyjadruje kód okresu, v ktorom sa prevádzka nachádza, podľa číselníka kódov
Štatistického úradu Slovenskej republiky pre okresy, ktorý je uverejnený na

http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?lang=sk&wdetail=1&wkodcis=0048&wk
odpol=61&naz=)
„YY“

vyjadruje poradové číslo prevádzky v rámci okresu.
V nových rozhodnutiach sa zachováva doterajšie poradie prevádzok.

„ZZZZ“ vyjadruje rok vydania rozhodnutia.
Jednotlivé skupiny čísiel sa oddelia pomlčkou.
(2) Nové prevádzky a zaraďujú na koniec poradia.
Čl. 4
Protokol
(1) Odbor starostlivosti o životné prostredia vydáva podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona
prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými účastníkmi schémy obchodovania alebo
dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy predloženej
podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona.
(2) Odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 27 ods. 1 písmeno i) zákona,
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy
podľa § 21 ods. 1 písmeno a) zákona.
(3) Potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
počas predchádzajúceho kalendárneho roka je uverejnené na web stránke Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickychnastrojov/obchodovanie-emisnymi-kvotami/monitorovanie-overovanie-2013-2020/
(4) V prípade zmeny osôb oprávnených podpisovať protokol je potrebné bezodkladne
zaslať vnútroštátnemu správcovi podpisový vzor týchto osôb.
(5) Protokol vydaný v súlade s § 27 ods. 1 písmeno e) zákona je platný len s okrúhlou
pečiatkou odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá je súčasťou podpisového vzoru.
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Čl. 5
Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu
(1) V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách a nariadenia
Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových
plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES sú údaje o hodnotách
vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2
publikované na web stránke SPP, a.s..
(2) Prístup k uvedeným údajom je možný cez hlavnú stránku www.spp.sk
kliknutím na sekciu Veľký zákazníci > Zemný plyn > O zemnom plyne > Emisie
prípadne priamo cez odkaz
http://www.spp.sk/sk/velki-zakaznici/zemny-plyn/o-zemnom-plyne/emisie/.
Čl. 6
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. Usmernenie MŽP SR č. 2/2012 pre obvodné úrady životného prostredia, pre súčasných
a nových účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami vo veci monitorovania
a podávania správ o emisiách skleníkových plynov pre tretie obchodovateľné obdobie
(2013 – 2020).
2. Usmernenie MŽP SR č. 1/2012 pre obvodné úrady životného prostredia, pre terajších
a budúcich účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami vo veci vyradenia
povinného účastníka zo schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov.
3. Usmernenie MŽP SR č. 2/2011 pre obvodné úrady životného prostredia, pre terajších
a budúcich účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami vo veci vydávania
povolení na vypúšťanie skleníkových plynov pre tretie obchodovateľné obdobie (20132020) a pre overovateľov emisných správ skleníkových plynov vo veci zabránenia
konfliktu záujmov.
4. Usmernenie MŽP SR č. 1/2011 pre obvodné úrady životného prostredia, pre terajších a
budúcich účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami vo veci vydávania
povolení na vypúšťanie skleníkových plynov pre tretie obchodovateľné obdobie (20132020) a vo veci vyradenia zo schémy obchodovania v druhom obchodovateľnom období
(2008-2012).
5. Usmernenie MŽP SR č. 1/2010 k vydávaniu povolení podľa § 3 a zmien povolení § 6
zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a k zmene osôb oprávnených podpisovať protokoly o overení emisií
skleníkových plynov.
6. Usmernenie MŽP SR č. 02/2009 o postupe pri procese vykazovania a overovania
množstva vypustených emisií CO2 za rok 2008.
7. Usmernenie MŽP SR č. 01/2009 k vydávaniu potvrdení podľa § 18, ods. 2 písm. e)
zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a o postupe pri predkladaní správ o emisiách oxidu uhličitého
z prevádzky za rok 2008.
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8. Usmernenie MŽP SR č. 04/2007 pre povinných a dobrovoľných účastníkov schémy
obchodovania o postupe pri predkladaní správ o emisiách oxidu uhličitého z prevádzky za
rok 2006.
9. Usmernenie MŽP SR č. 03/2007 k vydávaniu potvrdení podľa § 18, ods. 2 písm. e)
zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
10. Usmernenie MŽP SR č. 02/2007 k podávaniu správ predkladaných podľa § 13, ods. 1
písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
11. Usmernenie MŽP SR č. 01/2007 k uplatňovaniu zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Usmernenie MŽP SR č. 06/2006 pre povinných účastníkov schémy obchodovania
o postupe pri predkladaní správ o emisiách oxidu uhličitého z prevádzky za rok 2005.
13. Usmernenie MŽP SR č. 05/2006 k evidenčným číslam pri vydávaní povolení na
vypúšťanie emisií oxidu uhličitého pre prevádzky podľa § 24. ods. b) zákona č. 572/2004
Z. z. – Tabuľka B prílohy č. 1.
14. Usmernenie MŽP SR č. 04/2006 k vydávaniu potvrdení podľa § 18, ods. 2 písm. e)
zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
15. Usmernenie MŽP SR č. 03/2006 k podávaniu správ predkladaných podľa § 13, ods. 1
písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
16. Usmernenie MŽP SR č. 02/2006 k uplatňovaniu zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 7
Tento operatívny pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

Ing. Helena Princová, CSc. v. r.
riaditeľka
odboru zmeny klímy
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
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Príloha č. 1 k operatívnemu pokynu č. 3/IX/2

OKRESNÝ ÚRAD [sídlo]
odbor starostlivosti o životné prostredie
[názov príslušného oddelenia]
[adresa OÚ]
Číslo:

[Miesto a dátum]

Evidenčné číslo povolenia:

VZOR 1
ROZHODNUTIE
Okresný úrad [názov príslušného okresu], odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia príslušný podľa § 5 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, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č.
414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 414/2012 Z. z.“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) vydáva prevádzkovateľovi [Názov, adresa, IČO prevádzkovateľa prevádzky]
I.

povolenie
podľa § 5 zákona č. 414/2012 Z. z. na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia (CO2,
N2O, PFC) z prevádzky [názov prevádzky].
II.

schvaľuje

postup zisťovania množstva emisií skleníkových plynov (CO2, N2O, PFC) z uvedenej
prevádzky nasledovne:
a)

Opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej: [uviesť zoznam všetkých
zariadení t. j. energetika, technológie vrátane procesných emisií v súlade s čl. 3 (h)
rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá
harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii].

11

b) Ročný plán monitorovania emisií, vypracovaný dňa [dd.mm.rrrr], v súlade s nariadením
Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií
skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Povinnosti prevádzkovateľa:
1.

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. bezodkladne oznámiť okresnému úradu
každú pripravovanú zmenu charakteru, činnosti prevádzky a každú významnú zmenu
kapacity prevádzky1), ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie
zo schémy obchodovania.

2.

V súlade s § 21 ods. 1 písmeno a) zákona č. 414/2012 Z. z. predložiť okresnému úradu
každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas
predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávneným overovateľom podľa § 24
zákona č. 414/2012 Z. z. ako správu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu2).

3.

V súlade s § 20 ods. 8 zákona č. 414/2012 Z. z. odovzdať množstvo iných kvót ako kvót
vydaných podľa § 14 a 15 rovnajúce sa celkovým emisiách z tejto prevádzky počas
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa
osobitného pridpisu2).

4.

Dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené v § 21 zákona č. 414/2012 Z. z.

5.

V súlade s čl. 15 nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní
a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/87/ES čo možno najskôr oznámiť okresnému úradu všetky návrhy zmien
plánu monitorovania a každú významnú zmenu plánu monitorovania predložiť na
schválenie.
Odôvodnenie

Na základe uvedeného Okresný úrad [názov príslušného okresu] rozhodol tak, ako sa uvádza
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na
Okresnom úrade [názov príslušného okresu, adresa], v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.
Podpis
Funkcia

1

) Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá
harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/7/ES, platné v celej Únii (Ú. v. L 130, 17.5.2011)
2
) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch
a akreditácií overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181,
12.7.2012)
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Rozhodnutie č. [vložiť číslo ] sa doručuje:
Účastníci konania:
Na vedomie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor zmeny klímy, Nám. Ľ. Štúra
1, 812 35 Bratislava (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia);
ICZ Slovakia a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
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Príloha č. 2 k operatívnemu pokynu č. 3/IX/2

OKRESNÝ ÚRAD [sídlo]
odbor starostlivosti o životné prostredie
[názov príslušného oddelenia]
[adresa OÚ]
Číslo:

[Miesto a dátum]

Evidenčné číslo povolenia:

VZOR 2
ROZHODNUTIE
Okresný úrad [názov príslušného okresu], odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia príslušný podľa § 5 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, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č.
414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 414/2012 Z. z.“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) vydáva v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 414/2012 Z. z.
prevádzkovateľovi [Názov, adresa, IČO prevádzkovateľa prevádzky]
zmenu povolenia
na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky [názov prevádzky] vydaného rozhodnutím
Okresného úradu [názov príslušného okresu] č. [číslo rozhodnutia] zo dňa [dátum vydania
rozhodnutia], v ktorom ...
Povinnosti prevádzkovateľa:
1. V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. bezodkladne oznámiť okresnému úradu
každú pripravovanú zmenu charakteru, činnosti prevádzky a každú významnú zmenu
kapacity prevádzky1), ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie zo
schémy obchodovania.
2. V súlade s § 21 ods. 1 písmeno a) zákona č. 414/2012 Z. z. predložiť okresnému úradu
každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas
1

) Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá
harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/7/ES, platné v celej Únii (Ú. v. L 130, 17.5.2011)
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predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávnených overovateľom podľa § 24
zákona č. 414/2012 Z. z. ako správu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu2).
3. V súlade s § 20 ods. 8 zákona č. 414/2012 Z. z. odovzdať množstvo iných kvót ako kvót
vydaných podľa § 14 a 15 rovnajúce sa celkovým emisiách z tejto prevádzky počas
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa
osobitného pridpisu2).
4. Dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené v § 21 zákona č. 414/2012 Z. z.
5. V súlade s čl. 15 nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní
a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/87/ES čo možno najskôr oznámiť okresnému úradu všetky návrhy zmien plánu
monitorovania a každú významnú zmenu plánu monitorovania predložiť na schválenie.
Odôvodnenie
Na základe uvedeného Okresný úrad [názov príslušného okresu] rozhodol tak, ako sa uvádza
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na
Okresnom úrade [názov príslušného okresu, adresa], v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.
Podpis
Funkcia
Rozhodnutie č. [vložiť číslo ] sa doručuje:
Účastníci konania:
Na vedomie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor zmeny klímy, Nám. Ľ. Štúra
1, 812 35 Bratislava (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

2

) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch
a akreditácií overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181,
12.7.2012)
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Príloha č. 3 k operatívnemu pokynu č. 3/IX/2

OKRESNÝ ÚRAD [sídlo]
odbor starostlivosti o životné prostredie
[názov príslušného oddelenia]
[adresa OÚ]
Číslo:

[Miesto a dátum]

Evidenčné číslo povolenia:

VZOR 3
ROZHODNUTIE
Okresný úrad [názov príslušného okresu], odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia príslušný podľa § 5 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, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č.
414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 414/2012 Z. z.“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“)
I.

Z r u š u j e prevádzkovateľovi [názov prevádzkovateľa, adresa, IČO prevádzkovateľa prevádzky]
p o v o l e n i e na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia z prevádzky [názov
prevádzky] vydaného rozhodnutím Okresného úradu [názov príslušného okresu] č.
[číslo rozhodnutia] zo dňa [dátum vydania rozhodnutia]
a

II.

V y r a ď u j e prevádzku [názov prevádzky]

podľa § 6 ods. 1 (alebo § 6 ods. 2 písmeno d)) zákona č. 414/2012 Z. z. zo schémy
obchodovania.

III.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť [dátum, alebo odôvodnenie podľa správneho
poriadku].
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IV.

Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ [názov, adresa, IČO prevádzkovateľa prevádzky ] je povinný:
-

plniť povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z. aj v roku
nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania
podľa § 6 ods. ods. 1 a 2 zákona č. 414/2012 Z. z..

Odôvodnenie
Správny orgán uvedie ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie [správny orgán
uvedie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri
použití právnych predpisov, na základe ktorých sa rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi
a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia; správny
orgán priloží písomné potvrdenie prevádzkovateľa o tom, že nezostane dobrovoľným
účastníkom schémy obchodovania].
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na
Okresnom úrade [názov príslušného okresu, adresa], v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny
opravný prostriedok.

Podpis
Funkcia
Rozhodnutie č. [vložiť číslo ] sa doručuje:
Účastníci konania:
Na vedomie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor zmeny klímy, Nám. Ľ. Štúra
1, 812 35 Bratislava (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia);
ICZ Slovakia a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
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