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Vec 

Vydávanie stanovísk k posudzovaniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona 

24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov - usmernenie   

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej 

len MV SR P HaZZ) rokovalo so zástupcami Odboru enviromentálneho posudzovania Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP) vo veci vydávania stanovísk 

k  posudzovaniu predpokladaných vplyvov na  životné prostredie podľa zákona Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č.  24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).  

  

Účelom zákona je okrem iného zabezpečiť odborné a verejné posudzovanie 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie pod ktorými rozumie posudzovanie: 

- strategických dokumentov, alebo 

- navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich                       

povolením; 

 

Podľa § 3 písm. p) zákona sú za dotknuté orgány považované aj MV SR P HaZZ a krajské 

a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, ktorých stanoviská ku strategickým 

dokumentom sú zo strany MŽP požadované. Pri záverečnom vyhodnotení navrhovaných činností je 

preto nutné posúdiť do akej miery môže prísť k priamym, alebo nepriamym vplyvom na životné 

prostredie z hľadiska nevyhnutného zabezpečenia požiadaviek z oblasti ochrany pred požiarmi. 

Následne sa stanoviská doručia podľa § 23 ods. 4 zákona do 21 dní príslušnému orgánu. 

  



 

Orgánmi štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 53 

ods. 1) zákona, sú MŽP a krajské úrady a obvodné úrady životného prostredia. Pôsobnosť a 

kompetencie pri posudzovaní navrhovaných činností jednotlivými orgánmi podľa stanovených 

kritérií sú uvedené v cit. zákone.  

Kompetenciu na zaujatie stanoviska určuje orgánu Hasičského a záchranného zboru jeho 

vecná a miestna príslušnosť (tak ako pri výkone štátneho požiarneho dozoru – posudzovaní 

projektovej dokumentácie). 

  

Dôvodom predkladania správ o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie orgánom 

Hasičského a záchranného zboru je zistiť, či z hľadiska ochrany pred požiarmi vyplýva predpoklad 

ďalších požiadaviek, ktoré môžu prispieť k enviromentálnej záťaži. Ako príklad možno uviesť 

situáciu ak pri zámere realizácie navrhovaných činností dochádza k budovaniu stavieb, ktoré si 

vyžadujú zrealizovať prístupovú komunikáciu, príp. odberné miesta vody na hasenie požiarov a to 

v chránených územiach. Pri opätovnom posúdení vplyvov na životné prostredie môžu byť práve 

tieto dôvodom obstaraváteľa zámer nerealizovať. Takéto stanovisko je preto potrebné formulovať 

v polohe poukázania na možný problém a nie striktného nesúhlasu so správou o posúdení vplyvov 

(tieto požiadavky sú predmetom ďalšieho a konkrétnejšieho riešenia v rámci územného 

a stavebného konania).  

 

Na záver upozorňujeme, že posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných 

činností nie je výkonom štátneho požiarneho dozoru.     

 

Týmto usmernením sa rušia predošlé usmernenia: 

 

PHZ-711/OP-2007, 5. 3. 2007 (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – usmernenie) pre KR 

HaZZ v BA 

PHZ-2123-3/KP-2006, 16. 1. 2007 (Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – zaslanie 

stanoviska) pre KR HaZZ v BA 

PHZ-OPP-2012/000920-001, 17. 02. 2012 (Vydávanie stanovísk k posudzovaniu predpokladaných 

vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o  posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - usmernenie) pre všetky KR HaZZ. 

 

Prílohy: 1x vzor stanoviska k  posudzovaniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie 
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