
    MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia 
Odbor ochrany ovzdušia  

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 
 

Telefón Fax Internet IČO 
+421 2 6020 1671 +421 2 6020 1673 www.enviro.gov.sk 42181810 
 

 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Číslo:  87/46564/2011    V Bratislave dňa 4. augusta 2011 
 
 
 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako 
príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) druhého bodu zákona 
č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší (ďalej len „zákon“) konajúc podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:  
 
A/ Vydáva  

 
Osvedčenie oprávneného posudzovateľa podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona pre 

 
Ing. Viliam Carach, PhD., narodený 5. 03. 1981,  

 
ktorý je spôsobilý vyhotovovať odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona 
o ovzduší na účely vybraných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia v 
rozsahu:  
 
A.1 Odbor imisno-prenosové posudzovanie  

Predmety posudzovania podľa § 1 ods. 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (ďalej len „výnos“): 

a) Rozptyl znečisťujúcich látok z bodových miest odvádzania odpadových plynov so 
vzdialenosťou referenčného bodu viac ako 100 m.  

b) Rozptyl znečisťujúcich látok z bodových miest odvádzania odpadových plynov v zástavbe 
so vzdialenosťou referenčného bodu 100 m a menej. 

c)   Rozptyl znečisťujúcich látok z plošných zdrojov a z líniových zdrojov. 

 
A.2 Účel konania:   Súhlasy orgánu ochrany ovzdušia podľa §  17 ods. 1 písm. a), c), e), f) a 

§ 18 ods. 1 zákona. 
 
B/ Určuje čas platnosti osvedčenia:  Od 4. augusta 2011 do 3. augusta 2016 
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Odôvodnenie 
 
Ing. Viliam Carach, PhD. (ďalej len „žiadateľ“) listom zo dňa 8. 04. 2011 (doručený dňa 11. 
04. 2011) zaslal na ministerstvo žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa 
pre odbor imisno–prenosové posudzovanie pre všetky predmety posudzovania podľa § 1 ods. 
2 výnosu. 
 
Ministerstvo podľa § 20 písm. l) prvého bodu zákona požiadalo listom zn. 25153/2011 zo dňa 
20. 04. 2011 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ako poverenú odbornú 
organizáciu ministerstva, o posúdenie splnenia kvalifikačných požiadaviek a technických 
predpokladov žiadateľa o vydanie osvedčenia v rozsahu podľa § 2 ods. 8 písm. a) a b) výnosu, 
najmä či údaje v žiadosti a v jej prílohách 

1. spĺňajú odborné náležitosti podľa § 3 ods. 1 až 8 výnosu,  

2. preukazujú pre jednotlivé činnosti v odbore imisno-prenosové posudzovanie splnenie 
požadovaných kvalifikačných požiadaviek podľa § 2 ods. 3 až 5 výnosu – náležitosti 
žiadosti a prílohy podľa § 3 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 a 5 výnosu, 

3. preukazujú pre jednotlivé činnosti v odbore imisno-prenosové posudzovanie splnenie 
požadovaných technických predpokladov podľa § 2 ods. 6 a 7 výnosu – prílohy podľa § 3 
ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. d), e) a ods. 6 a 7 výnosu. 

 
SHMÚ zaslal posudok žiadosti listom zn. 401-1221/2011/7245 zo dňa 18. 05. 2011 (doručený 
dňa 24. 05. 2011). Podľa posudku SHMÚ žiadateľ spĺňa kvalifikačné, odborné a technické 
požiadavky ustanovené výnosom pre predmety posudzovania podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) 
výnosu. Žiadateľ zatiaľ nespĺňa v plnom rozsahu odborné predpoklady pre predmet 
posudzovania podľa § 1 ods. 2 písm. d) výnosu, pre ktorý nepredložil ani typový posudok 
podľa § 3 ods. 3 písm. e) výnosu.  
 
S výsledkom posudku SHMÚ bol žiadateľ oboznámený dňa 27. 05. 2011. V ten istý deň sa 
žiadateľ vyjadril, že nebude požadovať pôsobnosť na posledný bod žiadosti (§ 1 ods. 2 písm. 
d) výnosu). 
 
Na základe predchádzajúceho vyjadrenia žiadateľa ministerstvo konštatovalo splnenie 
požiadaviek pre vykonanie skúšky podľa § 19 ods. 4 zákona. Rozsah a termín konania skúšky 
určilo ministerstvo listom zn. 34860/2011 zo dňa 8. 03. 2011. Dohľadom nad vykonaním 
písomnej skúšky ministerstvo poverilo Ing. Petra Imricha, CSc, pracovníka Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia v Košiciach (SIŹP). 
 
Písomná skúška žiadateľa v rozsahu 30 testových otázok sa konala dňa 14. 07. 2011 
v priestoroch SIŽP. Písomné otázky vyhotovilo a skúšku vyhodnotilo ministerstvo podľa § 4 
ods. 4 výnosu. K vyhodnoteniu vybraných otázok sa SHMÚ vyjadrilo dňa 29. 07. 2011 
a ministerstvom určený konzultant dňa 3. 08. 2011. Na základe ich vyjadrení k odborným 
otázkam žiadateľ v skúške vyhovel, podiel správnych odpovedí bol 90 %  (27 z 30). 
 
Žiadateľ uhradil určený správny poplatok vo výške 99,50 Euro na depozitný účet MŽP SR 
7000389062/8180 dňa 31. 03. 2011. 
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Ministerstvo na základe posúdenia údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia 
zodpovednej osoby a v jej prílohách a úspešného zloženia skúšky zistilo, že žiadateľ spĺňa 
všetky zákonné požiadavky na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa v rozsahu, 
ktorý je uvedený v časti A/ tohto rozhodnutia.  
 
Poučenie 
 
Podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad v lehote do 15 dní od jeho 
doručenia. Rozklad sa podáva písomne na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.  
 
Podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (občiansky súdny poriadok)  
toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 

Ing. Katarína Jankovičová 
riaditeľka odboru 

 
 
   
 
Rozhodnutie sa doručí: 1. Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka 26, 086 36 Bardejov 

     2. spis 
 
 
 


