MINISTER
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
LÁSZLÓ SÓLYMOS

ROZHODNUTIE
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. októbra 2016 č. 33/2016-1.13,
ktorým sa vydáva
D O D A T O K č. 1
k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2016 č. 16/2016 - 1.6., ktorým sa vydáva
Organizačný poriadok Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky a aktualizácie hlavných činností organizačných útvarov Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky a po prerokovaní so zástupcami odborových orgánov

I.

vydávam
1. Rozhodnutie ministra životného prostredia z 27. októbra 2016 č. 33/2016-1.13, ktorým
sa vydáva dodatok č. 1 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej
republiky zo 16. mája 2016 č. 16/2016-1.6., ktorým sa vydáva Organizačný poriadok
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
2. Novú organizačnú štruktúru Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.
3. Úplné znenie rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2016 č. 16/2016-1.6., ktorým sa vydáva Organizačný poriadok
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1, ktoré
tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.

II. z r i a ď u j e m
1. V priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II sekciu environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva – 10, do ktorej sa začleňujú odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor odpadového hospodárstva, odbor
environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti a odbor integrovanej prevencie
vrátane ich hlavných činností.
2. V sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, v odbore
posudzovania vplyvov na životné prostredie oddelenie kontroly projektov
posudzovania vplyvov na životné prostredie - 1.7.1, ktorého hlavnú činnosť uvádza
príloha č. 3 tohto rozhodnutia.
III. Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva – 10 sa člení na
a) odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie – 1.7, v ktorom je začlenené
oddelenie
kontroly
projektov
posudzovania
vplyvov
na
životné
prostredie – 1.7.1
b) odbor odpadového hospodárstva – 1.8
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c) odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti – 1.9
d) odbor integrovanej prevencie – 1.10.
IV. m e n í m a d o p ĺ ň a m
prílohu č. 1 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2016 č. 16/2016-1.6., ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky takto
1. Mením názov odboru krízového riadenia a kritickej infraštruktúry (1.2) na odbor
krízového riadenia a bezpečnosti (1.2). V celom texte sa slová „odbor krízového
riadenia a kritickej infraštruktúry“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odbor
krízového riadenia a bezpečnosti“ v príslušnom tvare. V dotknutých platných
interných aktoch riadenia sa zmenený názov organizačného útvaru nahrádza novým
názvom.
2. V čl. 2 (Organizačné členenie ministerstva) ods. 6 písm. c) znie:
„c) organizačné útvary v priamom riadení štátneho tajomníka II
1. kancelária štátneho tajomníka II, ktorá má postavenie samostatného odboru,
2. sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva,
3. sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny;“.
3. V čl. 5 (Minister) ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „a návrh záverečného účtu
kapitoly ministerstva“.
4. V čl. 5 (Minister) ods. 6 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až j) sa
označujú ako písmená e) až i).
5. V čl. 5 (Minister) ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a vládnych audítorov“.
6. V čl. 6 (Štátny tajomník) ods. 5 znie:
„(5) Štátny tajomník II priamo riadi
a) riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka II,
b) generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva,
c) generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.“.
7. V čl. 7 (Vedúci služobného úradu) ods. 9 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré
znejú:
„a) návrh záverečného účtu kapitoly ministerstva,
b) žiadosti o vykonanie rozpočtového opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená c) a d).
8. V čl. 11 (Poradné orgány) sa ods. 3 dopĺňa písmenami hh) a ii), ktoré znejú:
„hh) Pracovná skupina pre informačný systém odpadového hospodárstva,
ii) Koordinačná pracovná skupina Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky,“.
9.

V čl. 11 (Poradné orgány) ods. 4 písm. b) znie:
„b) Skúšobná komisia na overovanie odbornej spôsobilosti na autorizovanú
spracovateľskú činnosť a na overovanie odbornej posudkovej spôsobilosti,“.
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10. V čl. 11 (Poradné orgány) ods. 4 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až h)
sa označujú ako písmená c) až g).
11. V čl. 14 (Kancelária ministra) ods. 4 sa vypúšťa písmeno h). Doterajšie písmená i) až
n) sa označujú ako písmená h) až m).
12. V čl. 15 (odbor krízového riadenia a kritickej infraštruktúry) ods. 4 sa za písmeno l)
vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) tvorby bezpečnostnej politiky a dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných aktov riadenia ochrany pred požiarmi, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,“.
Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená n) a o).
13. V čl. 18 (Inštitút environmentálnej politiky) ods. 1 v druhej vete sa za slovo
„výdavkov“ vkladajú slová „a pripravuje revíziu výdavkov“.
14. V čl. 18 (Inštitút environmentálnej politiky) ods. 2 znie:
„(2) Inštitút environmentálnej politiky je gestorom najmä
a) ekonomického ex-ante a ex-post hodnotenia najdôležitejších opatrení
v oblasti environmentálnej politiky,
b) kvantifikácie dopadov ekonomických nástrojov v životnom prostredí
na makroekonomické parametre Slovenskej republiky,
c) návrh nových ekonomických nástrojov v jednotlivých zložkách životného
prostredia,
d) analýz a monitorovania efektívnosti výdavkov v rámci kapitoly
a formulovania odporúčaní pre vedenie ministerstva,
e) spolupráce s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a vecne
zodpovednými rezortami pri príprave „revízie výdavkov“ v oblasti
životného prostredia,
f) spolupráce pri príprave podkladu k rozpočtu kapitoly Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky,
g) prognózovania strednodobých a dlhodobých výdavkov kapitoly,
h) prognózovania príjmov z predaja emisných kvót či iných príjmov verejnej
správy v pôsobnosti rezortu,
i) prípravy v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva
strategických dokumentov ako Nízko-uhlíková stratégia do roku 2050
a Environmentálna stratégia do roku 2030,
j) realizácie zmluvného vzťahu ministerstva o poskytnutí analytických
a poradenských služieb Svetovej banky pri odbornom a administratívnom
zabezpečení plnenia prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti
znižovania emisií skleníkových plynov,
k) pripravovania podkladov a prezentácií pre vedenie ministerstva v oblasti
ekonomických aspektov životného prostredia,
l) spolupráce s medzinárodnými organizáciami a na vecnej úrovni
zabezpečovania účasti vo vybraných pracovných skupinách, najmä OECD
a Rady EÚ,
m) koordinácie podkladov pre prípravu Národného programu reforiem
a činností súvisiacich s európskym semestrom,
n) aktualizácie obsahu týkajúceho sa činnosti inštitútu environmentálnej
politiky na webovom sídle ministerstva,
o) agendy Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá je
pripravovaná ako súčasť tzv. Regulatory Impact Assessment (RIA).“.
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15. V čl. 19 (Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov) ods. 5 sa
vypúšťajú písmená e) a q). Doterajšie písmená f) až) vv) sa označujú ako písmená e)
až tt).
16. V čl. 19 (Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov) sa ods. 5
dopĺňa písmenami uu) až zz), ktoré znejú:
„uu) vydávania Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
vv) spolupráce s Výborom pre deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a plnenia úloh
vyplývajúcich pre rezort z Akčného plánu pre deti,
ww) spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v oblasti štátnej politiky k Návrhu Stratégie Slovenskej republiky
pre mládež a k environmentálnym projektom Enviroprojekt,
xx) spolupráce so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre mládež
a šport,
yy) spolupráce s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky k úlohám
vyplývajúcim pre rezort v oblasti rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej
republike a koncepcie ochrany pamiatkového fondu,
zz) poskytuje súčinnosť pri plnení Akčného plánu predchádzania všetkým
formám diskriminácie, spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.“.
17. V čl. 20 (Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia) ods. 1 písm. b) sa slová
„inšpekciu pri výkone štátnej správy integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
životného prostredia a u ostatných okruhoch kompetencií pri výkone štátneho
dozoru,“ nahrádzajú slovami „inšpekciu v oblasti ochrany ovzdušia,“.
18. V čl. 20 (Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia) ods. 1 písmeno d) znie:
„d) zabezpečuje spoluprácu najmä s/so
1. Ministerstvom
hospodárstva
Slovenskej
republiky
na
úseku
energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a podpory rozširovania najlepších
dostupných techník a na úseku ovzdušia,
2. Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky na úseku mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia a zberu údajov
o emisiách z dopravy a na úseku ovzdušia,
3. Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
na úseku znižovania emisií z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
a podpory rozširovania najlepšie dostupných techník a na úseku ovzdušia,
4. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva a integrovaného záchranného systému,
5. Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
6. Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
7. Štatistickým úradom Slovenskej republiky.“.
19. V čl. 20 (Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia) ods. 5 písm. j) sa za slovo „EHK“
vkladá slovo „OSN“.
20. V čl. 20 (Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia) sa ods. 5 dopĺňa písmenami u) až
cc), ktoré znejú:
„u) prípravy legislatívnych návrhov zahrňujúcich nástroje na znižovanie
znečisťovania ovzdušia,
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v) prípravy koncepčných a strategických materiálov za oblasť ochrany ovzdušia
na národnej úrovni,
w) riadenia a kontroly štátnej správy odborov starostlivosti o životné prostredie
okresných úradov a inšpekcie v oblasti ochrany ovzdušia,
x) zriadenia a koordinácie Národného emisného informačného systému, ako
databázy o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ich emisiách, vrátane registra
emisií o veľkých spaľovacích zariadeniach a stredne veľkých spaľovacích
zariadeniach,
y) vydávania osvedčení oprávneného posudzovateľa vo veciach emisného
a imisno-prenosového posudzovania,
z) vydávania osvedčení zodpovednej osoby vo veciach monitorovania emisií
(oprávnenej technickej činnosti),
aa) vydávania stanovísk pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
bb) spolupráce na príprave podmienok operačných programov pre oblasť ochrany
ovzdušia,
cc) súčinnosti pri uplatňovaní zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21. V čl. 21 (Sekcia vôd) ods. 1 sa písm. d) dopĺňa vetou, ktorá znie: „Úradom
pre geodéziu, kartografiu a kataster Slovenskej republiky.“.
22. V čl. 21 (Sekcia vôd) ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „výkonu štátnej správy
na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa“.
23. V čl. 21 ods. 3 (Sekcia vôd) sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až j), ktoré
znejú:
„f) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úseku vôd,
g) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
h) zabezpečovania, budovania, riadenia, spracovania a aktualizovania štátneho
monitorovacieho a informačného systému o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách, o využívaných vodných zdrojoch a zdrojoch vhodných
na potenciálne využitie pre verejné vodovody,
i) vypracovania, vyhodnocovania a aktualizácie Plánu rozvoja verejných
vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky,
j) zabezpečovania, spracovania a zverejnenia a zasielania situačných správ
pre Európsku komisiu za oblasť pitných vôd na hromadné zásobovanie
a komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená k) a l).
24. V čl. 21 (Sekcia vôd) ods. 3 písm. k) znie:
„k) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní súvisiacich právnych predpisov spojených
s výkonom štátnej vodnej správy,“.
25. V čl. 21 (Sekcia vôd) ods. 5 sa vypúšťajú písmená b), d), e), l) až o). Doterajšie
písmená c) až s) sa označujú ako písmená b) až l).
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26. V čl. 22 (Sekcia geológie a prírodných zdrojov) ods. 3 znie:
„(3) Odbor geológie je gestorom najmä:
a) vypracovania koncepčných dokumentov pre oblasť geológie, ochrany
nerastného bohatstva a ťažobného odpadu,
b) zabezpečovania transpozície a implementácie európskej legislatívy
pre oblasť geológie, prírodných zdrojov a v oblasti ťažobných odpadov,
c) koordinácie úloh geologického výskumu a prieskumu financovaných
zo štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov,
d) posudzovania a schvaľovania záverečných správ s výpočtom zásob
nerastov a posudzovania a schvaľovania záverečných správ s výpočtom
objemov prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov
na uskladňovanie plynov a kvapalín,
e) posudzovania a schvaľovania záverečných správ s výpočtom množstiev
podzemných vôd v hydrogeologickom celku,
f) zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
g) rozhodnutia Komisie č. 2009/360/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú
technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu,
h) rozhodnutia Komisie č. 2009/359/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňa
definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f)
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu,
i) rozhodnutia Komisie č. 2009/337/ES z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií
na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu,
j) rozhodnutia Komisie č. 2009/335/ES z 20. apríla 2009 o technických
usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu,
k) rozhodnutia Komisie č. 2009/358/ES z 29. apríla 2009 o zosúladení,
pravidelnom prenose informácií a dotazníku podľa článku 22 ods. 1
písm. a) a článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu,
l) spolupráce pri implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého
a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho
parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES,
2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006,
m) zabezpečovania
tvorby
geologického
informačného
systému
a informačného systému trvalého ukladania oxidu uhličitého
do geologického prostredia,
n) vo veciach nakladania s ťažobným odpadom, ktorý nevznikol pri banskej
činnosti alebo pri činnosti vykonávanej banským spôsobom, kde riadi
a kontroluje výkon štátnej správy a je orgánom štátneho dozoru,
o) zabezpečovania inventarizácie uzavretých úložísk ťažobných odpadov
a opustených úložísk ťažobných odpadov,
p) zabezpečovania konzultácií a spolupráce v prípade cezhraničných účinkov
úložísk ťažobných odpadov,
q) spolupráce pri stanovovaní podmienok využiteľnosti ložísk nerastov,
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r)

s)
t)

u)

v)
w)
x)

y)
z)
aa)

bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)

zabezpečovania systematického geologického výskumu a prieskumu
územia Slovenskej republiky v oblasti ložiskovej geológie, hydrogeológie,
geotermálnej energie a monitoringu,
zabezpečovania vykonávania a vyhodnocovania geologických prác
v rámci zverenej kompetencie,
spracovania návrhov metodických pokynov, smerníc a iných materiálov,
ktoré
sa vecne dotýkajú oblasti hodnotenia a klasifikácie zásob ložísk nerastných
surovín, posudzovania, schvaľovania výpočtov zásob ložísk nerastov
a výpočtov množstiev podzemných vôd a v oblasti odpadov z ťažobného
priemyslu,
zabezpečovania činností spojených so zadávaním, vykonávaním,
vyhodnocovaním a schvaľovaním výsledkov geologických prác
financovaných zo štátneho rozpočtu a zodpovednosti za efektívne
vynakladanie finančných prostriedkov na tieto činnosti,
spolupráce pri implementácii Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej
republiky na zmenu klímy v oblasti geológie,
spolupráce pri príprave politiky využívania zdrojov nerastných surovín
Slovenskej republiky,
spolupráce týkajúcej sa sledovania trendov zaisťovania nových zdrojov
nerastných surovín v nadväznosti na materiál EK týkajúci sa iniciatívy
v oblasti surovín,
pravidelného vyhodnocovania efektívnosti vyhľadávania a prieskumu
ložísk nerastných surovín hradených zo štátneho rozpočtu,
spolupráce pri vyhodnocovaní efektívnosti využívania ložísk nerastných
surovín, ktoré dávajú predpoklad pre ekonomicky výhodnú ťažbu,
vykonávania analýzy počtu evidovaných výhradných ložísk v bilanciách
zásob nerastných surovín s návrhom ich redukcie na základe ich reálnej
využiteľnosti v dlhodobejšej perspektíve,
spolupráce pri tvorbe slovenských technických noriem spadajúcich
do kompetencie technickej komisie Kameň a kamenivo,
problematiky týkajúcej sa Spoločnej organizácie INTEROCEANMETAL,
zabezpečovania plnenia aktualizovanej Koncepcie geoparkov v Slovenskej
republike,
zabezpečovania Koncepcie geologického výskumu a geologického
prieskumu územia Slovenskej republiky,
sledovania vynakladania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na úlohy geologického výskumu a prieskumu,
spracovania návrhu rozpočtu a záverečného účtu Slovenskej republiky
za geologický výskum a prieskum.“.

27. V čl. 22 (Sekcia geológie a prírodných zdrojov) ods. 4 písm. u) sa na konci pripájajú
slová „a svahových deformácií“.
28. Za čl. 23 sa vkladá článok 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 23a
Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva je organizačne
začlenená do priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II.
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(1) Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
a) je gestorom transpozície a implementácie legislatívy Európskej únie
vo svojej pôsobnosti;
b) usmerňuje, metodicky riadi a kontroluje vo svojej pôsobnosti inšpekciu
pri výkone štátnej správy integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
životného prostredia a v ďalších kompetenciách pri výkone štátneho dozoru;
c) riadi a kontroluje odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi v pôsobnosti sekcie
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva;
d) zabezpečuje spoluprácu najmä s/so
1. Slovenskou agentúrou životného prostredia,
2. Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
na úseku hnojív, rastlinolekárskej starostlivosti a podpory rozširovania
najlepšie dostupných techník,
3. Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
4. Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
5. Štátnou veterinárnou a potravinovou správou,
6. Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
7. ďalšími dotknutými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy.
(2) Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva sa člení na
a) odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v ktorom je začlenené
oddelenie kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie,
b) odbor odpadového hospodárstva,
c) odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti,
d) odbor integrovanej prevencie.“.
29. Čl. 24 (Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie) sa dopĺňa odsekom 3,
ktorý znie:
„(3) V odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie je začlenené oddelenie
kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré je
gestorom najmä
a) súčinnosti pri výkone štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (posudzovanie vplyvov
navrhovaných činností a posudzovanie vplyvov navrhovaných činností
presahujúcich štátne hranice, posudzovanie vplyvov strategických
dokumentov s celoštátnym dosahom v spolupráci s rezortným orgánom
a posudzovanie vplyvov strategických dokumentov presahujúcich štátne
hranice),
b) vykonávania kontroly projektov z hľadiska posudzovania vplyvov
na životné prostredie predkladaných v rámci žiadostí o nenávratné
finančné príspevky zo zdrojov EÚ v programovacom období 2014 – 2020,
c) súčinnosti pri tvorbe komplexného informačného systému o posudzovaní
vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov a napĺňaní
databázy Informačného systému o posudzovaní vplyvov navrhovaných
činností a strategických dokumentov,
d) súčinnosti pri vedení centrálnej evidencie všetkých posúdených
navrhovaných činností a strategických dokumentov, ktoré sú posudzované
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na odboroch starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
a na odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie,
e) súčinnosti pri archivovaní dokumentácií z procesu posudzovania
navrhovaných činností a strategických dokumentov na odbore
posudzovania vplyvov na životné prostredie a v spolupráci
s dokumentačným centrom v Slovenskej agentúre životného prostredia,
f) vypracovávania, dodržiavania a aktualizácie príslušných častí interného
manuálu, resp. manuálu procedúr týkajúcich sa posudzovania vplyvov
na životné prostredie,
g) v rámci environmentálnych programov spolufinancovaných z fondov EÚ
z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie
1. príslušnej časti národného rámcového programového dokumentu
pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ z procesného
hľadiska,
2. súčinnosti pri príprave operačných programov a ich revízií,
3. koordinačnej a metodickej činnosti v oblasti systému riadenia
a kontroly operačných programov,
4. spolupráce s ostatnými organizačnými útvarmi pri vykonávaní
operačných programov,
5. komunikácie s príslušnými organizačnými zložkami orgánov verejnej
správy, ako aj s ostatnými subjektmi na Slovensku a aj
na medzinárodnej úrovni v súvislosti s procesmi systému riadenia
a kontroly,
6. prípravy harmonogramu výziev, prípravy výziev alebo vyzvaní
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a jeho
aktualizácie,
h) koordinácie procesu odborného posudzovania vplyvov na životné
prostredie a schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok
zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 - 2020,
i) prípravy podkladov z hľadiska posudzovania vplyvov na životné
prostredie pre organizačný útvar zabezpečujúci rozhodovanie o riadnych
a mimoriadnych opravných prostriedkoch v prípadoch, keď podľa zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa,
j) súčinnosti pri vybavovaní sťažností v súvislosti s posudzovaním vplyvov
na životné prostredie pre príslušný organizačný útvar.“.
30. V čl. 24 až 27 sa vypúšťa úvodná veta.
31. V čl. 29 (Kancelária vedúceho služobného úradu) ods. 2 sa vypúšťajú písmená q)
až v).
32. V čl. 29 (Kancelária vedúceho služobného úradu) sa ods. 2 dopĺňa písmenami
q) a r), ktoré znejú:
„q) vykonáva agendu správy registratúry za ministerstvo v súlade s registratúrnym
poriadkom vrátane ÚPVS (ústredný portál verejnej správy) a agendu podateľne,
r) vykonáva správu tzv. e-Kolok (systém na správu správnych poplatkov).“.
33. V čl. 32 (Odbor verejného obstarávania a prevádzky) ods. 4 písm. a) sa vypúšťa
slovo „podateľne,“.
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34. V čl. 32 (Odbor verejného obstarávania a prevádzky) ods. 4 sa vypúšťajú písmená c),
e) až g). Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená c) až h).
35. V čl. 36 (Sekcia environmentálnych programov a projektov) ods. 1 sa za písmeno g)
vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h) vykonáva všetky právne úkony pri výkone štátnej správy potrebné
pre vysporiadanie finančných vzťahov a riadnu implementáciu OP ŽP a OP
KŽP vrátane vedenia správneho konania o povinnosti prijímateľa vrátiť
poskytnutý nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť na predmet zákazky
podľa § 27a, resp. § 46ac zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
ako aj z ustanovenia § 41 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
i) vykonáva všetky právne úkony spojené s uplatňovaním sankcií a zmluvných
pokút vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, uzatvára dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia, ako aj
vykonáva ďalšie právne úkony súvisiace s riadnym a mimoriadnym ukončením
zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a s riadnym
a mimoriadnym ukončovaním projektov v prípade, ak poskytovateľ
a prijímateľ je tá istá osoba,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).
36. V čl. 37 (Sekcia rozpočtu) ods. 4 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až r),
ktoré znejú:
„m) zabezpečuje letenky pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme ministerstva,
n) zabezpečuje likvidáciu zahraničných pracovných ciest,
o) zabezpečuje potvrdenia pre EK za účelom refundácie cestovných výdavkov,
p) vedie evidenciu kariet poistenia liečebných nákladov vydávaných
na zahraničné služobné cesty a pripravuje mesačné podklady na platbu
poistného,
q) spracováva a predkladá výkazy cestovných výdavkov zo zahraničných
pracovných ciest na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré sú
predmetom preplatenia z národnej (tzv. finančnej) obálky,
r) vypracováva interné akty riadenia v oblasti cestovných náhrad pri
zahraničných pracovných cestách,“.
Doterajšie písmená m) a z) sa označujú ako písmená s) až ff).
37. V čl. 38 (Sekcia legislatívy a práva) ods. 3 sa vypúšťa písmeno u).
38. V čl. 38 (Sekcia legislatívy a práva) ods. 4 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j),
ktoré znie:
„j) zákona o slobode informácií,“.
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená k) a l).
39. V celom texte sa slová „§ 4 ods. 6 zákona č. 180/2013 Z. z.“ nahrádzajú slovami
„§ 4 ods. 7 zákona č. 180/2013 Z. z.“.
40. V celom texte sa členenie na odrážky nahrádza členením na body označené
arabskými číslicami s bodkou.
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V. u k l a d á m
vedúcim štátnym zamestnancov dotknutým týmto rozhodnutím vykonať zmeny
príslušných interných aktov riadenia a interných manuálov a postupov v oblasti riadenia,
koordinácie a implementácie programov a projektov zahraničnej pomoci.
VI. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.
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