László Sólymos
minister

ROZHODNUTIE
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. februára 2018 č. 3/2018 - 1.13,
ktorým sa vydáva
D O D A T O K č. 7
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 aktualizácie a zosúladenia so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
právne záväznými aktmi EÚ, po prerokovaní so zástupcami odborových orgánov

I.

vydávam
1. Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5. februára 2018
č. 3/2018 - 1.13, ktorým sa vydáva dodatok č. 7 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. 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 až 7,
ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.

II. z r i a ď u j e m
v sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva - 10
- odbor informačného systému odpadového hospodárstva - 10.1, vrátane jeho hlavnej
činnosti.
III. 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 v znení dodatku č. 1 až 6 v súlade s ods. II
takto

1. Článok 23a (sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva)
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.
(1) Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
a) je gestorom transpozície a implementácie legislatívy Európskej únie
vo svojej pôsobnosti;
b) vykonáva činnosť sekretariátu informačného systému odpadového
hospodárstva;
c) 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;
d) 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;
e) 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 Slovenskej republiky,
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,
b) odbor odpadového hospodárstva,
c) odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti,
d) odbor integrovanej prevencie,
e) odbor informačného systému odpadového hospodárstva.“.
2. Za článok 27 (odbor integrovanej prevencie) sa vkladá nový článok 27a, ktorý vrátane
nadpisu znie:
„Čl. 27a
Odbor informačného systému odpadového hospodárstva
(1) Odbor informačného systému odpadového hospodárstva
a) je gestorom transpozície a implementácie legislatívy EÚ vo svojej
pôsobnosti;
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b) 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 odboru
informačného systému odpadového hospodárstva v oblastiach súvisiacich
s tvorbou, zavádzaním a prevádzkovaním informačného systému odpadového
hospodárstva;
c) v súvislosti s poskytovaním údajov do informačného systému odpadového
hospodárstva zabezpečuje spoluprácu najmä s/so
1. ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré prevádzkujú alebo zabezpečujú
prevádzkovanie informačných systémov súvisiacich s informačným
systémom odpadového hospodárstva,
2. Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
3. Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
4. Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky,
5. Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
6. Slovenskou agentúrou životného prostredia,
7. inšpekciou,
8. okresnými úradmi.
(2) Odbor informačného systému odpadového hospodárstva je gestorom najmä
a) informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), v ktorom sa
zhromažďujú údaje a vedú registre v súlade s § 103 ods. 3 a ods. 4 zákona
č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v oblastiach súvisiacich s prevádzkovaním
informačného systému odpadového hospodárstva,
c) zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších
predpisov v súvislosti s prevádzkovaním informačného systému odpadového
hospodárstva,
d) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v súvislosti
s prevádzkovaním
informačného
systému
odpadového
hospodárstva,
e) zákona 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 neskorších predpisov v znení zákona č. 515/2008
Z. z.,
f) právnych predpisov na úrovni Európskej únie v súvislosti s prevádzkovaním
informačného systému odpadového hospodárstva a to najmä:
1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna
2006 o preprave odpadu v platnom znení,
2. nariadenia Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze
na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006
do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení
pohybov odpadov cez štátne hranice v platnom znení,
3. nariadenia (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady
z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch v platnom znení,
4. nariadenia Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa
ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch
v platnom znení,
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nariadenia Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa
určujú vhodné kritériá hodnotenia kvality a obsah správ o kvalite štatistiky
odpadov na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 2150/2002,
6. Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov
cez hranice štátov a ich zneškodňovaní,
7. Štokholmského dohovoru v podmienkach Slovenskej republiky
a súčinnosti pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach
znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS
v platnom znení,
8. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008
o odpade a zrušení určitých smerníc v platnom znení,
9. smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje
a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia
so životným prostredím v platnom znení,
10. smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994
o obaloch a odpadoch z obalov v platnom znení,
11. smernice Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení
polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov v platnom
znení,
12. smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
v platnom znení,
13. smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra
2000 o vozidlách po dobe životnosti v platnom znení,
14. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra
2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch,
ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS v platnom znení,
15. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ),
g) implementácie právnych predpisov do legislatívy odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky v súvislosti s prevádzkovaním informačného systému
odpadového hospodárstva.“.
5.

3. V čl. 36 ods. 5 (odbor platieb a koordinácie auditov) v úvode sa veta „V prípade
potreby aktualizuje interné manuály a poskytuje súčinnosť pri výkone auditov
vykonávaných na projektoch v rámci týchto programov.“ nahrádza vetou „V prípade
potreby aktualizuje manuály procedúr, poskytuje súčinnosť pri výkone auditov
vykonávaných na projektoch v rámci týchto programov a prijíma opatrenia na nápravu
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku týkajúcich sa PJ a ich plnenia.“.
4. V čl. 36 ods. 5 (odbor platieb a koordinácie auditov) sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až gg) sa označujú ako písmená d) až ff).
5. V čl. 36 ods. 5 (odbor platieb a koordinácie auditov) úvodná veta a písmeno aa) znejú:
„v rámci koordinácie overovaní
aa) koordinácie overovaní vykonaných zo strany CO na útvaroch zabezpečujúcich
funkciu PJ, RO/SO a predkladania reakcií RO/SO, PJ k zisteniam CO.“.
6. V čl. 36 ods. 5 (odbor platieb a koordinácie auditov) sa vypúšťajú písmená bb) až ff).
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7. V čl. 36 sa odsek 7 (odbor kontroly fondov EÚ) dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) OP KŽP gestorom koordinácie výkonu kontrol a auditov
1. koordinácie výkonu auditov a kontrol na útvaroch zabezpečujúcich funkciu
RO/SO a PJ,
2. predkladania opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku k všetkým vykonaným kontrolám a auditom v zmysle bodu 1
na organizačnom útvare plniacom úlohy RO/SO, PJ a odpočtov ich plnenia
v stanovených termínoch relevantným útvarom/orgánom v zmysle manuálu
procedúr,
3. vedenia prehľadu všetkých vykonaných auditov a kontrol na základe
podkladov RO/SO, vrátane prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a správ
o plnení prijatých opatrení,
4. podľa potreby koordinácie činností pri vypracovávaní akčných plánov
k nedostatkom auditov Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
a vedenia prehľadu o plnení opatrení z akčného plánu a predkladania správ
o ich plnení príslušným orgánom,
5. koordinácie činností súvisiacich s auditmi a kontrolami v zmysle bodu 1
s ostatnými organizačnými útvarmi RO/SO a PJ,
6. predkladania správ o výsledkoch auditov a kontrol/prijatých opatrení/plnenia
prijatých opatrení za RO/SO a PJ útvarom/orgánom v zmysle manuálu
procedúr.“.
8. V čl. 37 odseku 5 (odbor správy majetku štátu) sa za písmeno l) vkladajú nové
písmená m) a n), ktoré znejú:
„m) prípravy rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu
ministerstva,
n) prípravy návrhov zmlúv prevádzkového charakteru podľa pokynov kancelárie
generálneho tajomníka,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno o).
V. u k l a d á m
vedúcim štátnym zamestnancom 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 v súlade s týmto
rozhodnutím.
VI. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
1. Odbor informačného systému odpadového hospodárstva podľa ods. II tohto
rozhodnutia sa zriaďuje na dobu určitú do 31. decembra 2019.
2. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. februára 2018.
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