László Sólymos
podpredseda vlády
a minister životného prostredia
Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. mája 2018 č. 17/2018 - 1.13,
ktorým sa vydáva
D O D A T O K č. 9
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 po prerokovaní so zástupcami odborových orgánov

I.

vydávam
1. Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 29. mája 2018
č. 17/2018 - 1.13, ktorým sa vydáva dodatok č. 9 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 9, ktoré
tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.

II. z r u š u j e m
v sekcii ochrany prírody, biodiverzity a krajiny – 6 odbor ochrany prírody a krajiny –
6.1 a odbor ochrany biodiverzity a CITES – 6.2 vrátane ich hlavných činností.
III. z r i a ď u j e m
v sekcii ochrany prírody, biodiverzity a krajiny – 6 odbor ochrany prírody – 6.1, odbor
regulácie obchodu s ohrozenými druhmi – 6.2 a odbor ochrany biodiverzity a krajiny
– 6.4 vrátane ich hlavných činností.
IV. m e n í m
názov odboru štátnej správy ochrany prírody – 6.3 na odbor štátnej správy ochrany
prírody a krajiny – 6.3.

V. 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 8 v súlade s ods. II
až IV takto
1. V čl. 19 (sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov) ods. 1
písmeno b) znie:
„b) tvorí, usmerňuje a koordinuje vo svojej pôsobnosti odborné prierezové aktivity
štátnej environmentálnej politiky, obehového a zeleného hospodárstva a súvisiacich
politík a aktivity týkajúce sa environmentálneho piliera udržateľného rozvoja;“.
2. V čl. 19 (sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov) sa odsek 4
dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) vypracovania interných aktov riadenia v oblasti prípravy, schvaľovania
a uskutočňovania zahraničných pracovných ciest, medzištátnych rokovaní a prijatí
zahraničných návštev.“.
3. V čl. 19 (sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov) ods. 5 sa
za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) plnenia úloh vyplývajúcich pre rezort z Akčného plánu pre životné prostredie
a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky (NEHAP IV), okrem opatrení prijatých
na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov environmentálnych rizík,“.
Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená h) až p).
4. V čl. 19 (sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov) ods. 5 sa
vypúšťa písmeno k). Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená k) až o).
5. V čl. 19 (sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov) odsek 6
znie:
„(6) Odbor politiky životného prostredia je gestorom najmä
a) koordinácie prípravy a realizácie uznesení štátnej environmentálnej politiky
a obehového hospodárstva,
b) koordinácie, rozpracovania a vyhodnocovania environmentálnych stratégií
a koncepcií OSN, EÚ, OECD, Rady Európy a iných relevantných organizácií
v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj prípravy návrhov
celoslovenských súhrnných environmentálnych stratégií a koncepcií
a vyhodnocovania ich realizácie,
c) prípravy a vyhodnocovania plnenia environmentálnej časti programového
vyhlásenia vlády, v pôsobnosti odboru,
d) prípravy podkladov, pozícií a zabezpečovania účasti na rokovaniach výborov
a pracovných skupín Rady EÚ, expertných skupín EK, rokovaniach
so zástupcami EÚ, OSN ako aj OECD k otázkam v pôsobnosti odboru, najmä
v prípade stratégií pre oblasť environmentálnej politiky a obehového
hospodárstva,
e) koordinácie a zostavovania súhrnných periodických správ a iných
prierezových činností, najmä o environmentálnej situácii v Slovenskej
republike vrátane výhľadových scenárov v životnom prostredí a dopadov
globálnych megatrendov, vo vzťahu k organizačným zložkám OSN, EÚ
a OECD, vrátane podkladov pre hodnotenie environmentálnej výkonnosti
Slovenskej republiky a vyhodnocovania environmentálnych indikátorov,
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f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

zabezpečovania úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 1091/2007 k návrhu
stratégie uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky
v SR a zabezpečovania činnosti Komisie dobrovoľných nástrojov
environmentálnej politiky,
zabezpečovania
prierezových
úloh
vyplývajúcich
pre
rezort
zo 7. Environmentálneho akčného programu EÚ, Akčného plánu EÚ
pre ekoinovácie, a Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo,
koordinácie zabezpečovania zhromažďovania, vyhodnocovania, komparácie,
kategorizácie
a zverejňovania
súhrnných
údajov
a poznatkov
o environmentálnej situácii a jej vývoji, o prírodnom a kultúrnom dedičstve
a environmentálnej kvalite regiónov, vrátane zabezpečovania tvorby
a napĺňania systému environmentálnych ukazovateľov a príslušných databáz,
najmä BEISS,
koordinácie a spolupráce pri príprave a vydávaní správy o stave životného
prostredia Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok podľa zákona
č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
zabezpečovania environmentálnej regionalizácie a koordinácie prierezovej
environmentálnej edičnej činnosti,
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra
2009 o environmentálnej značke EÚ,
zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení
neskorších predpisov, vrátane zabezpečovania osobitných podmienok
na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny
výrobkov a podskupiny výrobkov vrátane ich vyhlasovania, pravidelnej
revízie a aktualizácie,
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra
2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva
pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a zákona č. 351/2012 Z. z.
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej
únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, najmä riadi, kontroluje a zabezpečuje pôsobnosť
a plnenie úloh gestora EMAS (úlohy ústredného orgánu štátnej správy
v oblasti EMAS),
koordinácie, výkonu a kontroly úloh, vyplývajúcich z Národného akčného
plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 20162020 a jeho realizácie,
koordinácie implementácie a vyhodnocovania plnenia úloh rezortu,
vyplývajúcich zo Stratégie EHK OSN k vzdelávaniu k trvalo udržateľnému
rozvoju, koordinácie implementácie úloh environmentálnej výchovy
vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 846/1997 k návrhu koncepcie
environmentálnej výchovy a vzdelávania, v súlade s platnou koncepciou
EVVO (Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
do roku 2025 z r. 2015) a týkajúcich sa múzeí s environmentálnym
zameraním a zariadení environmentálnej výchovy, koordinácie aktivít v rámci
Zeleného vzdelávacieho fondu,
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,
spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v oblasti štátnej politiky k trvalo udržateľnému rozvoju,
k odbornému vzdelávaniu a príprave, k popularizácii vedy a techniky
v spoločnosti, k štátnej politike mládeže a k environmentálnym projektom,
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q) 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,
r) spolupráce so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre mládež
a šport,
s) spolupráce s organizáciami tretieho sektora, vrátane prípravy, koordinácie
a vyhodnocovania plnenia úloh vyplývajúcich z materiálov strategického
charakteru v pôsobnosti odboru,
t) koordinácie prípravy a vyhodnocovania realizácie environmentálnych častí
prierezových koncepčných materiálov o rozvoji Slovenskej republiky.“.
6. V čl. 20 (sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia) odsek 1 znie:
„(1) Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
a) je gestorom transpozície a implementácie medzinárodnoprávnych záväzkov
Slovenskej republiky vrátane legislatívy EÚ vo svojej pôsobnosti;
b) usmerňuje, metodicky riadi a kontroluje vo svojej pôsobnosti
1. Slovenský hydrometeorologický ústav - časť zmena klímy a ovzdušie,
2. inšpekciu v oblasti ochrany ovzdušia;
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
zmeny klímy a ochrany ovzdušia;
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 ochrany ovzdušia,
2. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úseku
mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia a zberu údajov o emisiách
z dopravy, zmeny klímy v sídelnom prostredí a na úseku ochrany 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 ochrany
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.“.
7. V čl. 20 (sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia) odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Odbor politiky zmeny klímy najmä
a) je gestorom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, vrátane plnenia
funkcie národného ohniskového bodu k tomuto dohovoru,
b) je gestorom Kjótskeho protokolu a jeho dodatku z Dauhy,
c) je gestorom Parížskej dohody,
d) je gestorom a koordinátorom spolupráce Slovenskej republiky
s Medzivládnym panelom pre zmenu klímy, vrátane plnenia funkcie
národného ohniskového bodu pre komunikáciu s panelom,
e) je gestorom prípravy pozícií Slovenskej republiky na rokovania Rád EÚ, jej
orgánov a organizácií k problematike politiky zmeny klímy a adaptácie,
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f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
s)

je gestorom prípravy a predkladania pozícií Slovenskej republiky
na rokovania k problematike politiky zmeny klímy a adaptácie v rámci aktivít
OECD a IEA,
je gestorom a koordinátorom rozpracovania aspektov politiky zmeny klímy
zo
strategických
dokumentov
EÚ
do národných strategických
a koncepčných dokumentov,
je gestorom prípravy a koordinácie plnenia cieľov národnej stratégie
adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
spolupracuje pri príprave a koordinácii plnenia cieľov národnej
nízkouhlíkovej stratégie so všetkými relevantnými subjektami,
je gestorom prípravy legislatívnych nástrojov Slovenskej republiky
na zabezpečenie plnenia prijatých cieľov v oblasti politiky zmeny klímy
a adaptácie,
spolupracuje s európskymi a národnými inštitúciami pri vytváraní
komplexného systému ekonomických nástrojov Slovenskej republiky
pre politiku zmeny klímy a adaptácie,
transpozície a implementácie smernice Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla
2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie
správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa
kvality benzínu a naftových palív (článok 7a),
spolupracuje pri príprave stratégie na podporu zavádzania nízkouhlíkových
technológií v Slovenskej republike v súlade s princípmi ekonomickej
a environmentálnej efektívnosti a s využitím ich ďalších potenciálnych
prínosov,
spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri implementácii smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu,
motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu
na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení
a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného
v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS
(KEB) v platnom znení,
spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri implementácii smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore
využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení
a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES v platnom znení,
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na tvorbe,
plnení, priebežnom vyhodnocovaní a reportovaní Národného akčného
plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom
zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES,
spolupracuje pri uplatňovaní zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
spolupracuje pri tvorbe legislatívnych nástrojov Slovenskej republiky
v oblasti podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie,
spolupracuje na príprave environmentálnych normatívov na dodržiavanie
kritérií trvalej udržateľnosti pre jednotlivé obnoviteľné zdroje energie
z obnoviteľných zdrojov energie,
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t)

spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na tvorbe,
transpozícií a implementácií právnych predpisov, ktoré budú vyplývať
z rámcovej stratégie energetickej únie v EÚ.

(4) Odbor obchodovania s emisnými kvótami je gestorom najmä
a) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich
vykonávacích predpisov,
b) elektronického systému nahlasovania vybraných údajov podľa § 31 zákona
č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje
register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES
a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010
a č. 1193/2011, (a následných právnych predpisov EÚ) na domácej úrovni
a spolupráce s vnútroštátnym správcom,
d) rozhodnutia Komisie č. 2010/2/EÚ z 24. decembra 2009, ktorým sa podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví
a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia
vysokému riziku úniku uhlíka na domácej úrovni,
e) nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010
o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými
kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, nariadenia
Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách,
správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES,
f) 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,
g) rozhodnutia Komisie č. 2014/746/EÚ z 27. októbra 2014, ktorým sa podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví
a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia vystavené
vysokému riziku úniku uhlíka medzi rokmi 2015 až 2019,
h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája
2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových
plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie
relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES,
i) prípravy metodických usmernení na zabezpečenie funkčnosti schémy
obchodovania pre odbory starostlivosti o životné prostredie okresných
úradov, oprávnených overovateľov a povinných prevádzkovateľov,
j) transpozície a implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci
Spoločenstva,
k) transpozície a implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES
s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými
kvótami skleníkových plynov (KEB),
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l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)

transpozície a implementácie všetkých súvisiacich právnych predpisov EK,
ktoré sú pripravované pre praktickú aplikáciu schémy obchodovania po roku
2016,
spolupráce pri tvorbe systému aukcií emisných kvót a pravidiel využitia
výnosov z aukcií v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
spolupráce s členskými štátmi EÚ a EK v oblasti prípravy a implementácie
právnych predpisov EÚ upravujúcich oblasť obchodovania s emisnými
kvótami,
prípravy a realizácie predaja voľných jednotiek AAU,
tvorby a implementácie zelenej investičnej schémy (GIS), ako aj iných
zelených schém (napr. SLOVSEFF),
spolupráce s členskými krajinami EÚ, OECD ako aj inými relevantnými
inštitúciami v oblasti rozvoja trhu s uhlíkom na medzinárodnej úrovni,
plnenia úloh v rámci programu NER300, Inovačného fondu
a Modernizačného fondu podľa smernice 2003/87/ES v platnom znení,
plnenia úloh v pozícií koordinačného orgánu pri dražbách emisných kvót,
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009
o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov
do roku 2020 (KEB),
spolupráce s európskymi a národnými inštitúciami pri stanovovaní
uhlíkových štandardov (typických technologických emisií skleníkových
plynov),
spolupráce s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na tvorbe
transpozícií a implementácií právnych predpisov, ktoré budú vyplývať
z rámcovej stratégie energetickej únie.“.

8. V čl. 28 (sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny) odseky 2 až 5 znejú:
„(2) Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny sa člení na
a) odbor ochrany prírody,
b) odbor ochrany regulácie obchodu s ohrozenými druhmi,
c) odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
d) odbor ochrany biodiverzity a krajiny.
(3) Odbor ochrany prírody je gestorom najmä
a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov s výnimkou ustanovení týkajúcich sa výkonu štátnej správy
ochrany prírody a krajiny,
b) vyhlasovania, ochrany a zabezpečovania starostlivosti o chránené územia
a ich ochranné pásma vrátane, území sústavy Natura 2000 a území
medzinárodného významu a chránené stromy,
c) monitoringu, ochrany a starostlivosti o druhy európskeho významu
a národného významu a ich biotopy a biotopy európskeho významu
a národného významu,
d) obstarávania, schvaľovania a uplatňovania dokumentácie ochrany prírody
a krajiny a vedenia zoznamu odborne spôsobilých osôb na jej vyhotovovanie,
e) uplatňovania ekonomických a právnych nástrojov v oblasti ochrany prírody
a krajiny, najmä náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
pozemkov (zámena pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov, zmluvná
starostlivosť, finančná náhrada), finančného príspevku, vstupného
do chránených území, zákazu prevodu vlastníckeho práva štátu, predkupného
práva štátu (posudzovanie ponúk, činnosť Komisie pre posudzovanie návrhov
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f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

u)

na zámenu pozemkov a ponúk na odkúpenie pozemkov v rámci predkupného
práva štátu), vydávania súhlasu k nájmu jaskyne a nehnuteľnému majetku
štátu nachádzajúcom sa v chránených územiach a ich ochranných pásmach,
náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi,
koordinácie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vrátane činnosti
stráže prírody,
posudzovania návrhov všeobecne záväzných vyhlášok odborov starostlivosti
o životné prostredie okresných úradov týkajúcich sa ochrany prírody
a krajiny,
kompetencií ministerstva určených zákonom č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní
a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
úloh v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a Slovenskej
agentúry životného prostredia v oblasti ochrany prírody a krajiny,
smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení,
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009
o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení,
Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných
stanovíšť,
Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov,
Dohody o ochrane netopierov v Európe,
Dohody o ochrane africko - euroázijských druhov vodného sťahovavého
vtáctva,
Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako
biotopy vodného vtáctva,
súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
v znení neskorších predpisov,
súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii
a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami v znení neskorších predpisov.

(4) Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi je gestorom najmä
a) výkonu a riadenia štátnej správy ochrany exemplárov podľa zákona
č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
b) úloh v pôsobnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva,
c) smernice Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží mláďat určitých
tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov v platnom znení,
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d) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení,
e) nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu
s nimi v platnom znení,
f) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012,
ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov
stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 v platnom znení,
g) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1915 zo 19. októbra 2017,
ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín do Únie,
h) nariadenia Rady (EHS) č. 348/1981 z 20. januára 1981 o spoločných
pravidlách dovozu výrobkov z veľrýb alebo iných veľrybotvarých cicavcov
v platnom znení,
i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009
zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov v platnom
znení,
j) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1850 z 13. októbra 2015,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov,
k) účinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
l) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov,
m) Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a rastlín,
n) Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb,
o) súčinnosti pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva
v platnom znení,
p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla
2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského
protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom
spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii,
q) metodického usmerňovania orgánov štátnej správy v oblasti ochrany
exemplárov podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(5) Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny je gestorom najmä
a) výkonu a riadenia štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
b) kompetencií štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 8 ods. 1
a § 30 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vo vzťahu k stanoveniu rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu alebo navrhovanej činnosti, ktorá môže mať vplyv na sústavu
chránených území,
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c) tvorby metodických usmernení pre výkon orgánov štátnej správy v oblasti
ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov,
d) smernice Rady 99/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov
v zoologických záhradách v platnom znení,
e) úloh v pôsobnosti Národnej zoologickej záhrady Bojnice,
f) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
g) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.
9. Článok 28 (sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny) sa dopĺňa odsekom 6, ktorý
znie:
„(6) Odbor ochrany biodiverzity a krajiny je gestorom najmä
a) Dohovoru o biologickej diverzite,
b) Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom
a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich
používania k Dohovoru o biologickej diverzite politiky ochrany a tvorby
krajiny, najmä územného systému ekologickej stability, sietí zelenej
infraštruktúry,
integrovaného
manažmentu
krajiny,
ochrany
charakteristického vzhľadu krajiny,
c) zákona č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým
zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania,
d) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 405/2011 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.,
e) problematiky týkajúcej sa prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov,
f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra
2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných
druhov,
g) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/145 zo 4. februára 2016,
ktorým sa prijíma formát dokumentu slúžiaceho ako dôkaz pre povolenie
vydané príslušnými orgánmi členského štátu, na základe ktorého môžu
zariadenia vykonávať určité činnosti týkajúce sa inváznych nepôvodných
druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1143/2014,
h) súčinnosti pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007
o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre
v platnom znení,
i) environmentálnej časti Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva,
j) programu UNESCO Človek a biosféra,
k) Európskeho dohovoru o krajine,
l) environmentálnej časti Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom
rozvoji Karpát,
m) Protokolu o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní biologickej a krajinnej
diverzity k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji
Karpát,
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n) environmentálnej časti Programu Organizácie Spojených národov pre bývanie
a ľudské sídla UN-HABITAT,
o) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov,
p) Zmluvy o Antarktíde a Protokolu o ochrane životného prostredia k Zmluve
o Antarktíde,
q) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
r) súčinnosti pri legislatíve a uplatňovaní zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov,
s) súčinnosti pri tvorbe dokumentácií ochrany prírody a krajiny,
t) účinnosti pri uplatňovaní štátnej vodnej politiky.“.
10. V čl. 29 (kancelária generálneho tajomníka) sa odsek 6 dopĺňa písmenom m), ktoré
znie:
„m) riadenia rizík podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11. V čl. 37 (sekcia ekonomiky) ods. 4 sa vypúšťa písmeno r). Doterajšie písmená s) až ff)
sa označujú ako písmená r) až ee).
12. V čl. 37 (sekcia ekonomiky) ods. 5 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l) zabezpečovania činnosti v nadväznosti na uplatňovanie predkupného práva štátu
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov súvisiacich so všetkými úkonmi vedúcimi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy
a prevodu vlastníckych práv k pozemkom,“.
Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená m) až p).
VI. 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.
VII. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2018.
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