
Priebežná informácia  

 

o zákone  

o perzistentných organických látkach  

 

(POPs) 

 
V rámci implementácie Štokholmského dohovoru o POPs (Štokholmský dohovor)                  

a nariadenia (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o POPs a o zmene smernice 

79/117/EHS (Nariadenie 850/2004 o POPs), ktoré bolo vydané v nadväznosti na Štokholmský 

dohovor a  Protokol o POPs k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom 

hranicami inštitúcií bol pripravený zákon 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, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.4.2006. 

 

Tento zákon: 

- upravuje  

a) povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí sú drţiteľmi 

zásob, väčších ako 50 kg, obsahujúcich alebo skladajúcich sa z POPs uvedených 

v čl. 5 ods. 2 a  v prílohe I a II Nariadenia o POPs, t.j. Aldrin, Chlórdan, Dieldrin, 

Endrin, Heptachlór, HCB (hexachlórbenzén), Mirex, Toxafén, PCB 

(polychlórované bifenyly), DDT, chlórdecone, hexabrómbifenyl a HCH 

(hexachlórcyklohexán), 

b)  podrobnosti o Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru, 

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy, 

d) zodpovednosť   za    porušenie    povinností   ustanovených  týmto  zákonom alebo 

Nariadením o POPs 

 

- definuje, ţe  POPs na účely tohto zákona sú chemické látky,  ktoré sú uvedené 

v Nariadení o POPs vo väzbe na § 2 písm. a) zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických 

látkach a chemických prípravkov, t.j. predmetom tohto zákona sú: 

Aldrin, Chlórdan, Dieldrin, Endrin, Heptachlór, HCB, Mirex, Toxafén, PCB, 

DDT, chlórdecone, hexabrómbifenyl, HCH, PCDD/PCDF (polychlórované 

dibenzo-p-dioxíny a polychlórované dibenzofurány), HCB a PAU (polyaromatické 

uhlovodíky). 

 

-   ustanovuje, ţe drţiteľ zásob je povinný  

a) zaslať kaţdoročne oznámenie obsahujúce informáciu o charaktere a veľkosti zásob  

na MŢP SR alebo poverenej organizácii to najneskôr do 31. marca                        

za predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2005 do 30.9.2006) s  tým, ţe 

podrobnosti o oznámení budú v osobitnej vyhláške MŢP SR 

b) viesť evidenciu zásob podľa jednotlivých druhov v  nich obsiahnutých POPs tak, 

aby bol prehľad o spôsobe nadobudnutia zásob, o povolenom spôsobe a čase ich 

pouţívania, o mieste ich skladovania, o ich rozsahu a o spôsobe, akým sa s nimi 

naloţilo, s tým, ţe podrobnosti o vedení evidencie budú v osobitnej vyhláške  

c) poskytnúť Slovenskej inšpekcii ţivotného prostredia (SIŢP) pri výkone štátneho 

dozoru potrebnú súčinnosť a vykonať uloţené opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

 

 



 

 

 

Podľa tohto zákona sa musí pripraviť  tzv. Národný   realizačný   plán  Štokholmského 

dohovoru (NRP), ako základný strategický dokument na zabezpečenie plnenia záväzkov 

Slovenskej republiky vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru. Vypracovanie, aktualizáciu 

a zverejnenie tohto dokumentu vo vestníku MŢP SR a na internete zabezpečuje MŢP SR a 

schvaľuje ho vláda Slovenskej republiky. Tento dokument má obsahovať ciele týkajúce sa 

POPs a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov ako aj informácie o potrebných finančných 

zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch a spôsobe ich zabezpečenia najmä 

v oblastiach ako je: 

- zníţenie alebo vylúčenie  uvoľňovania POPs taxatívne uvedených v prílohe I a II 

Nariadenia o POPs 
 
z úmyselnej výroby a pouţívania, t.j. Aldrin, Chlórdan, Dieldrin, 

Endrin, Heptachlór, Hexachlórbenzén, Mirex, Toxafén, PCB, DDT, chlórdecone, 

hexabrómbifenyl a HCH, 

- zníţenie alebo vylúčenie  uvoľňovania POPs uvedených v prílohe III Nariadenia 

o POPs  z  neúmyselnej produkcie, t.j. PCDD/PCDF (dioxíny a furány), HCB, PCB a 

PAU (polyaromatické uhlovodíky), 

- zníţenie alebo vylúčenie  uvoľňovania POPs zo zásob, 

- výskum, vývoj a  monitorovanie výskytu POPs ustanovených v článku 9 Nariadenia 

o POPs 
 
v ţivotnom prostredí, t.j. (PCDD/PCDF) a PCB, 

- zisťovanie a sanácia lokalít kontaminovaných  predmetnými POPs  

- informovanie, vzdelávanie a  zvyšovanie environmentálneho povedomia právnických 

osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odbornej a laickej verejnosti o POPs, 

- medzinárodná spolupráca a výmena informácií týkajúcich sa moţného zniţovania 

alebo eliminovania ich výroby, pouţívania a uvoľňovania a informácií o ich 

alternatívnych náhradách, 

- nakladanie s tzv. POPs odpadmi, uvedenými v prílohe IV a V Nariadenia o POPs, t.j. 

s odpadmi, ktoré obsahujú POPs, alebo pozostávajú z POPs alebo sú kontaminované 

POPs (t.j. Aldrin, Chlórdan, Dieldrin, Endrin, Heptachlór, HCB, Mirex, Toxafén, 

PCB, DDT, chlórdecone, hexabrómbifenyl, PCDD/PCDF a  HCH), konkrétne ide o 33 

druhov odpadov zo 14 podskupín zo 4 skupín, typu ako je popol, škvara, prach, 

popolček, tuhé odpady z čistenia plynov, prach z dymových plynov, trosky, stery 

a peny z tavenia, výmurovky a ţiaruvzdorné materiály, betón tehly, obkladačky, 

dlaţdice, keramika, kontaminovaná zemina a kamenivo kontaminované a odpady zo 

stavieb a demolácií (vznikajúce v rámci tepelných procesov, elektrární, spaľovacích 

zariadení, ţeleziarskeho a oceliarskeho priemyslu, z termickej metalurgie kovov. 

 

 

Súčasťou národného realizačného plánu je akčný plán na zníţenie alebo vylúčenie 

uvoľňovania POPs z  neúmyselnej produkcie uvedených v prílohe III Nariadenia o POPs, t.j. 

pre PCDD/PCDF, HCB, PCB a PAU. Tento akčný plán obsahuje          

a) opatrenia zamerané na identifikáciu, charakterizáciu a riadenie uvoľňovania 

neúmyselne produkovaných POPs s cieľom  postupného zniţovania alebo 

vylúčenia ich uvoľňovania,   

b) lehoty na vykonanie navrhnutých opatrení, 

c) informácie o finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch, 

potrebných na vykonanie týchto opatrení 

d) informácie o spôsobe zabezpečenia zdrojov na splnenie predmetných opatrení 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


