
Dr. Peter Burda PB CONSULTING, 
Sládkovičova 9, Prešov

peter.burda0@gmail.com
+421 910 333 858

Aktuálny stav novelizácií 
právnych predpisov 

dotýkajúcich sa starostlivosti 
o životné prostredieo životné prostredie



Témy

I. Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredieprostredie

II. Posudzovanie vplyvov na verejné zdravie

III. Zákon o ochrane prírody a krajinyIII. Zákon o ochrane prírody a krajiny
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I. Posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovprostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- posudzovanie zmien pôvodne posudzovaných akcií

- zásadná novelizácia SEA od §17, a zrušenie prílohy č.1

- zmeny terminológie a kompetencií „zainteresovná - zmeny terminológie a kompetencií „zainteresovná 
verejnosť“, zosúladenie so smernicou ES

- zmeny v prílohe č. 8, najmä odpady



II. Posudzovanie vplyvov na verejné 
zdravie

Posudzovanie na základe novelizácie zákona 355/2007 Z.z., ale v 
súvislosti a s odkazom na využitie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- vyžadovanie HIA na základe legislatívy (zákon č. 355/2007 Z.z.)

- vyžadovanie HIA v procese posudzovania investičných akcií a 
strategických dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. O - posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie (procesy EIA a SEA)vplyvov na životné prostredie (procesy EIA a SEA)

- odporúčací charakter na základe významnosti investičnej akcie, priority, 
strategického dokumentu



III. Zákon o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona 
č. 525/2003 Z. z. , zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 
Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 
479/2005 Z.z. a zákona č. 24/2006 Z.z.

- zrušenie stupňov ochrany

- posudzovanie kategórií biotopov

- spresnenie spôsobov ochrany území a kompetencií

- významné zmeny v starostlivosti o krajinu, (EdoK) a 
implementácia metodiky posudzovania zásahov do krajiny, 
CHVK, impakt, a pod.



IV. Zákon o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku

- neprijatá novelizácia v roku 2010- neprijatá novelizácia v roku 2010
- príprava malej novely v r.2011
- legislatívny zámer prípravy nového zákona  o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku

Z pohľadu životného prostredia:
- spresnenie krajinnoekologických podkladov pre ÚP- spresnenie krajinnoekologických podkladov pre ÚP
- zmena terminológie
- zapracovanie KEP do priestorových plánov



Na záver

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


