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� Prečo pristupujeme k legislatívnej 
úprave?

� Čo bolo podkladom 
pre prípravu legislatívnej
úpravy?

� Ako sme postupovali?

� Čo chceme dosiahnuť? 

� Aké úpravy navrhujeme? 



Čo priniesla 
analýza súčasného 

stavu?



Aké nedostatky sme identifikovali?

Procesn é nedostatky
�Duplicita úkonov a konaní
�Zlá nadväznosť lehôt
�Faktické nedostatky, nesúladné
predchádzajúce úpravy
�Neaktuálne a nejednoznačné
pojmy
�Príloha č. 8

Obsahov é nedostatky
�Úplnosť zistení a s tým súvisiaca 
kvalita vyhodnotenia vplyvov
�Kvalita predkladanej 
dokumentácie
�Účelové obchádzanie zákona
�Nesúlad s nadväzujúcimi 
konaniami
�Konflikt záujmov a OSO



Čo 
navrhujeme?



Všeobecné úpravy

Predmet úpravy
�Zosúladenie pojmov vo vzťahu k smernici 
EIA
�Vzťah k všeobecnému predpisu o 
správnom konaní (úkony, lehoty a ÚK)

�Správne delikty, sankcie a pokuty 
(obchádzanie zákona a neplnenie povinností)

�Úprava procesov a lehôt



Posudzovanie strategických 
dokumentov

SEA
Predmet úpravy
�Osobitosti konania vo vzťahu k 
posudzovaniu SD z oblasti ÚP
�Koordinácia postupov
�Úprava leg. textu
�Posudzovanie SDsCŠD a kompetencie
�Požiadavky na dokumentáciu



Posudzovanie projektov
EIA

� Požiadavka na kvalitu dokumentácie SoH + PD 
+ OSO

� Úprava príloh (SoH, OoP, OoZ...)

� Požiadavka na variantnosť (realizačný a nulový)

� Efektívnosť konaní (predmet konaní, lehoty, 
nadväznosť)

� Úprava prílohy č. 8 (pojmy a limity)

� Samostatný proces zisťovacieho konania (B)

� Samostatný proces zisťovacieho konania 
(zmeny)

Predmet úpravy
� Osobitosti konania vo vzťahu k 

posudzovaniu VIP (variantnosť, úkony pred 
konaním, dokumentácia)

� OSO – kvalita (spôsobilosť), nezávislosť
(financovanie), transparentnosť

� Platnosť výstupov (všetky R)

� Koordinácia postupov (6.3, 4.7 a pod.)



Čo chceme dosiahnuť? 

� Exaktná dokumentácia = exaktné
posúdenie

� Vyššia kvalita poznania = kvalitnejšie 
environmentálne rozhodovanie

� To čo sa má posúdiť sa posúdi raz, 
exaktne a bez potreby opakovaného 
preverovania
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