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§ 21  
 

Náležitosti povolenia  
 
 (1) Povolenie okrem náležitostí rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní

48)
 obsahuje  

  
a) meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu trvalého bydliska, obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa, identifikačné číslo a 
miesto podnikania alebo názov alebo obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,  
  
b) popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení,  
  
c) podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce plnenie týchto podmienok (ďalej 
len "záväzné podmienky prevádzkovania").  
  
 (2) V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia  
  
a) určí podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,  
  
b) určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri 
zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia,  
  
c) určí opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitie najlepších dostupných techník tak, aby činnosť prevádzky 
nespôsobovala žiadne významné znečistenie,  
  
d) uvedie názov referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách, ktoré sú relevantné pre prevádzku alebo 
činnosť v nej, alebo rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách,  
  
e) určí opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia na zhodnotenie odpadov,

15)
 a ak ani to nie je 

technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie,  
  
f) určí podmienky efektívneho hospodárenia s energiami,  
  
g) určí opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od 
podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, najmä pri začatí 
činnosti prevádzky, pri poruchách technických zariadení prevádzky, pri krátkodobom prerušení činnosti v prevádzke,  
  
h) určí opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,  
  
i) určí opatrenia na obmedzenie prekračovania úrovne znečisťovania v mieste prevádzky,  
  
j) určí požiadavky na monitorovanie emisií, ktoré určujú metodiku merania, jeho frekvenciu a postup vyhodnocovania emisií, a 
požiadavky na monitorovanie emisií podľa § 24 tak, aby výsledky monitorovania emisií boli dostupné za rovnaký časový úsek a 
referenčných podmienok ako úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami,  
  
k) určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu 
nachádzať v mieste prevádzky, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky,  
  
l) určí požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania 
činnosti v prevádzke,  
  
m) určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík 
znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do stavu uvedeného vo východiskovej správe,  
  
n) určí opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijme po definitívnom ukončení činností v prevádzke na predchádzanie vzniku rizík 
znečisťovania a na uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu, bez trvalého znečistenia životného prostredia s 
možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat,  
  
o) určí postupy a opatrenia pre prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, akými sú najmä 
prevádzková porucha, úniky znečisťujúcich látok, krátkodobé prerušenia, nábeh, odstavovania alebo dočasné prerušenie 
prevádzky.  
  
 (3) Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti podľa osobitného predpisu.49)  
  
 (4) Záväzné podmienky povolenia musia vždy obsahovať podmienky, postupy a opatrenia, ktoré by inak boli určené 
na základe osobitných predpisov,

10)
 podľa ktorých by boli vydané rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy, ktoré sa 

nahradzujú povolením.  
  
 (5) Inšpekcia je povinná zahrnúť do povolenia požiadavky na ochranu životného prostredia uvedeného v stanovisku k 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie alebo v závere zisťovacieho konania podľa osobitného predpisu,

8)
 alebo v povolení 

uviesť dôvody, pre ktoré tak nekonala. Inšpekcia v odôvodnení tiež uvedie, na základe akých záverov o najlepších dostupných 



technikách a referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách boli uložené záväzné podmienky prevádzkovania.  
  
 (6) Inšpekcia v povolení prevádzkovateľovi, ktorý nemôže dosiahnuť s použitím najlepších dostupných techník normu 
kvality životného prostredia, určí povinnosť vykonať dodatočné podmienky na jeho splnenie.  
  
 (7) Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, než sú požiadavky, ktoré sa zvyčajne dosahujú s použitím 
najlepšie dostupnej techniky, záväzné podmienky prevádzkovania inšpekcia určí v povolení tak, aby zodpovedali možnosti 
použitia najlepších dostupných techník.  
  
____________________ 
 
  
8) Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
  
10) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/2011 Z.z.  
  
15) Zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
  
48) § 47 Správneho poriadku.  

  
49) § 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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