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Zoznam požadovaných činností pre oblasť odpadového hospodárstva (OH) 

a ochrany ovzdušia (OO) 
 

 

Verejný obstarávateľ (ďalej len „VO") požaduje, aby vybraný uchádzač zabezpečil výkon poskytovania 

služieb a činností pre oblasť odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia prostredníctvom vlastného 

technika. 
 

Zoznam požadovaných činnsotí pri poskytovaní služieb v oblasti OH 
 1. vykonávanie činností odborne spôsobilej osoby na úseku OH v súlade s ustanoveniami zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 

 2. analýza reálneho stavu v odpadovom hospodárstve a návrh postupu a riešenia nedostatkov 
 3. zabezpečenie činnosti v súlade s platnou legislatívou 
 4. súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
 5. zmluvný vzťah s oprávnenou odberateľskou organizáciou pre likvidáciu nebezpečných odpadov 
 6. havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
 7. vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov 
 8. vypracovanie a zasielanie Sprievodných listov nebezpečných odpadov na príslušné inštitúcie 
 9. priebežné vedenie evidencie o množstvách vyprodukovaných odpadov na Evidenčných listoch 

odpadov 
 10. vypracovanie a zasielanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
 11. vypracovanie interných predpisov na nakladanie a manipuláciu s odpadmi 
 12. zastupovanie VO pri kontrolách zo strany Okresného úradu, Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia 
 
Zoznam požadovaných činnsotí pri poskytovaní služieb v oblasti OO 
1. vykonávanie činností odborne spôsobilej osoby na úseku OO v súlade s ustanoveniami zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 410/2012, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 
411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality 
ovzdušia v ich okolí, vyhlášky č. 231/2013 o informáciách podávaných Európskej komisii, o 
požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného 
emisného informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - 
organizačných opatrení 

2. malý zdroj znečisťovania ovzdušia: 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s 
podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších 
predpisov 
b) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu 
ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na 
zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným 
právnickým osobám 
3. stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: 
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami 

určenými okresným úradom podľa zákona, alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými 
správnym orgánom v integrovanom povoľovaní 

b) dodržiavať emisné limity určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo emisné limity určené 
správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak emisné limity nie sú pre stacionárny zdroj takto 
určené, dodržiavať ustanovené emisné limity 

c) zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným 
spôsobom a postupom schváleným okresným úradom; návrh postupu výpočtu množstva emisií 
predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho 
uvedením do prevádzky po vykonanej zmene 

d) oznamovať elektronicky okresnému úradu každoročne do 15. februára ustanovené údaje o 
stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok 
prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného 
systému ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie 
údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke 

e) informovať bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekciu o vzniku mimoriadnej 
udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu ovzdušia a bezodkladne prijať a vykonať 
opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií; tým nie sú dotknuté 
ustanovenia osobitných predpisov 

f) vypracovať na vyzvanie okresného úradu program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa 
ustanoveného obsahu alebo program znižovania emisií aktualizovať 
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g) oznamovať dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo dokumentom podpísaným elektronickým 
podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávnenej 
technickej činnosti podľa písmen b), d), h) a l) okresnému úradu a inšpekcii a oprávnenej technickej 
činnosti podľa písmena i) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní 
pred jej začatím; oznamovať skorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej dva pracovné dni 
pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej jeden pracovný deň pred 
pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti 
zmení o päť pracovných dní a menej 

h) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným 
okresným úradom alebo správnym orgánom v integrovanom povoľovaní 

i) zasielať elektronicky výsledky z kontinuálneho merania emisií a informácie o výsledku oprávneného 
merania údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania 
do Národného emisného informačného systému na účel informovania verejnosti v lehote podľa 
osobitného predpisu v rozsahu a forme ustanovenej vykonávacím predpisom alebo oznámiť 
prevádzkovateľovi informačného systému adresu webovej stránky, kde sú protokoly a informácie v 
ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre informačný systém a verejnosť 


