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niť odpad tým, že mu uložil opatrenie a lehotu, v ktorej mal možnosť odpad odpratať z pozemku
v súlade so zákonom. Keďže žalobca túto možnosť nevyužil, súd je toho názoru, že správne postupovali oba správne orgány, keď pristúpili k sankčnému postihu a uložili žalobcovi pokutu v zmysle § 78 ods. 2 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. vo výške 2 000 eur, ktorú aj náležite odôvodnili.“

§ 10
Pôsobnosť inšpekcie
(1) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú štátnu správu starostlivosti
o životné prostredie v rozsahu podľa § 9 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.
(2) Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky. Sídla a územné obvody inšpektorátov sú uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.
(3) Generálny riaditeľ inšpekcie môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide
o pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov inšpektorátu, o podozrenie z nedodržania platných právnych postupov pri výkone kontroly alebo z dôvodu vykonávania špecifických úloh, poveriť inšpektorát vykonávať kontroly, uložiť opatrenia na nápravu a pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu.
(4) Generálny riaditeľ môže zriadiť na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 1 stále alebo dočasné pracovisko inšpektorátu aj
mimo sídla inšpektorátu a zároveň určí územné obvody patriace do pôsobnosti
dočasného alebo stáleho pracoviska inšpektorátu.
(5) Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom
stupni je príslušné ústredie inšpekcie.
(6) Inšpektorát v administratívnosprávnom konaní koná samostatne.
(7) Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister
životného prostredia.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 525/2003 Z. z.
§ 1, § 7, § 9
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v z. n. p.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.

105

§ 10

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

Zákon č. 364/2004 Z. z. vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v z. n. p. (vodný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
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 z. n. p. v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v z. n. p.
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii v schéme Európskej únie pre
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súvisiace európske právne predpisy
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
(EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES
a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009)
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KOMENTÁR

V nadväznosti na ustanovenie základnej organizačnej štruktúry inšpekcie stanovuje zákon územnú pôsobnosť ústredia inšpekcie a jednotlivých inšpektorátov ŽP.
Sídla a územné obvody jednotlivých inšpektorátov ŽP ustanovuje zákona v prílohe
č. 2. z územného hľadiska vykonávajú jednotlivé inšpektoráty ŽP svoju pôsobnosť nasledovne:
1. Územná pôsobnosť Inšpektorátu ŽP Bratislava:
– pre odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny v okresoch:
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky,
Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Myjava, Nitra, Levice, Šaľa,
Topoľčany, Zlaté Moravce, Trnava, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske
– pre odbor inšpekcie ochrany vôd a odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
v okresoch:
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Myjava, Komárno
– pre odbor integrovaného povoľovania a kontroly v okresoch:
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Myjava, Trnava, Piešťany.
Stále pracovisko Nitra:
– pre odbor inšpekcie ochrany vôd a odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
v okresoch:
	Nové Zámky, Nitra, Levice, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Trnava, Hlohovec,
Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Galanta
– pre odbor integrovaného povoľovania a kontroly v okresoch:
	Nitra, Levice, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Hlohovec
– pre odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti v okresoch:
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica, Myjava, Komárno, Nové
Zámky, Nitra, Levice, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Žilina, Liptovský Mikuláš,
Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Martin, Čadca, Bytča, Turčianske Teplice, Kysucké Nové Mesto, Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom.
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2. Územná pôsobnosť Inšpektorátu ŽP Banská Bystrica:
– pre odbor inšpekcie ochrany vôd, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly v okresoch:
Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Krupina, Banská Štiavnica, veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica,
Prievidza
– pre odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti v okresoch:
Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Krupina, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Košice – okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Michalovce, Sobrance,
Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov, Prešov, Levoča, Medzilaborce, Poprad
3. Územná pôsobnosť Inšpektorátu ŽP Žilina:
– pre odbor inšpekcie ochrany vôd, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
a odbor integrovaného povoľovania a kontroly v okresoch:
Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Martin, Čadca, Bytča, Turčianske Teplice, Kysucké Nové Mesto, Trenčín, Považská bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom
4. Územná pôsobnosť Inšpektorátu ŽP Košice:
– pre odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, odbor inšpekcie ochrany vôd, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
a odbor integrovaného povoľovania a kontroly v okresoch:
	Košice – okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Michalovce, Sobrance, Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov, Prešov, Levoča, Medzilaborce, Poprad,
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov nad Topľou, Svidník, Rožňava.
Okrem územného členenia pôsobnosti inšpekcie a inšpektorátov ŽP dochádza aj
k vecnému členeniu v rámci ústredia inšpekcie a inšpektorátov ŽP, a to na jednotlivé
organizačné útvary tak, aby boli pokryté kompetencie tak ústredia inšpekcie, ako aj
kompetencie vyplývajúce pre inšpektoráty ŽP.
Ústredie inšpekcie sa organizačne člení na:
a) kanceláriu generálneho riaditeľa,
b) oddelenie kontroly,
c) osobný úrad,
d) ekonomicko-prevádzkový útvar,
e) útvar inšpekcie ochrany vôd,
f) útvar inšpekcie ochrany ovzdušia,
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g) útvar inšpekcie odpadového hospodárstva,
h) útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny,
i) útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti,
j) útvar integrovaného povoľovania a kontroly.
Inšpektorát ŽP sa organizačne člení na:
a) kanceláriu riaditeľa inšpektorátu,
b) odbor inšpekcie ochrany vôd,
c) odbor inšpekcie ochrany ovzdušia,
d) odbor inšpekcie odpadového hospodárstva,
e) odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny,
f) odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti,
g) odbor integrovaného povoľovania a kontroly.
Inšpektorát ŽP prostredníctvom svojich odborov:
1. vypracováva podklady pre plán hlavných úloh inšpekcie,
2. v súlade so schváleným plánom hlavných úloh zostavuje štvrťročné plány činnosti,
3. vypracováva štvrťročné vyhodnotenia plánov činnosti,
4. vypracováva vyhodnotenie plnenia plánu hlavných úloh za prvý polrok príslušného roka,
5. vypracováva vyhodnotenie plnenia plánu hlavných úloh za príslušný rok,
6. prešetruje podnety, oznámenia, petície a sťažnosti ,
7. v správnom konaní ukladá pokuty a vydáva iné rozhodnutia,
8. sankcie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v správnom konaní a fyzickým osobám v priestupkovom konaní,
9. ukladá opatrenia na nápravu,
10. vybavuje odvolania proti rozhodnutiam o uložení pokút a opatrení na nápravu,
11. o uložených pokutách pravidelne informuje Environmentálny fond,
12. vedie evidenciu kontrolnej činnosti, vedie evidenciu uložených pokút, opatrení na
nápravu a ďalších rozhodnutí, o uložených pokutách pravidelne informuje Environmentálny fond,
13. pripravuje podklady na základe žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám a vedie agendu o poskytnutých informáciách,
14. spolupracuje so štátnou správou, verejnou správou a samosprávou, prokuratúrou,
súdmi, prípadne s ďalšími organizáciami,
15. zúčastňuje sa na pripomienkovom konaní právnych predpisov a technických noriem,
16. podieľa sa na publikačnej, prednáškovej a osvetovej činnosti,
17. zabezpečuje spisovú agendu a rozmnožovanie písomností, evidenciu záznamov
a spisov odboru,
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18. vedie evidenciu dochádzky odboru,
19. predkladá poverenej osobe informácie o vydaných právoplatných rozhodnutiach
pre účely metainformačného systému,
20. zabezpečuje výkon predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej
kontrole a vnútornom audite a vydaných interných predpisov inšpekcie,
21. zabezpečuje sledovanie nadobudnutia právoplatnosti prvostupňových rozhodnutí
a informuje o tom ústredie, Environmentálny fond a podľa potreby príslušný orgán
štátnej správy,
22. vybavuje agendu súvisiacu s odvolaniami proti rozhodnutiam inšpekcie,
23. zabezpečuje analýzu činnosti inšpektorátu na úseku ukladania pokút za správne
delikty a priestupky a vyhotovuje podklady pre štatistické vyhodnocovanie právnej agendy,
24. vypracováva pripomienky k právnym predpisom v pôsobnosti odborného zamerania odboru ako aj k iným prierezovým právnym predpisom.
Generálny riaditeľ inšpekcie zriadil podľa § 10 ods. 4 zákona v Nitre Stále pracovisko Inšpektorátu Bratislava s označením: „Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko
Nitra“. Stále pracovisko Nitra sa organizačne člení na:
a) kanceláriu vedúceho Stáleho pracoviska,
b) odbor inšpekcie ochrany vôd,
c) odbor inšpekcie odpadového hospodárstva,
d) odbor integrovaného povoľovania a kontroly.
Ustanovenie § 10 zákona obsahuje aj základné pravidlá správneho konania v organizačnej štruktúre inšpekcie.
Z hľadiska funkčnej príslušnosti zákon stanovuje, že na konanie o uložení pokuty, opatrení na nápravu, na priestupkové konanie a na konanie vo veci integrovaného
povoľovania je v prvom stupni príslušný inšpektorát ŽP. O odvolaní proti rozhodnutiu v integrovanom povolení, o uložení pokuty, opatrení na nápravu a iných sankcií
rozhoduje ústredie inšpekcie.
Generálny riaditeľ inšpekcie môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov inšpektorátu, podozrenie z nedodržiavania platných právnych postupov pri výkone kontroly alebo z dôvodu vykonávania
špecifických úloh, poveriť inšpektorát vykonávať kontroly, uložiť opatrenia na nápravu a pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu ŽP.
Generálny riaditeľ inšpekcie môže na výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP zriadiť stále alebo dočasné pracovisko inšpektorátu ŽP aj mimo sídla inšpektorátu ŽP
a zároveň určí územné obvody patriace do pôsobnosti dočasného alebo stáleho pracoviska inšpektorátu ŽP.
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Spolupráca
Okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a inšpekcia pri výkone svojej činnosti
spolupracujú navzájom, s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými právnickými osobami a občianskymi združeniami pôsobiacimi vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 525/2003 Z. z.
§ 4, § 5, § 9, § 10

KOMENTÁR
Dosahovanie cieľov štátnej environmentálnej politiky a ochrana a starostlivosť
o ŽP nie je len úlohou orgánov štátnej správy starostlivosti o ŽP. Ide o celospoločenskú úlohu a poslanie, preto ej zákon predpokladá spoluprácu vo veciach starostlivosti
o ŽP. Táto spolupráca sa uskutočňuje v niekoľkých paralelných líniách ako:
– spolupráca s inými štátnymi orgánmi,
– spolupráca s územnou samosprávou a jej predstaviteľmi,
– spolupráca s inými právnickými osobami, ktoré vo verejnom, ale aj súkromnom
sektore pôsobia na úseku starostlivosti o ŽP ako aj
– spolupráca s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na úseku starostlivosti o ŽP.
Orgány štátnej správy starostlivosti o ŽP spolupracujú napr. so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou na úseku ochrany prírody.
Štátna veterinárna a potravinová správa:
a) posudzuje, či:
1. podmienky na držbu živočíchov zodpovedajú ich biologickým, fyziologickým
a etologickým potrebám,
2. pre držané živočíchy je zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania potravy,
3. zariadenie na držbu živočíchov je zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých a nebezpečných organizmov, šíreniu parazitov, nákazlivých chorôb a organizmov,
b) vykonáva štátny dozor na účel kontroly dodržiavania podmienok uvedených v § 44
ods. 5 písm. a) tretí až piaty bod zákona č. 543/2002 Z. z.,
c) poskytuje ministerstvu informácie o uložených sankciách proti prevádzkovateľom
zoologických záhrad podľa osobitného predpisu,
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d) poskytuje inšpekcii súčinnosť pri výkone štátneho dozoru podľa zákona č. 543/2002
Z. z.
Orgány štátnej správy starostlivosti o ŽP spolupracujú s Policajným zborom SR,
a to napr. na úseku odpadového hospodárstva pri nezákonne umiestnenom odpade –
čierne skládky. Na podklade oznámenia vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol nezákonne umiestnený odpad, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej správy, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva overí,
či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin podľa §§ 300 – 302 Trestného zákona a vydá o tom odborné vyjadrenie. Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že
bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku
a konanie o určenie zodpovednej osoby nezačne. Ak po tomto oznámení orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad možno zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa tak, že zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zabezpečí na vlastné náklady:
a) obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, ak ide
o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako
odpady uvedené v písmene a).
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej
osoby:
a) zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b) zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na
ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu alebo povinnosť podľa
rozhodnutia súdu, alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech
alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a).
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní o určenie
zodpovednej osoby o súčinnosť orgány policajného zboru pri objasňovaní nezákonného umiestnenia odpadu.
Na úseku ochrany pred povodňami a vykonávania povodňových záchranných prác
dochádza k spolupráci so záchrannými zložkami, a to najmä s Krajským riaditeľstvom
HaZZ SR a s Okresným riaditeľstvom HaZZ SR.
Krajské riaditeľstvo HaZZ SR:
a) vykonáva povodňové záchranné práce podľa osobitných predpisov, počas povodňovej situácie podľa povodňových plánov a podľa pokynov okresného úradu sídle
kraja,
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b) plní úlohu riadiaceho, koordinačného a informačného centra pri nasadení hasičských jednotiek a iných záchranných zložiek pri výkone povodňových záchranných prác vo viacerých okresoch súčasne alebo keď si to vyžaduje situácia,
c) vyhotovuje súpis technických prostriedkov a materiálnych prostriedkov hasičských jednotiek na vykonávanie povodňových záchranných prác na území kraja,
d) riadi vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác do času, kým riadenie
neprevezme okresný úrad v sídle kraja,
e) informuje bezodkladne okresný úrad v sídle kraja a Prezídium HaZZ SR o vzniku
povodňovej situácie na území kraja,
f) spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja na organizovaní výcviku a odbornom školení o povodňových záchranných prácach zamestnancov okresných úradov, okresných úradov v sídle kraja, zamestnancov obcí a ďalších osôb zapojených
do ochrany pred povodňami a na spracovaní dokumentácie ochrany pred povodňami.
Okresné riaditeľstvo HaZZ SR:
a) vykonáva povodňové záchranné práce podľa osobitných predpisov počas povodňovej situácie podľa povodňových plánov a podľa pokynov orgánov ochrany pred
povodňami,
b) plní úlohu riadiaceho, koordinačného a informačného centra pri nasadení hasičských jednotiek a iných záchranných zložiek pri výkone povodňových záchranných prác vo viacerých obciach okresu súčasne, alebo keď si to vyžaduje situácia,
c) vyhotovuje súpis technických prostriedkov a materiálnych prostriedkov hasičských jednotiek na vykonávanie povodňových záchranných prác na území okresu,
d) riadi vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác do času, kým riadenie
neprevezme obec alebo okresný úrad,
e) informuje bezodkladne okresný úrad a krajské riaditeľstvo HaZZ SR o vzniku povodňovej situácie na území okresu,
f) spolupracuje s okresným úradom na organizovaní výcviku a odbornom školení
o povodňových záchranných prácach zamestnancov okresných úradov, zamestnancov obcí a ďalších osôb zapojených do ochrany pred povodňami a na spracovaní dokumentácie ochrany pred povodňami.
Iný prípad spolupráce miestnej štátnej správy starostlivosti o ŽP s verejnosťou
predstavuje činnosť a pôsobenie stráže prírody na úseku ochrany prírody a krajiny.
Člen stráže prírody je pri plnení svojich úloh podľa zákona č. 543/2002 Z. z. oprávnený vo svojom obvode pôsobnosti:
a) sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov,
b) kontrolovať dodržiavanie zákona č. 543/2002 Z. z., všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe,
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c) vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie
podľa osobitných predpisov,
d) vykonávať potrebné zisťovania,
e) požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú
uplatňovania zákona č. 543/2002 Z. z.,
f) nazerať do príslušných dokladov,
g) vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie,
že osoba pácha trestný čin alebo priestupok, alebo iný správny delikt,
h) obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať
jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného
zboru SR,
i) zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa zákona č. 543/2002 Z. z., a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru SR. Na tento účel môže obmedziť jej osobnú
slobodu,
j) odňať jedinca chráneného druhu, ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný
v rozpore s zákonom č. 543/2002 Z. z., a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho
záchranu,
k) odňať inú vec ako uvedenú v písmene j), ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z. z. alebo použitá na takéto konanie,
l) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie stavu prírody a krajiny
a na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z. z., ak
ich použitie nezakazuje osobitný predpis,
m) použiť donucovacie prostriedky,
n) požadovať pomoc Policajného zboru SR alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie
svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
o) zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto územie alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich
nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z. z.,
p) požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia
alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým
vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti,
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q) ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom,
r) nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu, a použiť túto zbraň:
1. v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,
2. pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie
osôb alebo chránených živočíchov,
3. pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar Policajného zboru SR,
4. pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho
jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne
ohrozuje záujmy chránené zákonom č. 543/2002 Z. z., alebo
5. pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený
predviesť na útvar Policajného zboru SR,
s) pred predvedením osoby na útvar Policajného zboru SR podľa písmen h) a i) presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená, a zbraň jej odobrať.
Inšpekcia v oblastiach svojej činnosti spolupracuje s viacerými orgánmi štátnej
a verejnej správy, ale aj s vedeckými a inými odbornými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Spolupráca s okresnými úradmi – odbormi starostlivosti o ŽP, sa
uplatňuje hlavne pri spoločnom riešení konkrétnych problémov v kontrolnej činnosti, pri prešetrovaní podnetov, pri vzájomnej výmene informácií o plánovanej kontrolnej činnosti a pri vydávaní stanovísk, posudkov a vyjadrení.
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Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Súvisiace ustanovenia zákona č. 525/2003 Z. z.
§ 1, § 4, § 5, § 9
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Vyhláška MŽP SR č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
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