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ABSTRAKT 
Príspevok prezentuje najvýznamnejšie zmeny a praktické dopady novely zákona č. 142/2017 Z. z. z 10. mája 
2017, ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie (skrátene „EIA“). Novela nadobudla účinnosť dňa 15. júna 2017. Zásadne sa ňou mení 
filozofia ako aj praktická aplikácia zákona o EIA. Do praxe sa zavádzajú nové povinnosti pre spracovateľov 
dokumentácie EIA (odborná spôsobilosť) a dokumentácia EIA sa spodrobňuje aj pre posudzovanie o ďalšie 
okruhy vplyvov. Uvedené možno označiť za najvýznamnejšie zmeny rekonštruovaného zákona o EIA. 
 
KLÚČOVÉ SLOVÁ: životné prostredie, posudzovanie, vplyv, navrhovaná činnosť, strategický dokument,EIA. 
 
ABSTRACT 
The paper presents the most significant changes and practical impacts of Act No. 142/2017 Coll. of 10May2017, 
amending and supplementingthe Act of the National Council of the Slovak Republic No. 24/2006 Coll. on 
Environmental impact assessment (abbreviated"the EIA Act"). Amendment to the Actcome into force on 15 June 
2017. The philosophy and the practical application of the EIA Act are fundamentally changing.New obligations 
are introduced into practice for an authorized persons processing the EIA documentation (Professional 
Competence for EIA) and EIA documentation is also specified for the assessment on other areas of impacts. 
These may be described as the most significant changes of the revised EIA Act. 
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ÚVOD 
 
Jednou z dôležitých preventívnych metód v oblasti riadenia ochrany a tvorby životného prostredia je inštitút 
posudzovania vplyvov na životného prostredie (Environmental Impact Assessment, skrátene „EIA“), cieľom 
ktorého je včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácií 
dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Prvým významným zákonom o EIA sa stal 
zákon z roku 1970 o štátnej politike USA pre ochranu životného prostredia. Procesný postup sa pri EIA realizuje 
dvomi formami, a to ako povinné (obligatórne) a zisťovacie (fakultatívne) konanie. Zisťovacie konanie slúži 
k tomu, aby sa určilo, či navrhovaná činnosť alebo strategický dokument má alebo nemá byť povinne 
posudzovaná(ý)[1]. V predkladanom príspevku sa s inštitútom EIA oboznámime podrobnejšie. Konkrétne si 
predstavíme rekonštruovaný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posudzovaní vplyvov na životné 
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prostredie (ďalej len: zákon o EIA), ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. júna 2017. Tento zákon zahŕňa 55 
hlavných novelizačných zmien[2]. Zmeny a doplnky, po nadobudnutí účinnosti novelyzákona č. 142/2017 Z. z. 
sme v texte pre lepšiu prehľadnosť vyznačili zelenou farbou.  
 
 
NOVELIZAČNÉ ZMENY A DOPLNKY REKONŠTRUOVANÉHO ZÁKONA O EIA  
 
1. Novelizačná zmena sa týka § 1 Predmet zákona odseku (2)  
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na - v poradí prvou novelizačnou zmenou je, že zákon sa nevzťahuje na 
strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je národná obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové 
plány a programy, ale po novom sa nevzťahuje už ani na navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých 
jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu (pod osobitným 
predpisom rozumej § 3 ods. 2zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov) [2]. 
 
2. Novelizačná zmena sa týka § 3 Na účely tohto zákona...písmena k)  
Kde sa za „životné prostredie“ vkladajú slová zvýraznené zelenou farbou, ktoré pred nadobudnutím účinnosti 
novely zákona o EIA neboli súčasťou § 3 písmena k).  
k) príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné 
prostredie a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, 
k nim má prístup; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 
okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak, 
 
3. Novelizačná zmena sa týka § 18 Predmet posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 
alebo jej zmeny a predmet zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej 
zmeny  
Ktorý sa dopĺňa novými odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:  
(4) Ak ide o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové 
hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto zmeny činnosti za 
jednu činnosť. 
(5) Ak ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), ktorých jediným účelom je 
obrana, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom v každom jednotlivom prípade 
určí, či ide o navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana.“. 
 
4. Novelizačná zmena sa týka § 19 Konanie o podnete, odseku (5) 
Ktorý sa dopĺňa písmenom e) 
(5)Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude podliehať  posudzovaniu podľa 
tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na 
.... 
e) doručené stanoviská povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutého orgánu a dotknutej obce. 
 
5. Novelizačná zmena sa týka § 22 Zámer, odseku (3) 
Ktorý sa mení nasledovne, preškrtnuté už nie je v súčasnosti platné a zelené je aktuálne v platnosti. 
(3) Zámer musí obsahovať a) základnú charakteristiku navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, b) základné údaje 
o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, 
ako aj územia, ktoré má byť navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou ovplyvnené, c) základné údaje 
o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä nároky na záber pôdy, energiu 
a suroviny, ako aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného prostredia, d) základné vyhodnotenie 
výhod a nevýhod variantov riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, s prihliadnutím na vplyvy na životné 
prostredie, e) návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej 
činnosti alebo jej zmeny v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky, f) nulový variant stavu, ktorý by 
nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nerealizovala a najmenej dva realizačné varianty 
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. 
(3) Pri vypracovaní zámeru sa na jeho obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10 [2]. 
 
6. Novelizačná zmena sa týka § 29 Zisťovacie konanie, odseku (13)  
Ktorý sa oproti predošlému zneniu:  
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(13) Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní obsahuje v odôvodnení dôvody, na ktorých sa zakladá, 
vyhodnotenie kritérií podľa odseku 3 a vyhodnotenie stanovísk doručených podľa odseku 9 alebo § 23 ods. 4. 
Mení a upravuje nasledovne: 
(13) Výroková časť  rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným 
predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má 
posudzovať podľa tohto zákona. Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej 
zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, 
ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. 
 
7. Novelizačná zmena sa týka § 29 Zisťovacie konanie, odseku (14)  
Ktorý sa dopĺňa písmenom c),ktoré znie:  
(14) Príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote: 
a) 20 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4, ak je predmetom zisťovacieho konania navrhovaná 
činnosť, alebo  
b) 30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b), ak je predmetom 
zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti,  
c) 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitých 
prípadoch s tým, že o tejto skutočnosti je príslušný orgán povinný účastníka konania s uvedením dôvodov 
upovedomiť.  
 
8. Novelizačná zmena sa týka § 30 Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny 
a harmonogram, odseku (1) 
Ktorého aktuálne nové znenieje nasledovné:  
(1) Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonogram určí príslušný orgánna 
základe prerokovania s navrhovateľom, ak je to potrebné, aj s povoľujúcim orgánom, rezortným orgánom, 
dotknutým orgánom, dotknutou obcou a s ostatnými účastníkmi konania, a ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej 
zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým 
dokumentom na:  
a) územie sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,9c)  

b) vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy,25a)  

c) pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu.25b) 

 
Novinky v odseku (1) § 30 sú vyznačené opäť červenou, pričom poznámky k odkazom 25a a 25b znejú 
nasledovne: 
25a) Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
25b) § 10 a 11 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  
 
9. Novelizačná zmena sa týka časti„Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej  
činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny“ § 31, kde sa za odsek (3) 
Vkladánový odsek 4, ktorý znie:  
(4) Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje vysokoškolské vzdelaniedruhého stupňa v 
študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom 
právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8. 
 
Doterajšie odseky § 31 - 4 a 5 sa obsahovo nemenia, len sa označujú ako odseky 5 a 6: 
(5) Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bezodkladne, najneskôr však do siedmich 
pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia a lehotu, počas ktorej 
navrhovateľ  doplní a následne predloží príslušnému orgánu doplnenú správu o hodnotení činnosti.  
(6) Správu o hodnotení činnosti je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky [3]. 
 
10. Novelizačná zmena sa týka časti„Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie alebo jej zmeny“ § 32, kde sa za odsek (1) 
Vkladá nový odsek 2, ktorý znie:  
(2) Na vypracovanie zámeru sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo všeobecne záväznom právnom predpise 
vydanom podľa § 62 ods. 8. 
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11. Novelizačná zmena sa týka časti „Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie alebo jej zmeny“ § 33, kde sa odsek (1) 
Oproti doterajšiemu zneniu:  
(1) Príslušný orgán bezodkladne doručí správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, 
dotknutému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu 
životného prostredia, ak podala podnet podľa § 19., ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv 
samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy 
chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny9c) a zverejní správu o hodnotení bez zbytočného 
odkladu na webovom sídle ministerstva.“ 
 
Mení a dopĺňa nasledovne[3]: 
(1) Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia správyo hodnotení činnosti zašle správu o hodnotení 
činnosti na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a 
mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia, ak podala podnet podľa § 19, a ak ide o 
navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou 
alebo s iným strategickým dokumentom na  
a) územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny,9c) 
b) na vodný útvar, aj orgánu štátnej vodnej správy,25a) 
c) pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj orgánu štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu.25b) 

 

V § 33 sa za odsek 1 vkladá aj nový odsek 2,ktorý znie:  
(1) Príslušný orgán bezodkladne zverejní správu o hodnotení činnosti prostredníctvom webového sídla 
ministerstva.  
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.  
 
12. Novelizačná zmena sa týka časti „Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na 
území SR“ § 47, odseku (2) 
Kde sa na jeho konci pripája nová veta[2]: 
(2) Príslušný orgán a rezortný orgán vyhovejú dotknutej strane v prípade, ak prejaví záujem o konzultácie; na 
konzultácie sa spravidla prizve navrhovateľ  a povoľujúci orgán. Predmetom konzultácií sú aj možné 
cezhraničné vplyvy projektu, predpokladané opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie, ako aj dohoda 
konzultujúcich strán na dostatočnom časovom rámci trvania konzultácií. Konzultácie sa môžu 
konať prostredníctvom príslušného spoločného orgánu. 
 
13. Novelizačná zmena sa týka časti „Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na 
území SR“ § 54 Ministerstvo, odseku (2) 
Kde sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:  
(2) Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie 
v) prvýkrát do 16. mája 2023 a potom každých šesť rokov oznamuje Európskej komisii informácie, ktoré má k 
dispozícii, a to najmä informácie o 1. počte navrhovaných činností alebo ich zmien uvedených v prílohe č. 8, 
ktoré podliehali posudzovaniu vplyvov, 2. zozname posudzovaných navrhovaných činností alebo ich zmien 
podľa položiek v prílohe č. 8, 3. počte navrhovaných činností alebo ich zmien, ktoré podliehali zisťovaciemu 
konaniu, 4. odhadoch dopadov na posudzovanie vplyvov vrátane dopadov tohto zákona na malé a stredné 
podniky, 
A odsek (2) sa dopĺňa aj o písmeno y), ktoré znie: 
y) vykonáva kontrolu a vyhodnocuje súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov so zákonom“.  
 
14. Novelizačná zmena sa týka časti „Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť“ § 60, odseku (2) 
Ktorý sa oproti doterajšiemu zneniu: (2) Vypracovanie zámeru podľa § 22 a správy o hodnotení činnosti 
podľa § 31 zabezpečuje navrhovateľ. 
 
Mení a dopĺňa nasledovne:  
(2)Vypracovanie zámeru podľa § 22, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 1 písm. b) a 
správy o hodnotení činnosti podľa § 31 zabezpečuje navrhovateľ. S cieľom zabrániť duplicite posúdení môže 
navrhovateľ  pri vypracovaní zámeru, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a správy o hodnotení činnosti 
využiť  verejne dostupné informácie z predchádzajúcich relevantných posúdení. Za relevantné posúdenie sa 
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považuje najmä správa o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a výsledok hodnotenia vplyvov podľa 
osobitného predpisu.35c) 

Poznámka k odkazu 35c znie nasledovne:  
35c) § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 
15. Novelizačná zmena sa týka časti „Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť“ § 62, odseku (6) 
Ktorý sa oproti doterajšiemu zneniu:  
(6) Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu uvedenú v odseku 4 alebo 5, ktorá a) opakovane alebo 
hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním, 
b) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d), c) nezúčastnila sa na 
školení, d) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru. 
 
Mení a upravuje nasledovne[3]:  
(6) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v 
priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním, ak v zámere, správe o hodnotení 
činnosti alebo odbornom posudku uviedla nepravdivé alebo neúplné údaje. 
 
16. Novelizačná zmena sa týka časti „Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť“ § 62  
Kde sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  
(7) Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu, ktorá 
a) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),  
b) nezúčastnila sa na školení alebo  
c) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.  
 
17. Novelizačná zmena sa týka § 63 Konzultácie, odseku (1) 
Ktorý sa oproti doterajšiemu zneniu:  
(1) Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácií s rezortným orgánom, schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim 
orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou, dotknutou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických 
dokumentov a dotknutou verejnosťou s možnosťou vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania 
vplyvov strategických dokumentov. 
 
Mení a upravuje nasledovne: 
(1) Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo 
ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným 
orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa 
konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. 
 
Rozdielom je, že po novom sa v odseku (1) uvádzajú nielen strategické dokumenty, ale aj posudzovanie vplyvov 
navrhovaných činností alebo ich zmien, pri ktorých príslušný orgán zabezpečuje vykonanie konzultácií s 
orgánmi vyššie menovanými[3].  
 
18. Novelizačná zmena sa týka nového § 63a Konflikt záujmov 
Ktorý sa vkladá za doterajší § 63, a ktorý znie:  
„Ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte záujmov, 
nemôže takýto zamestnanec vykonať žiadny úkon vo veci. Za konflikt záujmov sa považuje, ak sa zamestnanec 
podieľal na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení činnosti, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov 
na životné prostredie.“ 
 
19. Novelizačná zmena sa týka § 64 Vzťah k správnemu poriadku, kde sa mení písmeno a)a dopĺňa sa 
písmeno f) 
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem:  

a) konania podľa druhej a štvrtej časti zákona,  
 
Čiže po novom k druhej časti: „Posudzovanie návrhov strategických dokumentov a strategických dokumentov 
s celoštátnym dosahom, pribudla aj štvrtá časť „Posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice“ zákona, na 
konania ktorej sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.  
Predmetný § 64 sa tiež dopĺňa písmenom f) konfliktu záujmov podľa § 63a. 
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20. Novelizačná zmena sa týka nového § 65f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017  
Ktorý znie nasledovne[2]:  
(1) Konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 
15. júnom 2017 sa dokončia a) podľa predpisov účinných od 15. júna 2017, ak v týchto konaniach rozsah 
hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny ešte nebol vydaný, b) podľa predpisov účinných do 14. júna 
2017, ak v týchto konaniach rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny už bol vydaný.  
(2) Zisťovacie konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. júnom 2017 sa dokončia podľa predpisov 
účinných do 14. júna 2017. 
 
 
ZÁVER 
 

V príspevku sme poskytli základný prehľad najvýznamnejších zmien a doplnkov rekonštruovaného 
zákona o EIA, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. 06. 2017. Niektoré zmeny, ktoré sme v texte neuviedli, sa 
zväčša týkajú len mierne pozmenenej formulácie v obsahu jednotlivých ustanovení, než zneli pred ich 
novelizáciou. Je potrebné ale poznamenať, že medzi ďalšie novelizačné zmeny patria aj zmeny, ktoré nadväzujú 
na iné právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, ako napr. na zákon o ochrane prírody 
a krajiny[4], vodný zákon[5] a pod., kde niektoré §zákona o EIA sú prepojené na ustanovenia týchto právnych 
noriem, a preto musia byť v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie tiež zohľadnené 
a rešpektované. Konkrétnym príkladom môže byť§ 19 Konanie o podnete, odsek (5), časti „Posudzovanie 
navrhovaných činností“ zákona o EIA, ktorý znie: (5) „Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť 
alebo jej zmena bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada okrem iného aj na: 
b) miesto realizácie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú 
podľa osobitných predpisov22a).“ 

Pričom výklad poznámky 22aje nasledovný:  
22a) Napríklad § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16a 31 zákona č. 364/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, § 26, 32 a 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, 
prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ako môžeme vidieť po novelizácií EIA zákona pribudol do poznámky22a)aj § 16 Osobitosti určovania 
environmentálnych cieľov vodného zákona[5], ktorý treba v konaní o podnete po novom tiež zohľadniť, a § 31 
vodného zákona sa týka chránenej vodohospodárskej oblasti 

Z hľadiska obmedzeného rozsahu predkladaného príspevku sme sa menej venovali zmenám, ktoré sa 
týkajú prílohovej časti zákona. Tu je potrebné poznamenať, že prevažná časť zmien a doplnkov sa dotýka najmä 
príloh č. 10 a 11. Možno spomenúť, že medzi významnú zmenu patrí aj to, že pri posudzovaní vplyvov sa po 
novom kladie väčší význam na biodiverzitu, napr. z hľadiska kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29, sa 
prihliada už nielen na celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia, ale aj na to, ako to ovplyvní 
samotnú biodiverzitu. Podobne aj v prílohe č. 11 Obsah a štruktúra správy o hodnotení navrhovanej činnosti; 
musia byť z hľadiska komplexnej charakteristiky a hodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva, už hodnotené aj predpokladané vplyvy na biodiverzitu vrátane odhadu ich významnosti.  
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