
ŽIADOSŤ o určenie rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody
Príslušný úrad

Dátum skončenia konania

Názov (obchodné meno)

Adresa 

Štát     Kraj Okres

Hospodárske odvetvie

Prevažujúca činnosť
(OKEČ)

IČO         Právna forma

Údaje o štatutárnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, funkcia, bydlisko, telefón, email)

Dátum 

 Údaje o prevádzke

Obchodné meno

Adresa prevádzky

Štát     Kraj Okres

Údaje o kontaktnej osobe (meno, priezvisko, titul, funkcia)

Telefón E-mail

Názov (obchodné meno)

Adresa 

Číslo spisu (Vyplní príslušný 
úrad)

podľa § 30 ods. 1  Zákona NR SR č. 359 /2007  o prevencii a náprave environmentálnych škôd 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Datum začatia konania

I. Prevádkovateľ / Právnická osoba / Fyzická osoba

    Pečiatka a podpis štatutára

II. Prevádkovateľ / Právnická osoba / Fyzická osoba



Štát     Kraj Okres

Hospodárske odvetvie

Prevažujúca činnosť
(OKEČ)

IČO         Právna forma

Údaje o štatutárnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, funkcia, bydlisko, telefón, email)

Dátum 

Údaje o prevádzke

Obchodné meno

Adresa prevádzky

Štát     Kraj Okres

Údaje o kontaktnej osobe (meno, priezvisko, titul, funkcia)

Telefón E-mail

Štát (strana pôvodu)

Kraj Okres

Obec Katastrálne územie

Súradnice (JTSK)

Štát (dotknutá strana)

Kraj Okres

    Pečiatka a podpis štatutára

UPOZORNENIE: v prípade, že žiadosť o určenie rozsahu podielu na vzniku EŠ podáva viac ako 2 prevádzkovatelia je potrebné skopírovať riadky 7 až 46 a 
vložiť na toto miesto

C. 1. Údaje o  mieste vzniku environmetálnej škody ( ďalej EŠ) 

§ 2 ods.1 písm. u) stranou pôvodu je štát na ktorého území sa vykonáva pracovná činnosť, ktorá spôsobila environmentálnu škodu presahujúcu hranice štátov 
alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody presahujúcu hranice štátov,

Lokalita (miestny názov)

§ 2 ods. 1 písm. v)  dotknutou stranou je štát, na ktorého území vznikla environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody spôsobená 
pracovnou činnosťou vykonávanou na území strany pôvodu, ktorá nie je dotknutou stranou



Obec Katastrálne územie

Súradnice (JTSK)

C. 2. Údaje o čase a príčine  EŠ 

Dátum vzniku Dátum zistenia

D. Typ a rozsah EŠ a pravdepodobné následky na prírodných zdrojoch

Chránené druhy Rozsah(názov, množstvo, jednotka) a pravdepodobné následky

Chránené biotopy Rozsah(názov, množstvo, jednotka) a pravdepodobné následky

Voda Rozsah(názov, množstvo, jednotka) a pravdepodobné následky

Pôda Rozsah(názov, množstvo, jednotka) a pravdepodobné následky

G. Návrh na určenie rozsahu podielu na vzniku EŠ

H. Údaje o žiadateľovi

Osoba, ktorá oznámenie vypracovala (kontaktná osoba)

Meno a priezvisko   Funkcia

Telefónne číslo   Fax

E-mail

Lokalita (miestny názov)

Príčina a vykonávaná pracovná činnosť pri 
 vzniku BHEŠ  (§1ods. 2 a ods. 3 ) 

Žiadateľ popíše návrh na určenie rozsahu podielu zodpovednosti na vzniku EŠ  spôsobenej pracovnými činnosťami 
prevádzkovateľov (§30 ods. 2)



Dátum Podpis

Poučenie:                                                                                                                                                                                                                                                  
                               podľa § 30 ods.1  návrhom na začatie konania o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody  je písomná žiadosť jedného alebo 
viacerých prevádzkovateľov,
podľa § 30 ods.2 žiadosť podľa odseku 1 popri všeobecných náležitostiach podania podľa osobitného predpisu61) obsahuje informácie  o vzniku environmentálnej 
škody a návrh na určenie rozsahu podielu zodpovednosti na vzniku environmentálnej škody prevádzkovateľov, ktorí podali žiadosť podľa odseku 1,
podľa § 30 ods. 3  podaním návrhu na začatie konania nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia podľa  druhej časti zákona.


	List1

